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Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

Boliglovgivning 

Gammel Mønt 4 

1117 København K 

Att.: Pia Scott Hansen 

Sendt pr. e-mail til mbbl@mbbl.dk og psh@mbbl.dk 

J.nr. 2015-338 Høring over udkast til vejledning om vedligeholdelsesplaner for private 

udlejningsejendomme 

 

Landbrug & Fødevarer takker for fremsendelsen af ovennævnte udkast til vejledning (herefter blot 

benævnt vejledningen) og den til høringen vedlagte udgave af bekendtgørelse om 

vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme (herefter blot benævnt bekendtgørelsen). 

 

Vejledningen og den vedlagte bekendtgørelse giver anledning til følgende bemærkninger, idet vi 

samtidig skal henvise til høringssvar fra Ejendomsforeningen Danmark, som Landbrug & Fødevarer 

også bakker op om. 

 

Bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme 

Indledningsvis bemærkes at Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter har iagttaget høringssvar fra bl.a. Landbrug & Fødevarer til nævnte bekendtgørelse, 

hvori Landbrug & Fødevarer bemærkede, at der ikke er hjemmel i boligreguleringslovens § 18 a til 

at pålægge udlejer en pligt til at indkalde beboerrepræsentationen til en gennemgang af 

ejendommen i forbindelse med den årlige revision af den rullende vedligeholdelsesplan. 

 

Landbrug & Fødevarer har noteret sig, at bekendtgørelsen ikke er i høring, men mener dog fortsat, 

at bekendtgørelsen rejser retssikkerhedsmæssige problemer, hvorfor Landbrug & Fødevarer 

hermed tillader sig at komme med følgende bemærkninger til den: 

 

Som anført i Landbrug & Fødevarers høringssvar af 8. maj 2015, følger det af 

boligreguleringslovens § 18 a, at vedligeholdelsesplaner omfatter »større« 

vedligeholdelsesarbejder.  

 

Landbrug & Fødevarer medgiver, at bekendtgørelsen er blevet tilføjet sætningen, at 

vedligeholdelsesplanen skal omfatte større vedligeholdelsesarbejder, i § 2, stk. 1. Reglerne i § 2 

handler imidlertid om proceduren i forbindelse med udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner, 

hvorimod den tilføjede sætning handler om indhold. Under hensyn til at bekendtgørelsen således 

indeholder et helt afsnit om indholdet af vedligeholdelsesplaner (§§ 5-8) og at der i § 7, stk. 1, 

allerede er foretaget en beskrivelse af indholdet af vedligeholdelsesplaner, er det Landbrug & 

Fødevarers opfattelse, at sætningen mest hensigtsmæssigt tilføjes en af bestemmelserne i afsnittet 

»vedligeholdelsesplanen«, hvor tilføjelsen med fordel kan indarbejdes i den nævnte § 7, stk. 1, i 

bekendtgørelsen. 

 

I øvrigt skal Landbrug & Fødevarer bemærke, at der ikke synes at være overensstemmelse mellem 

beskrivelserne i henholdsvis bekendtgørelsens § 2, stk. 1 og § 7, stk. 2. Landbrug & Fødevarer skal 

derfor i fortsættelse af ovenstående bemærkning vedrørende tilføjelsen til bekendtgørelsens § 2, 
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stk. 1, opfordre Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til, at overveje formuleringen af § 2, stk. 1, 

og § 7, stk. 1.  

 

I fortsættelse heraf skal Landbrug & Fødevarer afslutningsvist generelt bemærke, at 

bekendtgørelsen fortsat indeholder en række skrivefejl, at der ikke er konsekvens i benævnelsen af 

de love, der henvises til, ligesom der mangler henvisninger. Landbrug & Fødevarer skal derfor 

opfordre Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at gennemgå bekendtgørelsen på ny og 

revidere den med henblik på at sikre at bekendtgørelsen er klar og præcis.  

 

Vedligeholdelsesplanen 

 

1. Indledning 

Landbrug & Fødevarer skal bemærke, at det er kritisabelt, at vejledningen er uklar og delvist forkert 

i forhold til hvilke ejendomme, der er omfattet af bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for 

private udlejningsejendomme. En vejledning til en bekendtgørelse må ikke give anledning til tvivl, 

hvad angår noget så grundlæggende, som bekendtgørelsens anvendelsesområde. 

  

Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til, at sikre, at 

beskrivelsen af, hvilke ejendomme der er omfattet af bekendtgørelsen, formuleres klart, præcist, 

entydigt og korrekt. 

 

I afsnit 2 refereres der til, at »den gældende bestemmelse« i lejelovens § 66, stk. 5, er ophævet og 

indarbejdet i den nye ordning. I afsnit 3 er anført, at den nye ordning skal ses som en overbygning 

på de tidligere gældende krav i lejelovens § 66, stk. 5. 

 

Til dette skal Landbrug & Fødevarer bemærke, at bestemmelsen i lejelovens § 66, stk. 5, de facto 

ikke kan være en gældende bestemmelse, da bestemmelsen er ophævet i forbindelse med 

ændringen af lejeloven. At der henvises til den gældende bestemmelsen i afsnit 2 er således 

faktuelt forkert. 

 

Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en ovebygning på de tidligere gældende krav i 

lejelovens § 66, stk. 5, skal Landbrug & Fødevarer henvise til forarbejderne til ændringen af 

lejeloven, hvor det under afsnit 3.4.2.2., om lovforslagets bestemmelser om beboerrepræsentation, 

er anført: 

 

»De gældende regler om inddragelse af beboerrepræsentanterne i større arbejder i ejendomme 

foreslås erstattet af de foreslåede regler herom, jf. ovenfor. Endvidere foreslås reglerne om 

vedligeholdelsesgennemgang og –plan for ejendomme erstattet af den foreslåede ordning om 

inddragelse af beboerrepræsentanterne i ejendommens vedligeholdelse.«   

 

Der er således ikke korrekt at skrive, at den tidligere gældende bestemmelse i lejelovens § 66, stk. 

5, er gældende eller at de er indarbejdet i den nye ordning om rullende 10-årige 

vedligeholdelsesplaner.  Det er heller ikke korrekt at skrive, at den nye ordning er en overbygning til 

den tidligere gældende bestemmelse. 

 

På den baggrund skal Landbrug & Fødevarer på det kraftigste opfordre til at Ministeriet for By, Bolig 

og Landdistrikter gennemgår og reviderer afsnit 2, lige som det er Landbrug & Fødevarers 

opfattelse, at afsnit 3 bør slettes af vejledningen. 
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2. Formål med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan  

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at dette punkt er af politisk karakter. Punktet vejleder 

således ikke om det faktiske formål med vedligeholdelsesplaner, men synes mere at være 

koncentreret om de politiske motiver bag vedtagelsen af den lovændring, som ligger til grund for 

bestemmelserne om vedligeholdelsesplanerne.  

 

På den baggrund er det Landbrug & Fødevarers opfattelse, at punktet med det nuværende indhold 

har ringe, hvis nogen, værdi overhovedet, hvorfor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

opfordres til, at omarbejde det, så det praktisk formål med at have vedligeholdelsesplaner fremgår, 

eller at slette punktet. 

 

3. Fordele ved udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner 

Tilsvarende som for punkt 2, er det Landbrug & Fødevarers opfattelse, at det er utvetydigt, at punkt 

3 er af politisk karakter.  

 

Punktet hører således ikke hjemme i en vejledning og Landbrug og Fødevarer skal på det kraftigste 

opfordre til, at punktet slettes. 

 

4. Vedligeholdelse 

Vedrørende punkt 4.2 om indeklima skal Landbrug & Fødevarer bemærke, at punktet synes at 

være irrelevant for udarbejdelsen af de rullende vedligeholdelsesplaner. 

 

Dette fremgår klart af det sidste afsnit, hvor det er anført, at udlejer løbende bør have fokus på 

indeklimaet og i rimeligt omfang reagere på klager og undersøgelser, lige som det er anført, at 

udlejer bør sætte ind på at få disse kortlagt og afhjulpet. Tilsvarende er det anført, at udlejer bør 

forsyne lejere og brugere med anvisninger og holde sig ajour med ny viden på området. 

 

Dette synes at være en beskrivelse af den såkaldte »afhjælpende vedligeholdelse«, jf. punkt 8.1 i 

vejledningen, som omfatter akut håndtering eller løbende håndtering efter behov, når der 

konstateres skader eller svigt på bygningen. 

 

Idet indeklima må anses for at være en afhjælpende vedligeholdelse, jf. vejledningens punkt 8, og 

således ikke skal indgå i vedligeholdelsesplanen, og under hensyn til at det kan give anledning til 

forvirring, at vejledningen alligevel omtaler indeklima, skal Landbrug & Fødevarer opfordre til at 

punktet slettes. 

 

5. Hvilke ejendomme er omfattet af krav om vedligeholdelsesplan 

Landbrug & Fødevarer skal bemærke, at de anvendte formuleringer og definitioner ikke stemmer 

overens med hverken boligreguleringslovens eller definitioner, ligesom der i afsnit 2 er henvist til 

den forkerte bestemmelse i boligreguleringsloven. Landbrug & Fødevarer henviser i øvrigt til 

Ejendomsforeningen Danmarks høringssvar. 

 

Det er utilfredsstillende, hvorfor Landbrug & Fødevarer opfordrer Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter til, at gennemgå og revidere afsnittet, så beskrivelsen bliver klar, entydig og præcis.  

     

6. Frister og procedurer 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at afsnit 5 og 6 er gentagelser af, hvad der redegøres for 

i punkt 9 og 10, hvor det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at det må være tilstrækkeligt at 

henvise afsnit 9 og 10, svarende til fremgangsmåde i punkt 6.2, afsnit 5. 
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I øvrigt skal det bemærkes, at henvisningen i punkt 6.3 til bekendtgørelsens § 3 ikke er korrekt. Der 

burde retteligt have været henvist til bekendtgørelsens § 2, stk. 3. 

 

7. Udgifter 

Landbrug & Fødevarer henviser til høringssvar fra Danmarks Ejendomsforening vedrørende 

bemærkninger til dette punkt. 

 

8. Vedligeholdelsesplanen 

Til det første afsnit bemærkes, at det fremgår, at vedligeholdelsesplanen skal være revideret senest 

den 1. juli hvert år. Af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, fremgår imidlertid, at det er inden den 1. juli, at 

vedligeholdelsesplanen skal være revideret og ajourført. 

 

Til afsnit 4 bemærkes, at der henvises til »forsvarlig byggeteknisk og vedligeholdelsesmæssig 

stand«, hvorefter der henvises til bekendtgørelsens § 6. Dette er en upræcis henvisning til 

bekendtgørelsens § 6, der i øvrigt henviser til lejelovens § 19, stk. 1, hvorefter lejer har pligt til at 

holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige. Beskrivelsen i afsnit 4 bør således præciseres, 

så den er i overensstemmelse med loven og bekendtgørelsen, ligesom der bør henvises til 

lejeloven og ikke til bekendtgørelsen. 

 

Vedrørende punkt 8.1 og punkt 8.2 skal Landbrug & Fødevarer vedrørende beskrivelsen af og 

definitionerne på vedligeholdelsesarbejde, herunder vedligeholdelsesarbejde omfattet af en 

vedligeholdelsesplan, bemærke, at afsnittene giver anledning til en uacceptabel usikkerhed om, 

hvad vedligeholdelsesplanen skal indeholde. 

 

Af bekendtgørelsens § 2, stk. 1, følger, at der er tale om en plan for planlagt, periodisk vedligehold 

og at der er tale om større vedligeholdelsesarbejder. I bekendtgørelsens § 7, stk. 1, refereres der til 

planlagt, periodisk vedligeholdelse, herunder fornyelser. I samme bestemmelse er det forsøgt 

præciseret, at det er forebyggende vedligeholdelsesarbejder, som udføres efter en forudgående 

økonomisk og teknisk pålanlægning. Herefter er der i vejledningen under punkt 8.1 gjort et forsøg 

på at definere planlagt periodisk vedligeholdelse, fornyelse og afhjælpende vedligeholdelse, hvor 

det bemærkes, at sidstnævnte definition ikke hænger sammen med beskrivelsen i punkt 8.2, afsnit 

3. 

 

Sammenfattende er det Landbrug & Fødevarers opfattelse, at såvel bekendtgørelsens beskrivelse 

af, hvilke vedligeholdelsesarbejder, der skal være indeholdt i vedligeholdelsesplanen, som forsøget 

i vejledningen på nærmere at beskrive og definere dette er utilstrækkelige giver anledning til en 

uacceptabel usikkerhed om, hvad vedligeholdelsesplanen skal indeholde.  

 

På den baggrund skal Landbrug & Fødevarer således på det kraftigste opfordre Ministeriet for By, 

Bolig og Landdistrikter til, at gennemgå og revidere punkt 8 om vedligeholdelsesplaner   

 

9. Sanktioner 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at punkt 9 og 10 med fordel kan slås sammen til et punkt 

om tvister, idet punkt 10 blot synes at uddybe punkt 9. 

 

10. Tvister 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at der generelt bør tilføjes henvisninger til 

hjemmelsgrundlaget. 

 

---oOo--- 
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Sammenfattende finder Landbrug & Fødevarer således ud fra en retssikkerhedsmæssig 

betragtning, at det er uacceptabelt med så mange fejl og uhensigtsmæssigheder.  Ministeriet for 

By, Bolig og Landdistrikter bør således gennemgå den fremsendte bekendtgørelse på ny, ligesom 

den fremsendte vejledning ud fra retssikkerhedsmæssige betragtninger ej heller er tilfredsstillende. 

Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre til, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

gennemgår og reviderer bekendtgørelsen og vejledningen. 

  

Landbrug & Fødevarer har ikke yderligere bemærkninger til bekendtgørelsen. Såfremt ovenstående 

ønskes uddybet, står vi naturligvis til disposition. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Margit Frandsen 

Seniorkonsulent, 

 

På vegne af:  

 
Marie Sølve Gravsen 

Seniorkonsulent, Advokat 

 

Jura 

 

E msg@lf.dk 


