
- 1 – 

Offentliggjort på hjemmesiden V.dk d. 6 september 2022  

  tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

0201024) Generationsskifte af virksomheder til erhvervsdrivende fonde 

 
 

Indgreb mod lejereguleringer efter nettoprisindekset ©  
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Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 

 
Regeringen indgik sammen med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten den 
26. august 2022 en aftale om et indgreb mod lejeforhøjelser reguleret efter 
nettoprisindekset i private lejemål. Efter aftalen skal indføres et 2-årigt loft 
på 4 pct. for huslejestigninger, hvor lejen reguleres efter nettoprisindekset. 
 
I aftalen er endvidere lagt an til en grundlæggende ændring af en indeksba-
seret lejeregulering fra 2025.  
 
Indgrebet mod huslejestigninger i den private sektor er - ifølge aftalen mellem de 4 par-

tier bag aftalen - affødt af de senere måneders inflationstal. Udviklingen i inflationen er 

da heller opmuntrende læsning for nogen del af samfundet. 

 

Formålet med den aktuelle aftale er at hjælpe lejerne i de ca. 160.000 lejemål i den pri-

vate udlejningssektor, hvor det i lejeaftalen er fastsat, at lejeforhøjelse kan kræves én 

gang om året som følge af stigninger i nettoprisindekset. Loftet betyder, at huslejen kan 

reguleres én gang årligt i medfør af nettoprisindekset, men maksimalt med 4 pct. 

 

Indgrebet mod lejeregulering efter netop nettoprisindekset er i den politiske aftale be-

grundet med, at de politiske forudsætninger for at anvende nettoprisindekset ikke er til 

stede.  

 

 

http://www.v.dk/


- 2 – 

Offentliggjort på hjemmesiden V.dk d. 6 september 2022  

  tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

 

Hvad er nettoprisindekset?  

Nettoprisindekset viser den gennemsnitlige udvikling i nettopriserne for varer og tjene-

ster, der indgår i husholdningernes forbrug i Danmark. Indekset opgøres af Danmarks 

Statistik måned for måned på baggrund af 23.000 priser, som indsamles fra 1.600 butik-

ker, virksomheder og institutioner, og således at priserne er fratrukket indirekte skatter 

og afgifter og tillagt eventuelle tilskud.  

 

Indekset anvendes ifølge Danmarks Statistik især af private og offentlige virksomheder 

til regulering af kontrakter, og til regulering af beløb i en lang række love og bekendtgø-

relser mv. Da indirekte skatter, herunder moms, fratrækkes ved beregning af nettopris-

indekset, er indekset velegnet til regulering af husleje, som er momsfritaget.  

 

Indekset har en historik mange årtier tilbage i tid.  

 

 

Lejeregulering efter nettoprisindekset 

Indeksering af en husleje efter nettoprisindekset var frem til 2015 kendt fra lejemål, hvor 

der var fri lejefastsættelse, herunder lejemål i ejendomme, der er taget i brug efter den 

31. december 1991, hvor lejeforholdet angår en beboelseslejlighed, der den 31. decem-

ber 1991 lovligt udelukkende blev benyttet eller var indrettet til erhvervsformål, samt 

når lejeaftalen angik beboelse, der var nyindrettet i en tagetage m.fl. 

 

I forbindelse med en forenkling af lejelovgivningen i 2015(1) blev det imidlertid muligt 

at indeksere huslejen for en lang række yderligere lejemål efter udviklingen i nettopris-

indekset, herunder for lejemål i de såkaldte ”småejendomme”, dvs. lejemål i ejendomme 

med højest 6 beboelseslejligheder.  

 

Lovændringen skulle ses i lyset af, at muligheden for at aftale den såkaldte ”trappeleje”, 

dvs. regulering af huslejen med bestemte beløb til bestemte tidspunkter, blev afskaffet. 

Ændringen var i lovforslaget herom begrundet med, at trappelejekonstruktionen havde 

 
1) Jf. lov nr. 310 af 30. marts 2015 

https://www.retsinfo.dk/eli/lta/2015/310
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visse ulemper: Fastsatte udlejeren lejens udvikling over en periode for højt, kunne lejer-

ne kræve lejen sat ned, og udlejeren risikerede følgelig at skulle tilbagebetale leje. Fast-

satte udlejeren lejen for lavt for at undgå lejenedsættelser, mistede udlejeren lejeindtæg-

ter. Som en yderligere problemstilling knyttet til trappeleje blev dengang videre henvist 

til, at der i retspraksis var uklarhed om de nærmere gyldighedsbetingelser for trappeleje-

klausuler, herunder om den nærmere forståelse af kravene til en trappelejeaftale om, at 

der skulle foreligge aftale om ”bestemte beløb” til ”bestemte tidspunkter”.  

 

 

Nettoprisindekset et almindelig kendt reguleringsprincip, som er i trit med den 

generelle prisudvikling og gennemskueligt for parterne 

På denne baggrund ansås muligheden for at regulere en lejeaftale efter nettoprisindekset 

som ”en mulighed for at gennemføre lejeforhøjelser på en nem måde, idet den årlige 

lejeforhøjelse kan ske ved, at udlejeren blot sender en skriftlig meddelelse til lejeren.” (2) 

 

I lovforslaget blev samtidig tilføjet, at ”Lejeren kan også fremover gøre indsigelse mod 

lejens størrelse og eventuelt indbringe spørgsmålet for huslejenævnet.” 

 

Om baggrunden for valget af netop nettoprisindekset som indeks for lejereguleringen 

fremgik af lovforslaget om lovændringen fra 2015, at:  

”Som et led i forenklingen af lejelovgivningen foreslås, at muligheden for at ind-

sætte en trappelejeklausul i lejeaftalen afskaffes og erstattes af en mulighed for at re-

gulere lejen én gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. 

Med forslaget om indførelse af regulering af lejen efter nettoprisindeks indføres mu-

lighed for at anvende et almindelig kendt reguleringsprincip, som er i trit med den 

generelle prisudvikling. 

Med forslaget om at udbrede muligheden for at nettoprisindeksregulere husleje 

til alle lejeaftaler uanset lejefastsættelsesprincip, sikres, at værdien af den aftalte leje 

fastholdes. 

Udlejerne får med forslaget og uanset lejefastsættelsesprincip mulighed for at 

indgå aftale med lejeren om at regulere lejen på en nem og overskuelig måde. (3) 

 
2) Jf. FT 2014-15, 1. saml., L 97, s. 44. 
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Muligheden for regulering efter nettoprisindekset blev opretholdt med den ny lejelov 

vedtaget med et bredt flertal den 1. marts 2022, og anvendelsen af nettoprisindekset var i 

lovforslaget fra 10. oktober 2021 ledsaget af bl.a. den bemærkning, at det:  

”…kan aftales, at lejen én gang årligt reguleres efter udviklingen i Danmarks 

Statistiks nettoprisindeks. Lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skrift-

lige meddelelse herom til lejeren.  

Udlejeren kan som udgangspunkt forhøje lejen, hvis lejen ligger væsentligt under 

det lejedes værdi eller som følge af stigninger i ejendommens skatter og afgifter. 

Herudover kan lejen forhøjes som følge af forbedringer. Bestemmelsen indebærer, at 

udlejeren efter aftale med lejeren også kan regulere lejen efter udviklingen i netto-

prisindekset.  

Bestemmelsen sikrer, at de måder, som lejen kan reguleres på, er gennemskueli-

ge for parterne.” (4) 

 

Muligheden for lejeregulering efter nettoprisindekset blev således videreført med den ny 

lejelov vedtaget den 1. marts 2022, og da uanset at inflationen allerede i månederne op 

til vedtagelsen af lovforslaget var markant stigende. Stigningen i nettoprisindekset fra 

januar 2021 til januar 2022 var således på knap 4 pct. 

 

 

Aftalen af 26. august 2022 

Som nævnt indledningsvist indgik regeringen sammen med SF, Radikale Venstre og 

Enhedslisten den 26. august 2022 aftale om ”Initiativer til modvirkning af store husleje-

stigninger”. Indgrebet er rettet specifikt mod lejemål i den private udlejningssektor, hvor 

det i lejeaftalen er fastsat, at lejeforhøjelse kan kræves én gang om året som følge af 

stigninger i nettoprisindekset. 

 

Ifølge aftalen blev nettoprisindekset valgt som reguleringsgrundlag ved en ændring af 

lejeloven i 2015 og da - som det siges i aftalen – ”i en forventning om, at det [nettopris-

 
3) Jf. FT 2014-15, 1. saml., L 97, s. 19 – 20.  
4) Jf. FT 2021/22, L 147, forslagets s. 190. 
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indekset] er retvisende for udlejernes driftsomkostninger.”(5) Som det videre siges i afta-

len, er ”De aktuelt meget høje stigninger … imidlertid især drevet af prisstigninger på 

eksempelvis fødevarer og energi”, som ikke afspejler udlejernes reelle omkostninger til 

ejendomsdrift.” (6) 

 

Den politiske aftale om indgrebet indeholder to delelementer:  

 

1. Begrænsning til 4 pct.´-stigning 

Af aftalen fremgår for det første, at aftaleparterne er enige om at indføre et loft over 

huslejestigninger på 4 pct., som skal gælde i 2 år, og som omfatter private lejemål, hvor 

det i lejeaftalen er fastsat, at lejeforhøjelse kan kræves én gang om året som følge af 

stigninger nettoprisindekset. Loftet betyder ifølge aftalen, at huslejen kan reguleres én 

gang årligt i før af nettoprisindekset, dog maksimalt med 4 pct. 

 

 

Undtagelse fra 4 pct.´-loftet  

Som eneste undtagelse fra dette loft er aftalepartierne ifølge aftalen videre enige om en 

undtagelsesbestemmelse, som giver en udlejer mulighed for at hæve huslejen med mere 

end 4 pct., hvis udlejeren kan dokumentere, at lejen inkl. lejestigningen på 4 pct. ikke 

kan dække en stigning i ejendommens driftsudgifter sammenlignet med driftsudgifterne 

året før. Huslejestigningen kan dog aldrig overstige nettoprisindekset.  

 

I aftalen er i den forbindelse fastlagt en procedure for opkrævning af en større lejeforhø-

jelse end 4 pct. og for lejernes mulighed for at anfægte en sådan højere leje.  

 

  

2. Nyt indeks for lejeregulering  

Af aftalen fremgår dernæst, at aftaleparterne er enige om, at der er behov for at udvikle 

et nyt indeks, som bedre afspejler udviklingen i udlejernes reelle driftsomkostninger til 

udlejningsejendomme. 

 
5) En forventning, der dog ikke fremgår af selve lovforslaget. 
6) Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedsli-

sten om: Initiativer til modvirkning af store huslejestigninger - 26. august 2022 
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Det er i den forbindelse aftalt, at der skal gennemføres en analyse af den samlede øko-

nomi på det private udlejningsområde, og at analysen skal indeholde et forslag til nyt 

indeks.  

 

Analysen skal foreligge ultimo 2023 med henblik på drøftelse mellem parterne, så et nyt 

indeks til regulering af huslejen kan træde i kraft fra 1. januar 2025.  

 

Når parterne tager stilling til indførelsen af et nyt indeks, skal der ifølge aftalen samtidig 

tages stilling til, hvorvidt udlejer har ret eller pligt til at lade reguleringer af huslejen 

følge det nye indeks i op- og nedadgående retning. 

 
 

Ikrafttræden  

Som allerede nævnt er der tale om en aftale mellem de fire partier. Der er således et 

pænt stykke vej endnu, før aftalen er udmøntet i den nødvendige lovgivning.  

 

Om ikrafttrædelsen af den nødvendige lovgivning fremgår af aftalen de - ikke helt klare 

bemærkninger - at lovændringen får følgende virkning:  
 

• For huslejestigninger, som allerede er foretaget eller meddeles inden ikrafttræ-

den, gælder det typisk 3 måneder (svarende til lejers opsigelsesvarsel) efter lov-

ændringens ikrafttræden. 

• For huslejestigninger, som meddeles efter ikrafttræden, gælder det umiddelbart.  

 

Angivelsen af ikrafttrædelsestidspunkt forekommer ikke ganske klar.  

 

 

Kommentarer til aftalen 

Den politiske aftale er ikke uventet blevet modtaget godt på lejersiden, og har fået drøje 

ord med på vejen på udlejersiden.  
 

På den ene side er det et ikke uvæsentligt argument for aftalen, at mange lejere risikerer 

at blive sat på gaden som følge af denne uventede stigning i nettoprisindekset, der gen-

nem mange år kun er steget svagt med få procent.  
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På den anden side kan anføres, at såfremt aftalen ender ud med en lovgivning, der 

mærkbart forringer udlejeres vilkår på såvel kort som langt sigt, må det forventes, at 

interessen for investeringer i lejeboliger forringes. Dette gælder ikke alene private inve-

storer. Formentligt vil måske også institutionelle investorer m. v. søge at finde alternati-

ver til investeringer i danske udlejningsejendomme.  

 

Uanset at det på aftalepartiernes pressemøde om aftalen den 26. august 2022 blev oplyst, 

at aftalen efter Justitsministeriets opfattelse ikke ville udløse et krav fra udlejerne om 

ekspropriationserstatning, vil det ikke være overraskende, om der blandt udlejere findes 

blot en enkelt udlejer, der ønsker at køre en prøvesag vedrørende en ”egnet” sag.  

 
_______ o _______ 

 

 

 

 

 

 


