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Artikeludvalget i ProDomus skriver på baggrund af den aktuelle debat i denne artikel om, hvorfor modernise-

ringsreglen i boligreguleringslovens § 5, stk. 2 er en fordel – både for udlejere, lejere og samfundet:  

§ 5, stk. 2 - en fordel for både, udlejer, lejer og samfundet 

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har fremsat forslag om at ændre boligreguleringslovens § 5 stk. 2 (5.2), så 

det bliver sværere at pålægge huslejestigninger som følge af forbedringsarbejder i et lejemål/ejendommen. Ef-

terfølgende har dette udløst en del debat, men debatten mangler helt at redegøre for, hvordan reglen virker i 

dag. Det er ikke sikkert, at vore politikere helt har forstået mekanismen.  

Reglen går i al sin komplicerede enkelthed ud på, at en udlejer, der udfører gennemgribende forbedringsarbejder 

i lejemålet eller på ejendommen, kan ændre det princip lejen fastsættes efter, således at lejen kan fastsættes 

efter det lejedes værdi i stedet for en omkostningsbestemt leje.  

Betingelserne for 5.2 
Lovbestemmelsen opstiller en række kriterier for, hvornår reglerne kan anvendes. Reglen gælder som hovedregel 

kun for ejendomme, der er opført før 1992 og som har flere end 6 boliglejemål. Der er dog en lang række undta-

gelser.  

Det er et krav, at ejendommene som minimum har en energiramme på A-D i energimærkningen. Hvis ejendom-

mens energimærkning er dårligere, skal udlejer selv sørge for at få ejendommen bragt op i en højere energi-

ramme. Hver gang ejendommens energiramme forøges, vil ejendommens beboere (det vil sige lejerne) få et 

lavere energiforbrug, ligesom det er med til at forbedre miljøet og udlede mindre CO2.  

I dag virker 5.2 på den måde, at hvis en udlejer udfører forbedringsarbejder på ejendommen og i det enkelte 

lejemål for en beløbsgrænse mindst 254.836 kr. pr. lejemål eller 2.228 kr./m2, kan lejen fastsættes ud fra prin-

cippet om det lejedes værdi. Disse beløbsgrænser satsreguleres en gang om året. Arbejderne skal være udført 

indenfor en samlet periode på 2 år. Endvidere skal udlejer i forbindelse med igangsættelse af arbejderne orien-

tere ejendommens øvrige lejere om de påtænkte arbejder. Disse kan så vælge at kræve, at udlejer i stedet for de 

planlagte forbedringsarbejder iværksætter vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. 

Vedligeholdelse contra forbedringer 
Som lejelovgivningen i dag er skruet sammen for ovennævnte ejendomme, påhviler vedligeholdelsespligten i 

ovennævnte ejendomme både indvendigt og udvendigt udlejeren. Lejeren kan alene tilpligtes at forestå vedlige-

holdelse af maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling samt fornyelse og vedligeholdelse af låse og nøgler. 

 



Alle de vedligeholdelsesarbejder, der foretages på en ejendom – både indvendigt og udvendigt – tæller således 

ikke med i beregningen af, om beløbsgrænserne i 5.2 er nået. Det er kun arbejder, der medfører en væsentlig 

forøgelse af brugsværdien af lejemålet, der tæller med.  

Hvis udlejeren eksempelvis skifter ejendommens vinduer med nogle vinduer, der er helt tilsvarende de gamle 

vinduer, tæller omkostningen til denne udskiftning ikke med, da udskiftningen alene anses som vedligeholdelse. 

Skiftes vinduerne derimod ud med termoruder i en høj energiklasse, tæller udgiften med for den del af udskift-

ningen, der forbedrer lejemålets brugsværdi. Det afhænger selvfølgelig af den konkrete situation, men typisk vil 

udlejer ved en vinduesudskiftning fra enkeltglas til termoruder i en høj energiklasse erfaringsmæssigt kun tælle 

med i en størrelsesorden på 50-60% af den faktiske udgift, som udlejer har afholdt.  

For at kunne anvende reglen i 5.2 vil udlejer derfor typisk have ofret udgifter på istandsættelse af ejendom-

men/lejemålet på mindst det dobbelte af beløbsgrænsen. Hvilket jo giver beboerne en meget bedre ejendom at 

bo i.  

Det lejedes værdi  
Hertil kommer, at en leje, der fastsættes efter princippet ”det lejedes 

værdi” ikke skal forveksles med markeds leje (fri lejefastsættelse). Mar-

kedslejeprincippet gælder med få undtagelser kun, hvis ejendommen er 

opført efter 1991, og hvis det aftales i lejekontrakten.  

Lejefastsættelsesprincippet ”det lejedes værdi” sætter grænser for, hvor 

høj huslejen må blive, idet den ikke væsentligt må overstige lejen i tilsva-

rende lejemål. Disse grænser påses af vore huslejenævn. Reglen giver 

således ikke udlejeren fri mulighed for at opkræve den leje, udlejer selv 

synes er rimelig.   

En fordel for lejer og samfundet 
Muligheden for at udføre forbedringsarbejder på ejendomme efter reg-

len i 5.2 mod en lejeforhøjelse motiverer således landets ejendoms-

ejerne til at få istandsat den gamle del af landets udlejningsejendomme. 

Der findes i dag på landsplan ca. 136.000 lejemål, som vil kunne forbed-

res gennemgribende efter reglerne i 5.2. Disse lejemål er jo opført efter 

helt andre byggestandarder end i dag. De lavere isoleringskrav, der den-

gang var det normale, medfører ofte kuldebroer, der skaber gener for 

beboerne. Der findes stadig en del lejligheder, der kun har toilet på bag-

gangen og bad i kælderen. Køkkenerne er små og ikke tidssvarende. Det 

er således i både beboernes og ejerens interesse, at boliglejemålene op-

graderes til nutidig standard eksempelvis med nye og moderne køkke-

ner, toilet og bad i lejemålet, og en energiforbedring, der giver et bedre 

indeklima og en besparelse i varmeforbruget. Samtidig opnås en besparelse i ejendommens CO2 forbrug, hvilket 

er med til at opfylde Danmarks målsætninger herom. 

Kort om reglerne for lejens fastsæt-
telse: 
Huslejen i et boliglejemål kan overordnet 

fastsættes efter tre principper. Omkost-

ningsbestemt leje, Det lejedes værdi og fri 

lejefastsættelse. Udlejer kan ikke selv vælge, 

hvilket princip der anvendes. Dette afhæn-

ger bla. af om ejendommen er beliggende i 

en kommune, der er reguleret efter boligre-

guleringsloven, størrelsen af ejendommen, 

og ejendommens alder og benyttelse.  

Omkostningsbestemt leje:  
Lejen beregnes så den dækker ejendom-

mens driftsudgifter, afkastningen af dens hi-

storiske værdi og tillæg for forbedringer. 

Det lejedes værdi:  
Lejen skal fastsættes, så den ikke væsentligt 

overstiger den leje, som er almindeligt gæl-

dende i kvarteret eller området for tilsva-

rende hus og husrum med hensyn til belig-

genhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og 

vedligeholdelsestilstand. 

Fri lejefastsættelse – det lejedes 
værdi/markedsleje 
Udlejer og lejer kan frit aftale lejens stør-

relse med udgangspunkt i udbud og efter-

spørgsel. Denne leje kan alene nedsættes af 

huslejenævnet, hvis der er aftalt en leje, 

der efter aftaleloven er urimelig høj.  

 

 



Bestemmelsen skaber således en god balance mellem de udgifter som ejeren bruger til at renovere umoderne 

ældre ejendomme og lejeforhøjelsen, ligesom det giver lejemål med en højere brugsværdi for brugerne, samt 

mere bæredygtighed til fordel for samfundet. Samtidig er de mange renoveringsarbejder med til at holde vore 

håndværkere i beskæftigelse.  

De fremsatte ændringsforslag 
Den foreslåede ændring går ud på at forhøje den beløbsgrænse, der skal udføres forbedringer for til det dobbelte, 

inden 5.2 finder anvendelse. Forhøjelsen vil medføre, at mange ejendomsejere fravælger at forbedre deres ejen-

domme, hvilket som tidligere nævnt medfører at de ældre boligudlejningsejendomme ikke bringes op til nutidig 

standard, ligesom byggebranchen vil komme til at mangle disse arbejdsopgaver, og vi får færre i beskæftigelse. 

Derudover kan forslaget også have den utilsigtede effekt, at de ejedomsejere, der vælger at benytte muligheden, 

vil være nødt til at udføre unødvendige luksuriøse forbedringer for at nå grænsen. Dette vil medføre en utilsigtet 

høj husleje for nogle forbedringer, der reelt ikke var nødvendige.  

Herudover har vi i den forgangne uge hørt udmeldinger fra Socialdemokratiet om yderligere 4 ønsker til stram-

ninger. 

Den første stramning er, at huslejen maksimalt må være 10 pct. over den gennemsnitlige husleje for almene 

boliger i kommunen efter en 5.2 renovering. Den almene boligsektor er opbygget på et helt andet regelsæt, end 

den private udlejningssektor, herunder i forhold til, hvordan huslejen skal beregnes. Det skal her erindres om, at 

den almene sektor ikke er en erhvervsvirksomhed, som den private udlejningssektor er. Den almene sektor er 

etableret for at afhjælpe boligsociale problemer, og den almene sektor modtager derfor skattefinansieret offent-

lig støtte til opførelse af byggeri, renoveringer mv., og det skaber derfor en ulige konkurrence og indtjeningsevne, 

hvis huslejen i den private ustøttede sektor skulle sammenlignes med lejen i støttede byggerier.  

Den næste stramning er, at huslejestigningen som følge af 5.2-renoveringer alene skal være midlertidig, så hus-

lejestigningen bortfalder efter en periode. Man må formode at Socialdemokratiet her glemmer, at udlejer efter 

en 5.2-renovering har pligt til at opretholde disse renoveringer, og at udgifterne hertil ikke kan benyttes til at 

varsle lejeforhøjelse, men afholdes fuldt ud af udlejer.   

Der ønskes også en stramning, hvorefter 5.2 kun kan anvendes, hvis den forbedrer ejendommens energiramme. 

Som tidligere nævnt kan 5.2 alene benyttes i ejendomme med energiramme A-D. Denne stramning trådte først 

i kraft i 2014, og man må formode, at vore politikere og embedsmænd på det tidspunkt undersøgte sammen-

hængen mellem omkostningerne til energiforbedringer, den forventede energibesparelse og lejeforhøjelsen, og 

fandt en balance heri. Såfremt der skal strammes yderligere på dette område, skal der forinden foreligge en 

dokumenteret betydelig forbedringseffekt for miljøet. 

Den sidste stramning er indførelse af en ny afgift på fortjenesten af udlejningsejendomme, som handles inden 

for en kort årrække efter en 5.2-renovering. Hvad vil formålet være med en hårdere beskatning af en i forvejen 

hårdt beskattet erhvervsbranche være? Det er svært ved at se, hvordan denne beskatning skal komme lejerne til 

gode.  



Kære politikkere – I har allerede skabt nogle regler der begrænser landets udlejere i uhindret at forhøje lejen i 

de ældre ejendomme. Lad nu være med at spænde ben for moderniseringen af den ældre boligmasse i de store 

byer. Danskerne vil ikke bo i gamle nedslidte ejendomme, de vil have tidssvarende boliger.  

Ekspertgruppe nedsættes nu 
I ProDomus glæder vi os over, at der nu er truffet en politisk beslutning om at undersøge virkningen af et eventuelt 

indgreb før dette iværksættes.  Der er derfor nedsat en ekspertgruppe, som skal se på opkøb og moderniseringer af 

boligudlejningsejendomme for at tilvejebringe et grundlag for drøftelser af, om der er behov for ændringer af § 5, stk. 

2 i boligreguleringsloven. 

Ekspertgruppen sekretariatbetjenes af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og består ud over en dommer, en uni-

versitetsprofessor og en boligøkonom af en repræsentant for udlejere (EjendomDanmark) og en repræsentant fra 

lejere (LLO). 

Gruppen skal – såfremt den identificerer problemer med § 5, stk. 2 - fremkomme med konkrete anbefalinger om, 

hvorledes ordningen kan justeres. I den forbindelse skal der blandt andet tages hensyn til at den ældre boligmasse skal 

vedligeholdes og moderniseres, ligesom udlejerne skal have et incitament til at lave forbedringer, således at den del 

af boligmassen, som anvendes til privat udlejning følger boligstandarden i resten af boligmassen.  

Ekspertgruppen påbegynder sit arbejde i april og forventes at have en færdig rapport klar senest 1. oktober 2019.  

Vi ser i ProDomus med spænding frem til rapportens indhold. 

Marts 2019 

ProDomus, Aalborg Grundejerforening 

Artikeludvalget  

 

 

 

 

 

 

 

 


