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Lejeloven med kommentarer Martin Birk Hent PDF Indtil denne udgivelse af Lejeloven med kommentarer,
udkom det seneste eksemplar af en lejelovskommentar i 1980 med et tillæg i 1984. Denne, derfor, tiltrængte
lovkommentar til lejeloven angriber emnet på en anderledes måde end de, på området, mange lærebøger og

andre opslagsværker.

Lejelovgivningen er meget kompleks og formalistisk, og det kan være vanskeligt for især udlejer at
manøvrere sig gennem regeljunglen uden at have professionel bistand. Denne traditionelt opbyggede

lovkommentar gennemgår systematisk lovteksten og giver en udførlig fremstilling af de enkelte paragraffer. I
2015 er der indført ny lovgivning på området, som har medført en gennemgribende forenkling og

modernisering af lejelovgivningen. For de professionelle udlejere er de største ændringer bl.a. overholdelse af
de obligatoriske regler om indflytnings- og udflytningssyn, hvor udlejeren risikerer at tabe sit krav på

istandsættelse helt eller delvist, hvis reglerne ikke overholdes samt afskaffelse af muligheden for at aftale
nyistandsættelse, herunder hvem der skal betale for maling af lejligheden, når lejeren flytter efter kort tid.

Kommentaren er ajourført med retspraksis og artikler, der er udgivet frem til 1. august 2014. Senere materiale
er kun undtagelsesvis medtaget.
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Indtil denne udgivelse af Lejeloven med kommentarer, udkom det
seneste eksemplar af en lejelovskommentar i 1980 med et tillæg i
1984. Denne, derfor, tiltrængte lovkommentar til lejeloven angriber
emnet på en anderledes måde end de, på området, mange lærebøger

og andre opslagsværker.

Lejelovgivningen er meget kompleks og formalistisk, og det kan
være vanskeligt for især udlejer at manøvrere sig gennem

regeljunglen uden at have professionel bistand. Denne traditionelt
opbyggede lovkommentar gennemgår systematisk lovteksten og

giver en udførlig fremstilling af de enkelte paragraffer. I 2015 er der
indført ny lovgivning på området, som har medført en

gennemgribende forenkling og modernisering af lejelovgivningen.
For de professionelle udlejere er de største ændringer bl.a.
overholdelse af de obligatoriske regler om indflytnings- og
udflytningssyn, hvor udlejeren risikerer at tabe sit krav på

istandsættelse helt eller delvist, hvis reglerne ikke overholdes samt
afskaffelse af muligheden for at aftale nyistandsættelse, herunder
hvem der skal betale for maling af lejligheden, når lejeren flytter

efter kort tid.

Kommentaren er ajourført med retspraksis og artikler, der er udgivet
frem til 1. august 2014. Senere materiale er kun undtagelsesvis

medtaget.
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