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HUSORDEN FOR AFD. 157, LUNDEN 
 

Denne Husorden gælder både for lejeren, lejerens husstand og andre, 
fx gæster og lignende. Hvis et husstandsmedlem groft overtræder 

husordenen, kan det i yderste fald føre til, at alle i husstanden sættes 

ud af lejemålet. 
 

ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD 
 
En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere 
eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange ting - og 

derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at 
skabe et godt klima blandt beboerne i bebyggelsen. 

 
Disse regler er fastsat for at beskytte både beboere og bebyggelsen. Det ska-

ber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hen-

syn til hinanden. Reglerne skulle samtidig være et led i bestræbelserne på at 
skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn 

stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest mulige. I denne 

forbindelse vil det være af stor betydning, at forældrene husker at vejlede de-
res børn og at foregå dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der 

gennem huslejen skal betale istandsættelsen - også af det, der ødelægges. 
Beboerne er også ansvarlige for deres gæsters adfærd i bebyggelsen. 

 
Se også Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger, kapitel 13: 

Lejerens brug af det lejede, §§ 78-83, bilagt. 

 

§ 1. Forsikringer 
Der er gennem boligselskabet tegnet en kollektiv forsikring, som dækker itu-

slåede ruder i lejligheden. Hvis et lejemåls beboere slår en rude i stykker uden 

for lejemålet, er ansvaret beboerens eget, men under normale forhold vil en 
sådan skade blive dækkes af familiens ansvarsforsikring. 

 

§ 2. Køleskabe, komfurer, ventilatorer, vaskemaskiner og 

andre tekniske installationer i lejligheden 
For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør man sætte sig ind i 
brugsanvisningen for disse. I tvivlstilfælde kan man rådføre sig med varmeme-
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steren. Normal drift og vedligeholdelse af egne tekniske installationer betales 

af beboerne. Det samme gælder for skader, som skyldes forkert betjening eller 

misbrug. Alle uregelmæssigheder ved ejendommens tekniske installationer 

skal straks anmeldes til varmemesteren. 

 

Opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumblere og lignende må ikke installeres 
uden boligselskabets forudgående tilladelse. 

 

Brug af vaske- og opvaskemaskiner er ikke tilladt i tidsrummet mellem kl. 
22:00 og kl. 6:00. 
 

§ 3. Skiltning 

Skilte og reklamer må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra boligselskabet. 
Navneskilte må for at skåne dørene og postkasser ved fraflytninger kun opsæt-

tes i den udførelse, der er godkendt af boligselskabet. 

 

§ 4. Klager m.m. 

Skal ske skriftligt til afdelingsbestyrelsen eller evt. direkte til boligselskabet. 
 

§ 5. Bad og toilet. 
Af hensyn til natteroen bør der ikke bades mellem kl. 24:00 og kl. 6:00. 

 

For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skyl-

les ud gennem vask og toilet. Bleer, vat m.m. samt avispapir eller lignende må 
aldrig kastes i toiletkummen. Badekar, håndvask og kumme må ikke renses 

med saltsyre eller andre ætsende midler. Eventuelle tilstopninger eller utæthe-
der i installationerne skal straks meldes til varmemesteren. 

 
§ 6. Frostvejr m.m. 

For at undgå frostsprængninger bør radiatorerne i vintermånederne aldrig væ-
re lukket helt til, hvis vinduer i værelset er åbne. 

 

§ 7. Maskiner. 

Symaskiner og lign. maskiner, der kan medføre støjgener for naboerne skal 
anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt. 
 

Slagboremaskiner/boremaskiner, hamre og andre støjende værktøjer må be-
nyttes til ophængning af gardiner, billeder og lign. i følgende tidsrum: 

Mandag til fredag kl. 9:00 - 19:00, lørdag kl. 9:00 - 14:00 

 

Ovennævnte værktøjer må ikke benyttes søn- og helligdage. 

 

§ 8 Musik. 
Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter 
skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. I de sene aften- og natteti-

mer bør man vise særligt hensyn til ens naboer ved at dæmpe ned, så man 
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ikke kan forstyrre de andre beboeres ønske om nattero. 

I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj efter 

kl. 23:00. 

 

§ 9. Udluftning. 

For at undgå fugtdannelser og dermed efterfølgende ødelæggelse af træværk, 
tapet og maling foretages en effektiv udluftning igennem vinduer og døre – om 

nødvendigt flere gange om dagen i ca. 5-10 minutter ad gangen. 

 
§ 10. Vandhaner og cisterner. 
Utætte vandhaner og cisterner medfører ofte et stort og fordyrende merfor-

brug af vand, ligesom defekte haner kan være til lydmæssig gene for andre 

beboere. Meld derfor omgående utætte haner og cisterner til Varmemesteren. 
Filtre påsat vandhaner renholdes/udskiftes af lejeren. 

 

§ 11. Vinduer og døre. 

Ituslåede ruder skal snarest anmeldes til varmemesteren. Døre, der er forsynet 

med smæklås og/ eller dørpumpe skal være lukkede og må ikke holdes åbne 
ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. 

Der må ikke bruges søm eller skruer i boligens hoveddør. Dørspion må kun op-
sættes efter aftale med varmemesteren. 

 

§ 12. Ændring af lejligheden. 

Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Lejeren har dog råderet jf. 
lov om almene boliger. Større ændringer må ikke finde sted uden forudgående 

skriftlig tilladelse fra boligselskabet. 
 

§ 13. Affald. 
Affald skal sorteres. Af hygiejniske grunde og for at undgå forurening af af-

faldsskakten skal alt køkkenaffaldet, også affald fra husdyr, før det kastes i 
skakten, være omhyggeligt pakket ind i aflukkede affaldsposer. Skaktlemmen 

skal holdes lukket, og nøglen fjernes efter brug. 

 

Det er strengt forbudt at kaste flasker og skarpe genstande i skakten, idet det 
kan forårsage farlige snitsår på personalet, som tømmer skakten. Glasskår må 
lægges i kuberne, men ikke vindues- og spejlglas. 

 
Flasker skal i flaske-/glaskuben. Aviser skal i papirkuben. Affald må ikke an-

bringes på trapper, i indgangspartier m.m. 

 

Andet skrald skal sorteres, herunder organisk affald, papir og pap, papembal-

lager, PVC, imprægneret træ, elektriske og elektroniske produkter, bildele og 

batterier. møbler, hårde hvidevarer, tæpper, cykler og andet brandbart affald 
henlægges i de dertil indrettede containere på containergården. 
Ovennævnte skal dog altid tilpasses kommunale påbud, herunder affaldssorte-

ring med videre. 
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§ 14. Altaner, altankasser og grill. 

Altaner skal holdes rene. Altankasser (Windoor) må godt opsættes udvendigt. 
Såfremt altanen males, skal det ske med NCS-index farve S0502 R (hvid). 

Det er ikke tilladt at bruge en grill med åben ild. Det er ikke tilladt at bruge 
tændvæske. Det er tilladt at bruge gasgrill, som skal placeres og anvendes ef-
ter producentens anvisning, og der kan anvendes gasflasker med en tilladelig 

fyldning på højst 11 kg. Det er også tilladt at bruge elektrisk grill. Sørg for at 

have vand til slukning i nærheden. Forlad ikke grillen før den er slukket. Grillen 
skal placeres i passende afstand fra overflader og emner, der kan brænde. 

Man må ikke genere omkringboende beboere med bl.a. røg, lugt og støj. 

 
§ 15. Trappeopgang. 
§ 15. Trappevask. Rengøring af trapper påhviler almindeligvis boligselskabet. 

Beboerne må selv sørge for rengøring af måtter. Ved ekstraordinær forurening 

af trapperne skal den nødvendige rengøring straks foretages af den pågælden-
de lejer. Fodtøj samt andre effekter må ikke henstilles på trapperne. Det er 
ikke tilladt, at henstille planter i vindueskarmene og på gulvet. 

 

§ 16. Vask og tøjtørring. 

Der forefindes vaskeri i ejendommen, som kan benyttes af alle ejendommens 
beboere. Tørring af tøj bør ske i tørrerum. Tøjtørring og luftning af sengetøj 

kan foregå på altanen, men skal ske således, at det ikke kan ses fra anlæg el-

ler vej. 
 

§ 17. Tæppebankning m.v. 

Bankning af tæpper må ikke ske fra vinduer eller altaner af hensyn til de andre 
beboere. 

 
§ 18. Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.v. 

Disse effekter må ikke henstilles således, at de kan være til gene for andre, 

men skal altid henstilles i de respektive rum, der er indrettet hertil, legered-
skaber skal sættes i eget kælderrum. Der kan søges dispensation hos afde-
lingsbestyrelsen om henstilling af Christianiacykler i barnevognsrum, hvis de 

ikke kan komme ind i cykelkælderen. Det er ikke tilladt at reparere motorkøre-
tøjer i rummene. Motorcykler må ikke henstilles i cykel og barnevognsrum. 

 

§ 19. Cykling og knallertkørsel. 

Det er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt at cykle eller køre på knallert på 
gangstier. 

 
§ 20. Leg og boldspil. 

Børnene må ikke opholde sig på trapper, i kældre, indgangspartier eller andre 

steder, hvor det kan være farligt eller til gene for beboerne. Børn henvises til 

legepladserne og alt boldspil skal forgå på fodboldbanen, boldspil er IKKE til-
ladt mellem blokkene. Det er ikke tilladt at tegne eller male på 

ejendommens træ- eller murværk eller på anden måde at beskadige ejen-
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dommen eller haveanlæggene. Børns leg med fx. bue og pil, luftbøsser og. 

lign. er farligt, og må ikke finde sted på afdelingens område. 

 

 

§ 21. Antenner og paraboler. 

Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med originale kabler og 
stik. Tal evt. med varmemesteren herom. 

 

Paraboler, antenner og lignende må ikke opsættes uden forudgående tilladelse 
fra varmemesteren. 
 

Paraboler, antenner og lignende må kun opsættes efter nedennævnte anvis-

ninger, og ikke i vinduer, facader m.m. Sker en opsætning af paraboler, an-
tenner og lignende på altanen, må udstyret ikke nå over altanens brysthøjde. 

 

Lejeren skal selv betale alle omkostninger ved opsætning og evt. nedtagning af 

parabolen. 

 
Lejeren skal forevise en forsikringspolice, der dækker lejerens erstatningsan-

svar for skader, der forvoldes af parabolen. 
 

Varmemesteren skal kontrollere om opsætningen er sket håndværksmæssigt 

korrekt og i overensstemmelse med Lundens retningslinjer. 

 
Der opkræves et depositum på kr. 3.000 til sikkerhed for retableringsomkost-

ninger. 
 

Ulovligt opsatte paraboler, antenner og lignende vil blive fjernet uden forudgå-
ende advisering, og på lejers regning. 

 
Der gælder følgende retningslinjer: 

 Opsætning af parabol må kun ske i tagkonstruktionen via opsætning på 

mast. 

 
 Opsætning kan kun tillades ved brug af den af bestyrelsen anviste leve-

randør. 

 
 Nedføring af kabler til lejligheden skal ske via eksisterende kabelkas-

ser/føringsveje eller via kabelkanaler anvist af varmemeste-

ren/leverandøren. Kabelkanalerne skal have en sådan størrelse, at der 

kan ligge flere kabler hvis andre vil koble sig på. Manglende kabelkana-

ler, og opsætning af disse, betales af lejer. 

 
 De anvendte materialer skal være godkendt af Telestyrelsen. 
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§ 22 Pulterrum. 

Skal aflåses og må ikke indeholde ting, som ved fugt, eller på anden måde kan 

være til gene. Der må ikke opbevares/forefindes nogen form for brandfarlige 

væsker. 

 

§ 23. Parkering og motorkørsel. 
Parkering må kun finde sted på de til bebyggelsen indrettede parkeringsplad-

ser. Parkering skal ske i og inden for båsen. Køretøjer over 3.500 kg og køre-

tøjer uden nummerplader må ikke parkeres på bebyggelsens område. 
 
Al kørsel - ej heller af- og pålæsning - på gangstierne langs blokkene er ikke 

tilladt. Dette gælder også ved ind- eller fraflytning. Undtaget er udrykningskø-

retøjer og biler med invalideskilt. 
 

Ved opståede skader på fliser m.m. vil den pågældende lejer blive draget til 

ansvar. 

 

Campingvogne og trailere må ikke parkeres i boligområdet, men skal henstilles 
på de dertil indrettede pladser efter særlig tilladelse. Afdelingen har 9 særlige 

parkeringspladser til campingvogne og trailere placeret ved Resenlund. 
 

Påhængskøretøj (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt på højst 

2.000 kg. kan holde parkeret på parkeringspladsen i indtil 24 timer i forbindel-

se med af- og pålæsning m.v. ved den pågældendes blok. Tilladelse til parke-
ring ud over ovennævnte tidsrum kan ikke gives jf. parkeringsbekendtgørelse 

fra Brøndby Kommune. 
 

§ 24. Fyrværkeri. 
Må ikke afbrændes i lejlighed, indgangspartier eller opgang, eller nedkastes fra 

vinduer og altanen. Det er lejerens ansvar, at rydde sit brugte fyrværkeri op. 
Den til enhver tid gældende fyrværkerilov skal overholdes i Lunden. 

 

§ 25. Husdyrhold. 

Husdyrhold er forbudt ifølge standardlejekontrakten. 
 
Der kan dog mod forudgående tilladelse holdes 1 hund eller 1 kat i hvert leje-

mål. Tilladelse skal indhentes inden anskaffelse/indflytning. Gældende hunde-
ansvarsforsikring kræves, og gyldig kvittering skal forevises en repræsentant 

for afdelingsbestyrelsen, senest 14 dage efter tilladelsen er givet. Dokumenta-

tion/redegørelse for hundens race kræves og forevises samtidig. 

 

Husdyr skal registreres under det navn, der er opført i huslejekontrakten. 

 
Hundehold er særligt reguleret i hundeloven med tilhørende bekendtgørelser 
og cirkulærer. Som hundeejer har man et særligt objektivt ansvar. Det bety-

der, at man er ansvarlig for alt, hvad hunden laver, uanset om man er skyld i 
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dette eller ej. Dette er jo et meget vidtgående ansvar, og derfor er det også et 

lovmæssigt krav om, at hunden altid skal være forsikret, jf. hundeloven. 

 

Der kan ikke gives tilladelse til muskelhunde (kamphunde) i Lunden. Ved mu-

skelhunde forstås: 

Amstaff og blandinger af disse. 
Amerikansk Bulldog og blandinger af disse. 

Bullmastiff og blandinger af disse. 

Bullterrier og blandinger af disse. 
Pitt Bull Terrier (er forbudt ved lov). 
Dogo Argentino og blandinger af disse. 

Dogo Canarian og blandinger af disse. 

Dogo de Bourdeux og blandinger af disse. 
Americano Bull Terrier og blandinger af disse. 

Engelsk Staffordshire Bull Terrier og blandinger af disse. 

Cane Corso Italiano og blandinger af disse. 

 

De, der allerede har en hund registreret i Lunden af de pågældende racer, skal 
give hunden mundkurv på, når de færdes uden for lejemålet. 

 
De, der allerede har en hund registreret i Lunden af de pågældende racer, kan 

have disse i dens levetid. 

 

Man har ansvar overfor dyret, der har krav på en god og forsvarlig pasning. 
Man har ansvar overfor naboerne, der ikke kan være tjent med et larmende, 

lugtende eller generende husdyr, der forstyrrer deres dagligdag. 
 

Man har ansvar for de skader, dyret forvolder af den ene eller anden grund. 
 

Husdyr skal holdes i snor inden for bebyggelsens område. 
 

Hunde/katte og andre husdyr må ikke opholde sig på Lundens legepladser 

Hunde/katte må ikke forvolde skade på beplantninger (f.eks. slippes løs i bed).  

Det er forbudt at bruge lejligheden til husdyrfødsler eller opdræt. 
 
Der gives ikke dispensation til at have andres husdyr i pleje, hvis husstanden i 

forvejen har et husdyr. 
 

Det er strengt forbudt at lade husdyr besørge inden for bebyggelsens område. 

Hvis der trods dette skulle ske et uheld, er ejeren uopholdelig pligtig til omgå-

ende at fjerne ”uheldet” ved evt. at benytte de dertil beregnede poser, som 

alle beboere kan få gratis udleveret på varmemesterens kontor og på afde-

lingsbestyrelsens kontor i kontortiden. 
 
Husdyr må ikke forhindre personer med lovligt ærinde i at have adgang til lej-

ligheden. 
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Hvis man holder husdyr i strid med husordenen, så betragtes det som et brud 

på lejekontrakten og medfører en ophævelse af lejemålet. 

 

Såfremt det registrerede forhold ophører, skal dette straks meddeles på afde-

lingsbestyrelsens kontor. 

 
Den givne tilladelse vil herefter blive annulleret. 

Ved anskaffelse af et nyt husdyr skal ny tilladelse søges. 

 
Eventuelle tvivlsspørgsmål skal forelægges bestyrelsen. 
 

§ 26. Fodring af fugle. 

Det er ikke tilladt at fodre fugle og andre dyr udendørs. 
Brødsmuler m.m. må ikke kastes ud fra altanerne på friarealer. 

 

§ 27. Skån de grønne anlæg. 

Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligselskabet har gjort sit til at skabe en 

god bebyggelse, og hvis beboerne og især børnene til daglig vil gøre deres ind-
sats ved at værne om beplantninger og kollektive anlæg, kan vi fortsat have 

en pæn bebyggelse. 
 

§ 28. Vi hjælper gerne. 

Som det fremgår, vil man i mange tilfælde kunne hente råd og vejledning hos 

varmemesteren. I træffetiden er varmemesteren til disposition for beboerne. 
Det er også ham, der vil påtale, hvis medlemmer af lejemålet kommer til at 

overtræde reglerne. Tag ham det ikke ilde op - det er en del af hans arbejde. 
 

 
Godkendt på beboermøde og vedtaget ved urafstemning i 1972. 

 
Revideret på generalforsamlingen maj 1974, generalforsamlingen maj 1985, 

generalforsamlingen maj 1991. 

 

Vedtaget på afdelingsmødet den 11. maj 1999 og afløser den tidligere husor-
den samt parabolreglement og husdyrreglement. 
 

Tilføjelse på afdelingsmødet den 9. maj 2000.  
Tilføjelser og ændringer på afdelingsmødet den 13. maj 2003.  

Tilføjelser og ændringer på afdelingsmødet den 11. marts 2008. 

Tilføjelser og ændringer på afdelingsmødet den 9. februar 2011. 

Tilføjelser og ændringer på ekstraordinært afdelingsmøde den 5. oktober 2011. 

Tilføjelser og ændringer på afdelingsmødet den 12. februar 2013. 

Tilføjelser og ændringer på afdelingsmødet den 4. februar 2014. 
Tilføjelser og ændringer på afdelingsmødet den 10. februar 2015. 
Tilføjelser og ændringer på afdelingsmødet den 9. februar 2016. 
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Bilag:  
 

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger, kapitel 13 

 

Lejerens brug af det lejede 

 
§ 78. Lejeren skal behandle det lejede forsvarligt. 

 

Stk. 2. Lejeren er erstatningsansvarlig for skade, som forvoldes ved uforsvarlig 
adfærd af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren har givet ad-
gang til det lejede. 

 

Stk. 3. Skader, hvis udbedring er uopsættelig, skal lejeren straks anmelde til 
udlejeren. Andre skader skal lejeren anmelde uden ugrundet ophold. 

 

§ 79.  Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke bruge det lejede til andet 

formål end aftalt. 

 
Stk. 2. Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke overlade brugen af det leje-

de eller nogen del deraf til andre end medlemmer af sin husstand, jf. dog §§ 
64 og 65. 

 

§ 80. Udlejeren skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen og om 

fornødent ophæve lejeforhold i de i § 90, stk. 1, nr. 7-9 og 12, nævnte tilfæl-
de. Bestemmelserne i § 18, stk. 2, § 19 og § 20 finder tilsvarende anvendelse 

på udlejers overtrædelse af denne pligt. 
 

Stk. 2. Lejeren skal overholde de almindelige ordensregler, der gælder for 
ejendommen, og skal efterkomme andre rimelige påbud, der skal sikre god 

husorden og forsvarlig brug af det lejede, jf. § 81. 
 

Stk. 3. Lejeren skal sørge for, at de pligter, der påhviler lejeren efter stk. 2, 

også iagttages af de personer, for hvis handlinger lejeren er ansvarlig efter § 

78, stk. 2. 
 
§ 81. En lejer kan pålægges retsfølger efter § 82, når lejeren i følgende tilfæl-

de udøver adfærd, som er til gene for ejendommen, udlejer, dennes ansatte, 
lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen: 

 

1) Når lejeren udøver eller truer med fysisk vold over for de pågældende per-

soner. 

 

2) Når lejerens adfærd kan være til fare for ejendommen eller de pågældende 
personer, herunder på grund af anvendelse af våben eller opbevaring af fare-
fremkaldende materialer i det lejede. 
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3) Når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som gene-

rel 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 menneskelig 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 væsentlig gene for de pågældende personer på 

grund af støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse. 

 
9) Når lejeren, uden at der er tale om de i nr. 5 nævnte tilfælde, udøver stø-

jende adfærd til gene for de pågældende personer. 
 

10) Når lejerens husdyrhold, uden at der er tale om de i nr. 8 nævnte tilfælde, 

er til gene for de pågældende personer. 

 
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. 
 
§ 82. Har lejeren tilsidesat god skik og orden, jf. § 81, kan lejeren pålægges 

en af følgende retsfølger: 
 

1) 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 kapitel 14 og 15. 

 
2) Lejeren kan meddeles en advarsel om, at fornyet overtrædelse af god skik 
og orden, jf. § 81, kan føre til, at lejeforholdet gøres betinget efter nr. 1 eller 

til, at lejemålet kan opsiges eller ophæves efter reglerne i kapitel 14 og 15. 
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Stk. 2. Det er en betingelse for, at en lejer kan pålægges retsfølger for tilside-

sættelse af god skik og orden efter stk. 1, at tilsidesættelsen sker trods udleje-

rens påmindelse. 

 

§ 83. Sag om pålæg af retsfølger efter § 82 indbringes for beboerklagenævnet 
af udlejeren efter reglerne i kapitel 17, jf. dog stk. 3. Er der fremsat krav om, 

at lejeren pålægges en advarsel, kan nævnet ikke pålægge lejeren en strenge-

re retsfølge. 
 
Stk. 2. En lejer kan forlange, at en udlejer senest 4 uger efter lejerens begrun-

dede anmodning derom skal give en anden lejer, der har tilsidesat god orden i 

ejendommen, en påmindelse, jf. § 82, stk. 2, eller indbringe sag for beboer-
klagenævnet mod en anden lejer om pålæg af retsfølger efter § 82. Ved be-

regning af fristen ses bort fra juli måned. 

 

Stk. 3. Efterkommer udlejer ikke sin forpligtelse efter stk. 2, kan den klagende 

lejer selv indbringe sagen for beboerklagenævnet. Lejeren skal ved indbringel-
sen godtgøre, at lejeren forgæves har forsøgt at få udlejer til at opfylde sin 

forpligtelse efter stk. 2. Udlejer skal indkaldes som part i sagen. 
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