
A. Reguleret kommune 

  

1. Er lejeforholdet omfattet af BRL § 4, stk. 3? (80/20 ejendomme) 

  

Ja - Lejen fastsættes som om lejemålet er beliggende i en ureguleret kommune. - gå til skemaet 'B. Ureguleret 
kommune'. 

Nej - forsæt til 2 

  

  

2. Angår lejeforholdeten beboelseslejlighed (dvs. eget køkken og afløb) eller et værelse? 

  

Værelse - gå til 3. 

Beboelseslejlighed - gå til 4 

  

  

3. Angår værelsesudlejningen et værelse i en lejlighed/hus du selv bebor? 

  

Ja - Lejen fastsættes som om lejemålet er beliggende i en ureguleret kommune. - gå til skemaet 'B. Ureguleret 
kommune'. 

Nej - gå til 4 

  

  

4. Bestod ejendommen, som lejeforholdet er i, af 6 eller færre beboelseslejligheder pr. 1. januar 1995? 

  

Ja - Lejen fastsættes efter småhus-reglerne 

Nej: 
Beboelseslejlighed - gå til 5. 
Værelse - gå til 7 

  

  

5. Er beboelseslejligheden beliggende i en ejendom, som først er taget i brug efter d. 31. december 1991? 

  

Ja - Lejen kan fastsættes til markedslejen efter lejelovens § 53, stk. 3. 

Nej - gå til 6 

  

  

6. Er beboelseslejligheden d.31. december 1991 lovligt udelukkende blevet benyttet til erhvervsformål? 

  

Ja - Lejen kan fastsættes til markedslejen efter lejelovens § 53, stk. 4. 

Nej - gå til 7 

  

  

7. Er lejeforholdet i en nypåbygget etage, hvortil der er givet byggetilladelse efter 1. juli 2004? 

  

Ja - Lejen kan fastsættes til markedslejen efter lejelovens § 53, stk. 5, 2. pkt. 

Nej - gå til 8 



  

  

8. Er lejeforholdet en nyindrettet beboelseslejlighed eller et nyindrettet enkeltværelse i en tagetage,  
som d. 1. september 2002 ikke var benyttet eller registreret til beboelse? 

  

Ja - Lejen kan fastsættes til markedslejen efter lejelovens § 53, stk. 5, 1. pkt. 

Nej - gå til 9 

  

  

9. Er ejendommen gennemgribende moderniseret efter BRL § 5, stk. 2? 

  

Ja - Lejen kan fastsættes til det lejedes værdi. 

Nej - Gå til 10. 

  

  

10. Er ejendommen hvor lejemålet er beliggende i taget i brug efter 1963? 

  

Ja - Lejen kan fastsættes omkostningsbestemt med alternativt afkast efter BRL § 9, stk. 2. 

Nej - Lejen fastsættes omkostningsbestemt med almindeligt afkast. Se BRL § 9, stk. 1. 

 


