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UDDRAG AF LEJELOVEN 
§ 19. Stk. 3. Huslejenævnet kan på lejerens begæring pålægge udlejeren at lade bestemte arbej-

der udføre og fastsætte nærmere retningslinjer herom. Huslejenævnet skal fastsætte en tidsfrist for 

det enkelte arbejdes fuldførelse. Huslejenævnet kan samtidig bestemme, at lejen skal nedsættes 

med et beløb, der svarer til forringelsen af det lejedes værdi, hvis udlejeren ikke overholder den 

frist, der er fastsat efter 2. pkt. Lejenedsættelsen gælder, indtil arbejderne er udført, Grundejernes 

Investeringsfond træffer endelig beslutning om at iværksætte arbejderne på udlejerens vegne, jf. § 

60, stk. 1, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, eller huslejenævnet beslutter, at ejen-

dommen skal administreres på ejerens vegne, jf. lov om tvungen administration af udlejningsejen-

domme. 

Stk. 4. Huslejenævnet kan give påbud efter stk. 3, uanset om udgifterne kan afholdes af indestå-

ende på konti efter §§ 18 og 18 b, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene. 

 

UDDRAG AF BOLIGREGULERINGSLOVEN 
§ 60. Har en udlejer ikke udført renholdelses- og vedligeholdelsesarbejder samt forbedringsarbej-

der inden en af huslejenævnet fastsat frist, jf. § 27, stk. 6, og § 27 a, stk. 2, samt § 19, stk. 3, i lov 

om leje, kan investeringsfonden på begæring af en lejer lade de nævnte arbejder udføre for udleje-

rens regning, uanset om udlejeren har indbragt huslejenævnets afgørelse for domstolene. Investe-

ringsfonden kan tinglyse meddelelse herom på ejendommen og lade den aflyse, når arbejderne er 

udført og fonden har fået dækning for sine udlæg. 

Stk. 2. Bestrider udlejeren, at investeringsfonden har været berettiget til at udføre arbejderne, eller 

udgifternes rimelighed, kan han deponere beløbet eller efter aftale med fonden stille sikkerhed for 

beløbets betaling. 

Stk. 3. Forrentning af beløb, som fonden har lagt ud, fastsættes af fonden med en rente, der sva-

rer til den effektive rente for et 30-årigt kontantlån uden afdrag i et godkendt realkreditinstitut. Nær-

mere regler om fondens adgang til at kræve gebyr for administration i forbindelse med arbejdernes 

udførelse fastsættes af socialministeren. 

Stk. 4. Såfremt udlejeren ikke deponerer eller stiller sikkerhed efter stk. 2, kan fonden til dækning 

af udgifterne ved arbejdernes udførelse yde udlejeren et lån og som sikkerhed for lånet lade ting-

lyse pant i ejendommen med fortrinsret efter ejendomsskatter, men uden personlig hæftelse. Lånet 

udbetales kontant og forrentes med en rentesats, der fastsættes af fonden, og som ved lånets op-

tagelse svarer til forrentningen efter stk. 3. Afdragstiden fastsættes til højst 10 år. Dette gælder 

også for udgifter til dækning af forundersøgelser og lignende, som er nødvendige for fondens be-

slutning efter stk. 1. Fonden kan opkræve et administrationsbidrag, svarende til hvad der opkræ-

ves for realkredit som nævnt i stk. 3, 1. pkt. Grundejernes Investeringsfond skal på begæring af en 

ejendoms administrator efter lov om tvungen administration af udlejningsejendomme udlevere ma-

teriale vedrørende ejendommen. Investeringsfonden kan kræve betaling til dækning af den udgift, 

der med rimelighed er afholdt til tilvejebringelse af dette materiale. 

Stk. 5. Investeringsfonden kan i øvrigt bestemme, at indtil 50 pct. af lejeindtægten skal indbetales 

til fonden, indtil fonden har fået dækning for sine udlæg med påløbne omkostninger og renter. In-

vesteringsfonden skal lade beslutningen, der er gyldig mod enhver, tinglyse på ejendommen. 

Stk. 6. Såfremt investeringsfonden efter stk. 5 kan oppebære en del af lejeindtægten, skal alle le-

jerne efter påkrav herom betale lejen til investeringsfonden, som refunderer udlejeren oversky-

dende beløb. Kun betaling til investeringsfonden har frigørende virkning. 

 

§ 63. Med bøde straffes den, der i strid med reglerne i § 60, stk. 5, undlader at give investerings-

fonden alle nødvendige oplysninger om lejerne og lejens størrelse.  

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelo-

vens 5. kapitel. 


