
 
 

Nyhedsbrev d. 29.06.2022 
 

Kære medlemmer                   
 
Sommerferien står for døren – snart venter en tiltrængt pause fra hverdagens travlhed og vi kan måske se 
frem til at nyde samværet med familien og en stille stund med en god krimi i hånden.  
 
Men måske bør sommerferielæsningen suppleres af lidt mere ”faglitteratur” i år.  
 
Vi har nemlig fået ny lejelovgivning og fra politisk side har man valgt og lægge ikrafttrædelsen midt i 
sommerperioden, så der er desværre behov for at læse lidt op på de nye paragraffer. 
 
Ny lejelovgivning pr. 1/7-2022 
Som bekendt blev der i 2014 indgået et politisk forlig om, at der skulle foretages en forenkling og 
modernisering af lejelovgivningen. Baggrund herfor var, at den gældende lejelovgivning var både 
kompliceret og præget af mange års justeringer og tilføjelser.  
  
Hen over sommeren 2020 kom så de første udkast til sammenskrivning af lejeloven og 
boligreguleringsloven og i efteråret 2021/foråret 2022 pågik der flere høringsrunder. Det endelige 
lovforslag til sammenskrivningen af lejelovgivningen blev vedtaget af folketinget den 1/3-2022 med 
ikrafttrædelse pr. 1-7-2022.  
 
Pr. 1/7-2022 består lejelovgivningen således af følgende 2 love: 
 
Ny lejelov – der regulerer forholdet mellem lejer og udlejer, samt 
Ny lov om boligforhold – der regulerer forholdet mellem udlejer og det offentlige 
 
Helt overordnet forsætter de hidtil gældende regler uændret, dog med nye paragraffer; men det er vigtigt 
og notere sig, at der er visse undtagelser OG endnu vigtigere at være opmærksom på, at henvisninger til 
korrekte paragraffer i visse tilfælde er en gyldighedsbetingelse.  
 
I disse dage, hvor vi nærmer os 1/7-2022 arbejder kontoret på højtryk for at revidere relevante skabeloner 
og paradigma-samlingen, så vi er klar til at rådgive og vejlede vores medlemmer.    
 
Udover allerede afholdt kursus i maj, har vi videre planlagt følgende aktiviteter: 
 
Den nye lejelovgivning - fast track *Åben for tilmelding*                               
Kurset gennemgår de vigtigste opmærksomhedspunkter i den nye lejelovgivning og de erfaringer vi p.t. har 
om praktik og problemstillinger (varighed 1 time). 
 
Kurser afholdes hos ProDomus, Boulevarden 11, 1., 9000 Aalborg. 
 
Tirsdag, den 9-8-2022               Kl. 14:30-15:30 
Fredag, den 12-8-2022              kl. 14:30-15:30 
Torsdag, den 18-8-2022           kl.  15:30-17:30 



 
 
Den nye lejelovgivning – TEAMS  *Åben for tilmelding*                                  
Kurset afholdes elektronisk via TEAMS og gennemgår de vigtigste opmærksomhedspunkter i den nye 
lejelovgivning og de erfaringer vi p.t. har om praktik og  problemstillinger (varighed 1 time). 
 
Tirsdag, den 9-8-2022               Kl. 10:00-11:00 
Torsdag, den 11-8-2022           kl. 10:00-11:00 
Mandag, den 15-8-2022           kl. 10.00-11:00 
                                                           
Der er begrænset deltagerantal på ovennævnte arrangementer, hvorfor tilmelding er nødvendig på 
info@prodomus.dk.  
 
Der opkræves ”no show ”gebyr på kr. 300,- ved afbud senere end 24 timer før kursernes afholdelse da der 
forventes rift om pladserne. 
 
Det kan - udover deltagelse i vores kurser - også anbefales, at man anskaffer sig den såkaldte 
”paragrafnøgle” udarbejdet af kammeradvokaten i samarbejde med EjendomDanmarks jurister. 
Paragrafnøglen vil være et super hjælpeværktøj til alle, der i dagligdagen skal anvende den nye 
lejelovgivning.   
 
Paragrafnøgle kan bestilles på info@prodomus.dk i både elektronisk og fysisk form. Elektronisk eksemplar 
er gratis, medens fysisk eksemplar kan fremsendes via post eller afhentes på kontoret mod betaling af kr. 
230,- + moms.  
 
Ny typeformular A10 
Endelig kan jeg oplyse, at vi netop er gjort bekendt med, at den nye typeformular A10 er sendt i høring hos 
vores paraply- og interesseorganisationer.   
 
Typeformular A10 skal anvendes fra 1. september 2022.  
 
I perioden frem til den 1. januar 2023 er det fra Indenrigs- og Boligministeriet videre oplyst, at den 
nuværende typeformular A9 fortsat er autoriseret, og kan anvendes. 
 
Vi står som altid til rådighed for vores medlemmer telefonisk hver dag fra kl. 9-15 (torsdag 9-17) på 
telefonnummer 98120500 – tast 5 for medlemsrådgivning. 
 
Efter sommerferien udsendes nyhedsbrev med efterårets arrangementer og kursustilbud. 
 
Med ønsket om en rigtig dejlig sommer til alle vores medlemmer og samarbejdspartnere! 
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