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Indledning  

Nærværende redegørelse omhandler kun husordensovertrædelser.  

Boligorganisationen skal sørge for god skik og orden i ejendommen og for at husorden overholdes. Lov om 

leje af almene § 81 præciserer, hvad tilsidesættelse af god skik og orden er.  

Når der her tales om husorden, så tænkes der ikke kun på de af afdelingen, på et afdelingsmøde, vedtagne 

regler, men også på de adfærdsregler, der følger af lov om leje af almene boliger og af andre uskrevne og 

skrevne regler – f.eks. den gældende politivedtægt.    

Heraf følger, at lejeren skal overholde de almindelige regler der for ejendommen og skal efterkomme andre 

rimelige påbud, der skal sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede.  

En tilsidesættelse af disse forpligtelser vil være misligholdelse af lejeforholdet.   

En husordenssag opstår, når en beboer overtræder god skik og orden ved at udøve adfærd, som er til gene 

for ejendommen, boligorganisationen, dennes ansatte, andre beboere i ejendommen eller andre, der lovligt 

færdes i ejendommen.    

En boligorganisation skal reagere, hvis dennes ansatte af egen drift opdager, at en beboer tilsidesætter god 

skik og orden i ejendommen, ligesom der skal reageres, hvis en beboer klager over en anden beboer (hvis 

klagen er berettiget). Dette kan være i tilfælde, hvor:   

• beboeren ikke behandler det lejede forsvarligt,   



 
 

• beboeren benytter det lejede til andre formål, end hvad der fremgår af lejekontrakten,   

• beboeren ikke anvender lejemålet i sådant et omfang, at det kan anses for beboelse, eller    

• beboeren har overtrådt husordenen (I bred forstand, jf. ovenstående)   

Det er vigtigt at fremhæve, at hver gang boligorganisationen modtager en henvendelse om overtrædelse af 

husorden, så skal det undersøges og vurderes om klagen er berettiget. Det vil sige, at der eventuelt skal tages 

kontakt til den klagende part og til den, der klages over, for at få klarlagt, om der er hold i klagen, eller om 

der eventuelt er tale om en intern konflikt mellem de 2 parter.     

Boligorganisationen skal således kun gå videre med en sag, hvis en klage findes berettiget. Vurderes det, at 

der er sket en overtrædelse af husorden, skal boligorganisationen herefter vurdere, hvilken sanktion der skal 

anvendes. Afhængig for valget er overtrædelsens karakter.  

Boligorganisationens muligheder:  

1. Forsøge at mægle med beboeren  

2. Indbringe sagen for beboerklagenævnet  

3. Opsige eller ophæve lejemålet  

  

Boligorganisationen vil som alt overvejende udgangspunkt skulle give lejeren en advarsel/påmindelse, inden 

en sag indbringes for beboerklagenævnet, eller der skrides til opsigelse/ophævelse af lejemålet. Undtaget 

herfra er dog så voldsomme tilfælde, at det ikke vil give mening. Eks. herpå kan være, at en anden beboer 

stikkes ned med kniv, eller beboeren har foretaget ildspåsættelse af f.eks. egen bolig eller ejendommen i 

øvrigt.  

Forinden der gives en advarsel/påmindelse i de almindelige tilfælde, vil det ofte være relevant at give lejeren 

en mere uformel henstilling om at ophøre med den uønskede adfærd.   

BL møder på kurser m.v. ofte den holdning, at der skal flere klagere til, før boligorganisationen behøver at 

gøre noget. Heri er BL til dels uenig, men også kun til dels. Begrundelsen for, at man gerne ser, at der er mere 

end en der klager, skal findes i følgende.  

Hvis der kun er én lejer, der klager over en anden lejer, så kan der være tale om en nabostrid, og derfor ikke 

nødvendigvis en sag, som udlejer skal tage sig af. Desuden er det alt andet lige svært at løfte bevisbyrden, 

når der kun er en lejer, der klager. Når det er sagt, mener BL, at alle klager skal tages alvorligt, og at der kan 



 
 

være årsager til, at der ikke bakkes op om en klage, f.eks.  frygt for den, der generer. Her kan boligorganisa-

tionen eventuelt selv være med til at løfte bevisbyrden gennem de ansattes observationer.  

Uanset hvilke sanktionsformer, der senere anvendes, skal der være sammenhæng mellem det, der klages 

over, og sanktionen. Der skal også være sammenhæng mellem advarslen og sanktionen for gentagende ad-

færd. Det sidste betyder, at der ikke kan ”trues” med, at sagen indbringes for beboerklagenævnet og så væl-

ges i stedet opsigelse af lejemålet, eller der ”trues” med opsigelse, og så vælges lejemålet ophævet.   

Mægling 

Mægling mellem parterne bør altid overvejes. En venlig henstilling til lejer om at ændre adfærd vil normalt 

være et godt første skridt fra boligorganisationens side. Fortsætter adfærden, sendes en påmindelse. Under-

vejs kan der opfordres til mægling mellem parterne.  

Fortsætter problemerne, indbringes sagen for beboerklagenævnet.  

Indbringe sagen for beboerklagenævnet:  

Beboerklagenævnet er et tvistorgan, som har kompetence til at træffe afgørelse som 1. instans i tvister om 

f.eks. husordensovertrædelser.  

Beboerklagenævnet kan således tage stilling til, om der foreligger tilsidesættelse af god skik og orden, og kan 

i givet fald pålægge lejeren retsfølger, når overtrædelsen sker trods udlejerens påmindelse.  

Når boligorganisationen finder, at lejeren, personer fra dennes husstand eller andre, som lejeren har givet 

adgang til lejemålet, har udøvet en husordensovertrædelse, skal udlejer meddele lejeren en behørig advar-

sel/påmindelse om, at dennes adfærd er i strid med god skik og orden, og at gentagelse af adfærden kan få 

retsfølger.   

Undlader lejeren herefter at rette sig efter påmindelsen/advarslen, kan sagen indbringes for beboerklage-

nævnet.   

Sagen skal indbringes skriftligt, og al relevant dokumentation/materiale skal vedlægges. Vedlægges der ikke 

kopi af den klagende lejers henvendelse til boligorganisationen, må det forventes, at nævnet anmoder om 

kopi heraf. Det må ligeledes forventes, at nævnet sammen med sagen fra boligorganisationen sender en kopi 

af lejerens klage til høring hos den part, der klages over.  

Desuden skal boligorganisationen gøre gældende, hvilken sanktion de mener der skal anvendes af nævnet.   

Den klagende lejer bliver ikke part i sagen. Parterne er boligorganisationen og den lejer, der er klaget over.  



 
 

Et beboerklagenævn har ”kun” mulighed for at pålægge lejer følgende sanktion:  

• Lejeforholdet kan gøres betinget således, at der, hvis lejeren inden for 1 år efter afgørelsen overtræder 

nærmere fastsatte betingelser vedrørende adfærd i ejendommen, er grundlag for, at lejemålet kan opsiges 

eller ophæves efter reglerne i lov om leje af almene boliger kap. 14 og 15.  

• Lejeren kan meddeles en advarsel om, at fornyet overtrædelse af god skik og orden, jf. § 81, kan føre til, at 

lejeforholdet gøres betinget efter første pkt., eller til, at lejemålet kan opsiges eller ophæves efter reglerne i 

kap. 14 og 15.  

Den mildeste form for sanktion, nævnet kan anvende, er en advarsel.   

Pålægges lejeren en advarsel, indeholder denne alene en meddelelse om, at fornyet overtrædelse af god skik 

og orden kan føre til, at lejemålet efter en ny beboerklagenævnsafgørelse kan føre til, at nævnet gør lejefor-

holdet betinget, eller overtrædelsen kan føre til, at udlejer opsiger eller ophæver lejemålet, jf. nedenfor.  

Den strengeste sanktion nævnet kan anvende er, at nævnet kan gøre lejeforholdet betinget.   

Gør beboerklagenævnet lejeforholdet betinget, indebære dette, at lejer skal overholde de betingelser, som 

nævnet har fastsat. Det kan f.eks. være, at lejeren ikke må råbe skældsord ud ad vinduet til forbipasserende 

eller spille højt musik efter klokken 22:00. Betingelserne består i, at lejerne ikke må gentage den uacceptable 

adfærd, som har ført til sagen. Lejemålet kan gøres betinget i op til et år.  

Overtræder lejeren ikke betingelserne indenfor et år, (eller anden frist der er fastsat af nævnet), men efter 

længere tid, så skal udlejer starte forfra med advarsel, indbringelse osv.   

Har lejer overtrådt et betinget lejeforhold, er konsekvensen, at boligorganisationen kan opsigelse eller op-

hæve lejeforholdet. Protestere lejeren ikke mod en opsigelse, kan det forventes, at fogedretten lægger næv-

nets afgørelse til grund. Protestere lejeren derimod, må det forventes at fogedretten afviser sagen, hvorfor 

denne så skal prøves i boligretten. Boligretten skal da vurdere, om opsigelsen eller ophævelsen var beretti-

get.  

I sager om husordensovertrædelser, dvs. kap. 13 sager (lejeloven kap. 13), deltager foruden nævnet (som 

består af en juridisk uddannet formand og 2 lægmedlemmer, en lejer- og en udlejerrepræsentant), en social 

sagkyndig person. Den social sagkyndige har ikke stemmeret, men kan rådgive nævnet. Formålet med den 

socialsagkyndiges deltagelse er, at give nævnet mulighed for at inddrage sociale forhold, som kan bruges til 

at forebygge fremtidige konflikter, hvilket kan påvirke nævnets valg af sanktioner.   



 
 

Det er et krav til den person som kommunen udpeger som socialt sagkyndig, at vedkommende har kendskab 

til, hvilke kommunale tilbud der kan gives lejeren.   

Det fremgår af lov om leje af almene boliger § 103, at nævnet altid i husordensager, som har en social karak-

ter, skal undersøge mulighederne for, om lejeren samtidig med pålæg om en retsfølge kan gøre brug af soci-

ale tilbud.   

Ifølge lovens motiver kan nævnet efter en konkret vurdering af sagen indhente mere generelle oplysninger 

om sociale tilbud eller, hvis forvaltningslovens betingelser er opfyldte, og nævnet i øvrigt finder det af betyd-

ning, indhente oplysninger, som relaterer sig til den pågældende lejers konkrete muligheder for at gøre brug 

af tilbud fra den kommunale forvaltning. Nævnet kan opfordre kommunen til at tilbyde en særlig indsats til 

voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter lov om social service § 81. Er funktionsevnen be-

tydeligt nedsat, og kan den pågældende ikke tage vare på sine egne interesser, skal kommunen efter lovens 

§ 82 yde hjælpen, uanset om vedkommende har givet samtykke.  

Det kan desværre konstateres, at denne mulighed ikke altid bliver udnyttet i praksis, ligesom der er eksem-

pler på, at der ikke deltager en socialsagkyndig person ved nævnsbehandlingen.   

Det kan derfor være relevant for boligorganisationen, at man selv peger på denne mulighed og opfordrer til, 

at den social sagkyndige overfor nævnet peger på løsningsforslag.  

Opsigelse og ophævelse af lejemål  

Kun ved mere alvorlige overtrædelser af god skik og orden, kan boligorganisationen skride direkte til opsi-

gelse eller ophævelse af lejemålet. Det vil sige sager/overtrædelser, som anses for så alvorlige, at de ikke 

først skal indbringes for beboerklagenævnet, jf. nedenfor der præciserer, hvad der er så væsentligt.  

Er den adfærd så alvorlig, som lejer, en fra lejerens husstand eller en som lejer har givet adgang til det lejede, 

at udlejer er nødsaget til at gå direkte til opsigelse eller ophævelse af lejemålet, så har beboerklagenævnet 

ikke kompetence. Det vil sige, at hverken lejer eller udlejer kan få efterprøvet boligorganisationens beslutning 

om opsigelse/ophævelse af nævnet.  

Der er forskel på opsigelse og ophævelse af lejemålet, jf. nedenfor. Om man anvender den ene eller den 

anden sanktion, afhænger af forseelsens karakter. Når et lejemål opsiges, sker det med et varsel på 3 måne-

der til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Når et lejemål ophæves, betyder 

det, at lejer skal fraflytte straks, hvilket i praksis vil sige, at lejer gives en frist på én til to uger.  

  



 
 

Opsigelse 

Opsigelse anvendes, når det lejeren har gjort, er så alvorligt, at han skal fraflytte, men ikke så alvorligt, at han 

skal flytte straks.  

Når et lejemål skal opsiges, er det et krav, at det sker skriftligt, og at opsigelsen indeholder oplysning om 

lejeres mulighed for at fremsætte indsigelse. Herudover skal opsigelsen indeholde oplysning om opsigelses-

grunden.  

Hvilke husordensovertrædelser, der kan begrunde opsigelse, fremgår af lov om leje af almene boliger. Vær 

opmærksom på, at det ikke er alle overtrædelser, der kan føre til opsigelse. F.eks. kan mindre generende støj 

ikke, men der kan anlægges sag ved beboerklagenævnet, hvor nævnet kan give lejeren en advarsel.  

Det er en betingelse for opsigelse, at udlejer forinden har givet lejer en advarsel, dvs. en påmindelse, om at 

dennes adfærd er i strid med god skik og orden, og at gentagelse af adfærden kan få retsfølger. Det skal 

tydeligt fremgå af advarslen, hvorfor lejeren får en advarsel, og hvad konsekvensen er af, at advarslen ikke 

overholdes. Ved den senere opsigelse skal der være overensstemmelse mellem det, der er klaget over, og 

den/de advarsler, der er givet til beboeren og de grunde der anføres i opsigelsen.    

De husordensovertrædelser, der kan medføre opsigelse, jf. lov om leje af almene boliger § 85, fremgår af lov 

om leje af almene boliger § 81.  

Udlejer kan ifølge § 85 opsige lejer, når følgende er opfyldt:  

• Lejeren har tilsidesat god skik og orden (jf. lov om almene boliger § 81, stk. 1, nr. 1-8 eller 11, jf. § 82, stk. 

2, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet)  

• Når lejeren har tilsidesat betingelserne i et betinget lejeforhold (jf. § 82, stk. 1, nr. 1) og forholdet er af en 

sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet • Når vægtige grunde i øvrigt gør det særligt magtpåliggende 

for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet.  

Adfærden, der kan medføre udlejers opsigelse, fremgår af lov om leje af almene boliger § 81, stk.1, nr.: 1) 

Når lejeren udøver eller truer med fysisk vold over for de pågældende personer. 2) Når lejerens adfærd kan 

være til fare for ejendommen eller de pågældende personer, herunder på grund af anvendelse af våben eller 

opbevaring af farefremkaldende materialer i det lejede. 3) Når lejerens adfærd medfører gener for de pågæl-

dende personer som generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko. 4) Når 

lejeren, uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer. 5) Når lejeren 

udøver uacceptabel støj til væsentlig gene for de pågældende personer i form af uacceptabelt støjende men-

neskelig adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinstøj. 6) Når lejeren ødelægger ejendommen eller løsøre 



 
 

på ejendommen eller på fællesarealer. 7) Når lejeren vanrøgter det lejede. 8) Når lejerens husdyr er til væ-

sentlig gene for de pågældende personer på grund af støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse. 

11) Når lejeren i øvrigt udøver adfærd, som er til gene for ejendommen eller de pågældende personer. Stk. 

2. En lejer kan desuden pålægges retsfølger efter § 82, når lejeren holder husdyr i strid med lejeaftale eller 

husorden, uanset om husdyrholdet er til gene for ejendommen eller de i stk. 1 nævnte personer. Stk. 3. 

Lejeren kan pålægges retsfølger, uanset om den i stk. 1 og 2 beskrevne adfærd udøves af lejeren selv, lejerens 

husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til det lejede.  

Ophævelse 

Ophævelse anvendes, når lejerens overtrædelse af husordenen er så grov, at lejeren skal fraflytte straks. Det 

er et krav at, at lejerens misligholdelse af lejeforholdet er væsentlig. I praksis gives der en frist på 7 – 14 dage. 

Bestemmelsen siger, at ”når lejeren har tilsidesat god skik og orden, og forholdet er af sådan en karakter at 

lejerens flytninger er påkrævet”.   

Bestemmelsen anvendes, når det i forhold til boligorganisationen, de andre lejere eller andre, der berettiget 

færdes i ejendommen, vil være krænkende, at lejeren fortsat bor der, selv i en periode der svarer til en opsi-

gelse eller grove trusler.  

Som hovedregel skal der også forud for en ophævelse gives lejeren en advarsel/påmindelse. Påmindelsen 

gør, dersom lejeren mod forventning ikke skulle vide det, at adfærden er at betragte som misligholdelse og 

kan føre til ophævelse. Undtagelse kan dog forekomme, hvor en advarsel/påmindelse anses for unødvendig 

pga. forholdet karakter og grovhed – men der skal meget til, f.eks. vold.  

Vil lejerne trods ophævelsen ikke fraflytte, indbringes sagen for fogedretten. Protestere lejeren i fogedretten 

mod ophævelsen, vil sagen ofte blive henvist til boligretten, idet en bevisførelse er nødvendig. Fogedretten 

har som udgangspunkt ikke mulighed for bevisførelse, men har dog siden 2011 haft adgang hertil i mindre 

omfang. Villigheden til at anvende muligheden kan være forskellig for de enkelte fogedretter, hvorfor det 

også her er vigtigt, at boligorganisationen selv er opfordrende i forhold til brug af muligheden og har bevi-

serne klar.    

Farlige situationer og opsigelse/ophævelse af lejemål med psykisk syge   

Opstår der en situation, hvor en beboer har opført sig truende eller voldeligt mod en anden, har boligorga-

nisationen pligt til at reagere. I nogle sager er den adfærd, som en beboer har udøvet så uacceptabel, at det 

synes nødvendigt, at få beboeren til at fraflytte straks.   



 
 

I sager med meget uacceptabel adfærd har domstolene accepteret, at beboeren ophæves uden forudgående 

påmindelse. Det er dog et krav, at der er tale om meget grove tilfælde af overtrædelse af god skik og orden. 

Boligorganisationen har også mulighed for at indgår i en dialog med beboeren.  

Hvis beboeren ikke fraflytter på baggrund af ophævelsen, må sagen sendes til domstolene. Det kan være 

nødvendigt at få sagen behandlet ved boligretten, før den effektueres i fogedretten.  

Det er således muligt at ophæve en beboer uden forudgående påmindelse. Det skal dog alene benyttes i 

særlige grove tilfælde.  

Truer en beboer udlejeren i sådan en grad, at det anses for adgangsnægtende til lejemålet, kan dette være 

en direkte grund til ophævelse af lejemålet.    

Boligorganisationerne kan med fordel udarbejde helhedsplaner for, hvordan de ønsker at forebygge farlige 

eller ubehagelige situationer blandt beboerne.   

Helhedsplaner kan blandt andet bidrage til:   

• Bedre sammenhængskraft   

• Større ejerskabsfornemmelse   

• Øget beboertryghed- og trivsel    

Opsigelse og ophævelse af lejemål, hvor lejeren er psykisk syg  

Er lejeren så psykisk syg, at det må antages, at han ikke kan forstå konsekvenserne af det, han gør og ikke 

kan forstå betydningen af en advarsel/påmindelse og betydningen af en opsigelse og ophævelse, vil en umyn-

diggørelse være nødvendigt. Dette skal ske før der kan ske udsættelse med fogeden hjælp. Advokaten, der 

hjælper boligorganisationen med sagen, kan rette henvendelse til regionen herom. Afvises en begæring om 

umyndiggørelse, må konsekvensen være, at vedkommende kan anses for proceshabil og en udsættelse vil 

kunne finde sted, hvis betingelserne som tidligere beskrevet ellers er opfyldte. 


