
Husordenssager & Klagesagsbehandling 



Hvor mange klager har vi så modtaget i VIBO? 

• Fra juli 2016 og til juli 2017, er der modtaget 
137 klager fordelt således: 
 
– 80  klager over larm 
– 21 klager over husdyr 
– 18 klager over chikane/trusler 
– 18 klager over blandede forhold 



Behandling af husordensager 

– Klagen skal være skriftlig 
– Man skal stå ved klagen 

 
– Klagen vurderes, eventuel kontakt til: 

• Ejendomsmester 
• Sagsbehandler 
• Kontaktpersonordningen 
• Boliganvisningen 

 





Hvad er retsgrundlag ved en husordenssag? 

• Afdelingens husorden 
 

• Lov om leje af almene boliger 
 

• Retspraksis inden for boligretssager 



Behandling af husordenssager 

• 1. advarsel 
 

• 7 dage til indsigelse/kommentarer 
 

• Påstand mod påstand? 
 

• Konfliktrådgivning - Boligkonflikten 
 

• Beboerklagenævnet 



Boligkonflikten – Frivillig konfliktmægling 



Beboerklagenævnet 

• Klageren henvises herefter til at indbringe klagen for 
beboerklagenævnet. Det koster i 2018 144 kr. i gebyr. 
  

• Ved de fleste beboerklagenævn ske der det, at 
beboerklagenævnet tager ud og besøger de 2 
beboere for at bedømme sagens karakter og enten 
får sagen forligt eller træffer en afgørelse i sagen. 
 

• Nogle beboerklagenævn er dog begyndt at afvise at 
behandle sager, hvor det er påstand mod påstand.  



Flere klager – hvad så? 

• Hvis der ikke er tale om en grov sag, vil der blive givet 
lejeren en nr. 2 advarsel med oplysninger om, at 
såfremt forholdet gentager sig en 3. gang, kan det få 
konsekvenser for lejemålet. 
 

• I forbindelse med en retssag for at få lejemålet 
opsagt eller ophævet skal de, som har klaget, vidne i 
retten. 



Eksempel på overtrædelse af husorden 



Eksempel på overtrædelse af husorden 



Eksempel på overtrædelse af husorden 



Eksempel på overtrædelse af husorden 



Eksempel på overtrædelse af husorden 



Fremleje og delvis fremleje af bolig 

• Fremleje af må højst vare 2 år, hvis det er hele boligen, 
der fremlejes 

• Fraværet er midlertidigt og skyldes f.eks. studieophold, 
forretningsrejse, forflyttelse eller sygdom 

• Senest 2 uger, inden fremlejeperioden starter skal vi 
modtage ansøgning, fremlejeaftale og dokumentation 
for midlertidig fravær 

• Man må gerne fremleje et eller flere værelser (delvis 
fremleje) – dog højst halvdelen af boligens rum 

• Det samlede antal personer i boligen må ikke overstige 
antallet af rum 



Som beboer skal du henvende dig til boligafdelingens 
kontaktperson, hvis du eksempelvis oplever at: 
•  En beboer er isoleret fra sine omgivelser 
•  Det begynder at lugte fra et lejemål 
•  En beboer viser tegn på demens 
•  Du får mistanke om vanrøgt eller omsorgssvigt af 
     børn og unge 
•  En beboer viser tegn på psykiske problemer 

Kontaktpersonordningen – for afd. i København 
– kontaktpersonen er ejendomsmesteren 



Må beboere i VIBO udleje sin bolig via Airbnb? 
Svaret er nej! 

• Det er populært at udleje sin bolig til turister via Airbnb og 
andre udlejningstjenester 

• Det kan også være fristende at tjene ekstra penge på at udleje 
sin bolig på dagbasis, ugebasis eller månedsbasis 

• Men det er ulovligt at udleje via Airbnb og andre 
udlejningstjenester når man har en bolig i VIBO 

• Boligerne skal bruges til beboelse og ikke hotelvirksomhed 
• Vælger man som beboer i VIBO, at foretage ulovlig udlejning af 

sin bolig, kan det få alvorlige konsekvenser, og man kan miste 
sin bolig  



Ulovlig udlejning af boliger – boligen blev 
udlejet 9 gange 





Ulovlig udlejning af bolig på Facebook 



• Persondataloven, herunder den kommende Persondataforordning, 
som træder i kraft den 25. maj 2018, indeholder en række regler, 
som giver beboeren i en husordenssag en række rettigheder.  

• Som led i håndteringen af husordenssager behandler VIBO følgende 
oplysninger om den indklagede: 
– Navn 
– Adresse 
– Bolignummer 
– Eventuel mailadresse 
– Eventuelt telefonnummer 
– Dato og tidspunkt for hændelsen, som der klages over 
– Øvrige oplysninger relateret til hændelsen, som der klages over. 

 

Uddrag fra Vi&VIBO om persondataloven 



Uddrag fra Vi&VIBO om persondataloven 
(fortsat) 

• Der vil i forbindelse med en klagesag fremover blive vedlagt en generel 
orientering til både den, der klager, den der klages over og eventuelle 
vidner om behandling af personoplysninger i forbindelse med en 
husordenssag, herunder: 
– Hvilke personoplysninger, der behandles både om klager og indklagede 
– Videregivelse af disse oplysninger til tredjemand 
– Sikkerhed 
– Sletning af oplysninger 
– VIBOs ansvar for, at personoplysningerne behandles lovligt 
– VIBOs oplysningspligt om, at der indsamles eller vil blive indsamlet data 
– Anmodning om indsigt og berigtigelse af oplysninger i sagen. 

 
• Den ændrede procedure for behandling af klagesager vil blive 

implementeret først i det nye år. 



? 
TAK 

fordi du lyttede 
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