
HAndbog til  

unge udlejere



1.  Anvend altid en standard lejekontrakt til privat udlejning fra 

ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Den kan findes her:  

http://mbbl.dk/publikationer/lejekontrakt-til-privat-udlejning.

2.  Hvis lejer har ret til at bruge fælles arealer, såsom fælles stue 

eller køkken, skal dette fremgå af lejekontrakten. 

3.  Det er altid en god ide at få lejer til at betale a conto forbruget 

(vand og varme) – eller en andel heraf, hvis der er tale om et en-

keltværelse. Dette giver nemlig lejer et incitament til at spare på 

vand og varme. Dette kan beregnes ud fra det samlede a conto 

forbrug i lejligheden fordelt på kvadratmeter der udlejes. (husk 

at medregne andel i evt. fælles arealer). 

4.  Alle tilføjelser udover kontraktens normale ordlyd skal sættes ind 

bagerst i lejekontrakten i §11.

5.  Opsigelse: ved udlejning af værelse har udlejer altid mulighed for 

at opsige værelset med minimum en måneds varsel med mindre 

andet er aftalt i lejekontrakten, såsom tidsbegrænsning.

6.  Hvad skal værelset eller lejligheden koste i husleje? Det er altid 

svært at fastsætte en pris for hvad et værelse skal koste. En god 

ide er at undersøge priserne i området, ved eksempelvis at finde 

andre lejemål på diverse udlejnings hjemmesider og sammen-

ligne med disse.

7.  Depositum og forudbetalt leje: Husk at du som udlejer maksi-

malt kan kræve 3 måneders depositum og 3 måneders forud-

betalt leje. Depositummet anvendes til sikring af, at lejer ikke 

beskadiger værelset.

8.  Vedligeholdelse: Hvis du og din lejer ikke aftaler nærmere, 

er det ifølge lejeloven dig, som er forpligtet til at vedligeholde 

lejligheden løbende. En god idé er at aftale, at det er din lejer, 

som sørger for den indvendige vedligeholdelse, hvilket omfatter 

maling, hvidtning og tapetsering. 

 

For mange unge kan det være svært at finde en god lejebolig,  
og som udlejer er det derfor ofte ikke svært at få udlejet sin bolig  

– hvad enten det er et enkelt værelse eller hele lejligheden.  
Men har du som udlejer styr på reglerne? Der er nemlig en del ting,  

man skal være opmærksom på. I  dennefolder gennemgår vi de vigtigste ting,  
som du som udlejer skal være opmærksom på.

God læselyst – og husk, du altid kan henvende dig med spørgsmål til UNG RET! 

Leje
kontrakten



1.  Ved lejers indflytning er det din pligt, at lejligheden fremstår i 

god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets 

begyndelse og i hele lejeperioden

2.  Du skal som udlejer sørge for, at alle indretninger til forsyning  

af vand, el, gas og varme er i god og brugbar stand

3.  Lejligheden skal være rengjort, ruderne skal være intakte og  

alle udvendige døre skal være forsynet med låse og nøgler  

– dette kan du dog aftale dig ud af i lejekontrakten

4.  Lejer har 14 dage fra indflytning til at gøre udlejer opmærksom 

på fejl og mangler ved det lejede. Såfremt der skulle være fejl  

og mangler er det altid en god ide at reagere på det og evt. 

sammen med lejer gennemgå det lejede.

5.  Ved udflytning skal lejer aflevere lejemålet i samme stand, som 

ved overtagelse. Dog medregnes almindeligt slid og ælde ikke. 

6.  Ved udflytning har Du som udlejer ligeledes 14 dage til at frem-

sende krav om fejl og mangler som lejer har påført lejemålet.  

Du kan dog altid aftale dig til en længere frist i lejekontrakten. 

Sørg altid for at have beviser på at kravet er fremsendt til lejer, 

ved at sende pr. e-mail eller på anbefalet brev.

Skat

1.  Alt indkomst fra udlejning betragtes af skat som skattepligtig  

indkomst, og du skal derfor betale skat af de penge du mod-

tager fra lejer. Der findes dog flere mulighed for at opnå fradrag 

for indkomsten. Fradraget kan beregnes som nedenfor. Det er 

altid vigtigt at indberette indtægterne til skat. Såfremt du ikke 

gør det kan du straffes for skattesvig med fængsel i op til 1 år 

og 6 måneder. 

2. Udlejning af værelse i ejerlejlighed, bundfradrag.

 a.  Udgangspunktet er at man altid får et fradrag på minimum 

24.000 kr. om året ved udlejning. 

 b.  En anden metode er ved beregne fradrager ud fra  

ejendomsværdien, dette gøres ved at gange ejendoms-

værdien med 1,33 % 

 c.  Eksempel en ejerlejlighed med en ejendomsværdi på 

2.000.000 *1,33/100 = 26.600 i fradrag om året.  

Dette betyder at man beskattes af al indtjening udover  

de 26.600 kr. om året.

3.  Udlejning af værelse i ejerlejlighed ved regnskabsmetoden.

 a.   Med denne metode kan du få fradrag for det lejedes andel i 

omkostninger i forbindelse med driften på lejligheden. NB.  

Der gives ingen bundfradrag ved anvendelse af denne metode

 b.  De omkostninger der kan fratrækkes er andelen i omkostninger 

til vand, varme, el og gas. Ved lejeboliger kan andelen af 

husleje udgiften ligeledes fratrækkes. 

 c. Ved ejerbolig kan andelen af ejendomsskatten fratrækkes.

 d.  Hvis værelset er møbleret kan der ligeledes afskrives på 

inventaret. Ved at vælge regnskabsmetoden, skal du være 

opmærksom på at du er forpligtet til altid at kunne forevise 

dokumentation på dine udgifter.  

4. Selvangivelse 

 a.  hvis du udlejer en del af en lejebolig skal du når du har regnet 

dig frem til din skattepligtige indkomst indsætte den i rubrik 

20 som person indkomst.

 b.  Hvis du udlejer et værelse i en ejerbolig skal indkomsten 

indsættes i rubrik 37 som kapital indkomst.   

Ind og  
udflytning

Besog os på ungret.dk og læs mere om dine  
muligheder. Vi er også pa Linkedin og Facebook



Ung Ret
Fiolstræde 10
1171 København K 
kontakt@ungret.dk
Tlf. 28 75 38 31


