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FORSIDE
Billedet på forsiden symboliserer ENERGI. I denne ud-
gave af Magasinet Danske Udlejere beskæftiger vi os 
en del med energirenoveringer, energimærkning og 
el-markedet. Der er – og vil i fremtiden – være skær-
pet interesse omkring mulighederne for at spare på 
energien, og i nogle tilfælde samtidig få tilskud hertil. 
Alle er vel enige om, at ligger én ting fast, så er det, at 
priserne på energi kun går én vej: nemlig opad.
  

Skal du leje eller  
udleje bolig eller  
erhverv, så brug  
foreningens  
hjemmeside:

www.danskeudlejere.dk

Leje/udleje
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Vedr.  lejelovgivningen i Danmark.
Som formand for Danske Udlejere, der er den største organisation for private udlejere og som har en medlemsskare på ca. 4.300 udlejere, tillader jeg mig herved at rette henvendelse.
Jeg er opmærksom på, at Deres personlige assistent, Frederik Vilhelm Greibe, ved mail af den 14.  januar 2015, har meddelt mit sekretariat v/ direktør Michael Pretzmann, at De desværre ikke har mulighed for at møde foreningen. Jeg er også opmærksom på, at Deres personlige assistent er indstillet på, at give vor henvendelse videre til ordfører på sagen, Louise Schack Elholm. Tak for det.
Lejelovgivning er imidlertid ikke alene et spørgsmål om, at der skal være en ”rimelig balance” mellem de vilkår, der er gældende, lejer og udlejer i mellem, i relation til paragrafferne i lejelovene.
Lejelovgivning er også et spørgsmål om, at sikre, at ”udkantsdanmark” bliver befolket. Som reglerne i lejelovgivnin-gen er i dag, koster en bolig på Falster i henhold til hovedreglen i Boligreguleringsloven (BRL § 5) det samme som en bolig ved Rådhuspladsen i København.
Hvis reglerne i lejelovgivningen blev mere liberale, ville dette betyde, at der ville opstå en forskel i lejens størrelse, alt afhængig af, om lejeboligen er beliggende i ”udkantsdanmark” eller i de centrale dele af de større byer i Danmark. Hvis man vil bo tæt på de bekvemmeligheder, der kan være ved at bo i den centrale del af en by, må man betale markedsprisen for en lejebolig dér. Tilsvarende må den dansker, der vil bo på landet, have mulighed for at prioritere således at vedkommende hellere vil anvende en mindre del af indkomsten til bolig, mod at bruge mere tid på transport til arbejde m.v.

På samme måde, som parcelhuse, ejerlejligheder og til dels andelsboliger, har forskellig pris / værdi, alt afhængig af, hvor ejendommen er beliggende – på samme måde, bør det også, for så vidt angår lejeboliger, være gældende praksis og forståelig for såvel politikere som den ”almindelige dansker,” at der er prisforskelle og, at udgangspunktet er, at lejen udgør det beløb, som en lejer vil betale.
Tilsvarende kan en anden lejelovgivning end den eksisterende, understøttet af ovennævnte, også skabe en større mobilitet på ejendomsmarkedet.
Undersøgelser viser i øvrigt, at den eksisterende lejeregulering ikke er ubegrænset til fordel for befolkningsgrupper med de laveste indkomster.
Det er i øvrigt ikke Danske Udlejere ś opfattelse, at danskere med lave indkomster, ikke skal have lov og mulighed for, at bo i de centrale dele af de større byer. Hvis arbejdsgivere, der har placeret arbejdspladser i de centrale dele af de større byer, vil have de ansatte boende tæt på arbejdspladsen, og hvis den konkrete løn ikke kan dække bo- og leve-omkostningerne ved at tage ophold dér, vil dette selvsagt få betydning for lønnens udvikling. Danmark har i øvrigt et boligsikringssystem, der kan afhjælpe evt. opståede problemer i den forbindelse.
Ovennævnte synspunkter bekræftes i øvrigt af flere rapporter, bl.a. udgivet af Økonomisk Råd.
Der er således behov for en mere dybdegående vurdering af lejelovgivningen, inden Folketinget gennemfører de lovændringer, der nu er på vej på lejelovsområdet ..….
Som Manu Sareen udtalte i dagens morgenradio i relation til lovændringer på området for handicappede, at er der er grund til, at ”udvise ydmyghed,” og således revurdere lovforslagene, når de parter, som berøres af lovændringerne, fremkommer med indsigelser. 
I relation til lejelovgivningen, har 2 lejerorganisationer og 2 udlejerorganisationer fremkommet med væsentlige indsigelser – og på samme måde som ovenfor, bør Folketinget, udvise respekt og ”ydmyghed” overfor de parter på lejemarkedet, som må anses for, at have mest indsigt i, hvorledes de ”nye” regler vil komme til at fungere – og derfor trække forslaget tilbage.
Jeg kan træffes på 97 44 14 44 eller 40 15 30 58, ligesom mit sekretariat kan træffes på 86 18 51 55.

Lars Løkke Rasmussen 
Folketinget 
Christiansborg 
1240  København K

20. januar 2015

Med venlig hilsen
DANSKE UDLEJERE

Keld Frederiksen

LEDER: 
Af Keld Frederiksen

bestyrelsesformand Danske Udlejere
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ENERGIMÆRKNING

Af Ulrik Kjær, Cand. jur

Generelt
I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger 
ved salg og udlejning. Herudover skal der regelmæssigt 
hvert 10. eller 7. år - afhængigt af besparelsespotentialet - ske 
energimærkning for store bygninger (over 1.000 m²).

Gyldighed
En energimærkning er som udgangspunkt gyldig i ti år. Hvis 
der ved energimærkningen identificeres besparelser med en 
tilbagebetalingstid på under ti år, der tilsammen udgør mere 
end 5 pct. af energiforbruget, er gyldigheden dog kun syv år. 
Hvis en bygning sælges flere gange inden for henholdsvis den 
ti- eller syvårige periode, kan den samme energimærkning 
benyttes igen.

I medfør af regler, der er trådt i kraft den 1. februar 2011, er 
energimærkningsrapporter udarbejdet efter 1. september 
2006, men inden 31. januar 2011, gyldige i 7 år. Energimærk-
ningsrapporter udarbejdet efter den 1. februar 2011 er gyldige 
i enten 10 eller 7 år afhængig af det besparelsespotentiale, 
som det enkelte energimærke anfører.

Hvor ejerlejligheden/andelen/anparten er en lejlighed i en 
fleretages bygning, udarbejdes energimærkning for hele 
ejendommen.

Nye bygninger
Det er lovpligtigt, at nye bygninger på 60 m2 eller derover 
energimærkes, og at energimærkningen indsendes til kom-
munen inden ibrugtagning eller færdigmelding. Det påhviler 
den bygherre, der opfører byggeriet, at få foretaget denne 
første energimærkning af ejendommen og stille den til rådig-
hed for de kommende ejere. Formålet med energimærkning 
af nye bygninger er at kontrollere, at bygningen overholder 
energikravene i byggetilladelsen.

Store bygninger skal altid have gyldigt 
energimærke (regelmæssig energimærkning)
Flerfamiliehuse eller andre store bygninger på 1.000 m2 eller 

derover skal altid have gyldigt energimærke. Det betyder, at 
en bygning med et energimærke på ti år, skal energimærkes 
igen efter ti år uanset, om der finder et salg sted eller ej. Hvis 
bygningen har et energimærke på syv år på grund af bespa-
relsespotentiale, skal bygningen energimærkes igen efter syv 
år uanset, om der finder et salg sted eller ej. 

Opslag af energimærkning i større bygninger
Fra 1. januar 2013 er der iht. Lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. 
juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger krav 
om opsætning af en udført og fortsat gyldig energimærkning 
i bygninger, hvor et samlet etageareal på over 600 m2 i denne 
ofte besøges af offentligheden. Bygninger, som offentlighe-
den ofte besøger, er for eksempel butikker og butikscentre, 
supermarkeder, restauranter, teatre, banker og hoteller.

Kravet udvider ikke pligten til energimærkning af disse byg-
ninger. Det er derfor kun, hvor energimærkningen allerede 
foreligger, at den skal opsættes på et sted, der er synligt for 
offentligheden.

Manglende opsætning af energimærket kan straffes med 
bøde. 

Annoncering af energimærke ved bygningssalg 
og udleje
Fra 1. januar 2013 blev annonceringspligten af energimærket 
udvidet. Det betyder, at energimærket altid skal synliggøres 
ved annoncering i kommercielle medier til salg, udleje eller 
overdragelse af en bygning eller bygningsenhed. Pligten er 
ikke længere begrænset til salgssituationer, hvor en ejendoms-
formidler er involveret, men gælder nu også for privat salg 
eller udleje.

Kommerciel annoncering omfatter annoncering i eksempel-
vis dagblade, periodiske magasiner og aviser som for eksempel 
Den Blå Avis, i TV og radio eller på internettet, såsom 
Google eller andre internetbaserede medier. Et eksempel på 
det sidste er www. leje-portalen.dk.

Flere af foreningens medlemmer har efterspurgt en oversigt over reglerne om energimærk-
ning. Jeg har derfor lavet denne omtale af reglerne, som forhåbentlig kan være til nytte.
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Enfamilie huse og  
rækkehuse mv. over 60 m²

Nej Ja Ja JaEjer *)

Regelmæssig  
energimærkning  
(10 år/7 år)

Energimærke ved  
salg eller overdragelse  
af andel, anpart  
eller aktie

Energimærke synlig- 
gøres ved salg/udleje  
eller overdragelse

Hvem skal udarbejde 
energimærkning

Bødestraf ved undladelse 
af at udarbejde og 
udlevere samt synliggøre 
energimærke ved salg og 
overdragelse samt udleje

Ejerlejligheder Nej Ja Ja JaEjerforeningen

Andelsboliger og lign. Nej Ja Ja JaAndels/ 
anpartsforeningen

Sommerhuse *** Nej Nej Nej NejIngen pligt

Landbrugs- og  
industribygninger

Nej Nej Nej NejIngen pligt

Bygninger over  
1.000 m² **

Ja Ja Ja JaEjer

Bygninger under  
1.000 m²

* ) For række-, kæde- og dobbelthuse betragtes hver boligenhed som én bygning, hvilket indebærer, at der her kun er krav om, at den enkelte boligenhed energi- 
 mærkes. Hvis husene er organiseret i ejerforening eller andels/anpartsforening er det ejerforeningen eller andels/anpartsforeningen, der skal sørge for udarbej- 
 delse af energimærkning.

** ) Gælder både bygninger, der anvendes til boliger (ejer-, leje-, og andelsboliger) og bygninger, der anvendes til erhvervsformål.

*** ) Nyopførte sommerhus skal dog - som andre nye bygninger over 60 m² - energimærkes.

Nej Ja Ja JaEjer

I annoncer for bygninger til salg eller udleje skal selve 
energimærket synliggøres. Bygningens energimærke angiver 
bygningens indplacering på energimærkeskalaen fra A til G, 
hvor A er bedst. Det skal således fremgå klart af annoncerne, 
hvordan bygningen er indplaceret på skalaen. Dette vil f.eks. 
være tilfældet ved annoncering på www. leje-portalen.dk.

Tidsbegrænset udlejning af højst fire ugers varighed pr. 
udlejning er undtaget fra kravet om energimærkning uanset 
størrelsen af boligen.

Sanktioner
Fra 1. januar 2013 er der mulighed for, at Energistyrelsen kan 
give et påbud med henblik på at bringe forhold, der strider 
mod loven og regler fastsat i medfør af loven, i orden inden 
for en angiven frist. 

Hvis der for eksempel er tale om manglende overholdelse af 
kravet om energimærkning af en bygning, indebærer det, 
at bygningsejeren inden fristens udløb skal have indgået 
en aftale med en kvalificeret virksomhed om udarbejdelse 
af energimærkning så hurtigt som muligt og efterfølgende 
indsendt dokumentation for udført energimærkning. Bestem-
melsen vil blive anvendt over for bygningsejere, ejer- og 
boligforeninger eller andre parter, der undlader at efter-
komme lovgivningens krav. Efterleves et påbud ikke, kan det 
udløse bødestraf.

Det betyder, at der er mulighed for bødestraf til bygnings-
ejere, sælgere, overdragere, ejerforeninger, boligfællesskaber 

m.v., der undlader at efterkomme forpligtigelser til at udar-
bejde og udlevere energimærkninger i forbindelse med salg 
og overdragelse.

Det samme gælder overtrædelse af kravet om synliggørelse af 
energimærket ved kommerciel annoncering af salg og udleje 
af bygninger og boligenheder samt om opslag af energimær-
ker. 

Kilde: Energi Styrelsen

Tidligere omtaler af emner, der relaterer sig 
til energimærkning:
• Magasinet nr. 1/2013: En dom omlejers betaling af udgift  
 til energimærkning.

• Magasinet nr. 2/2013: Ny bekendtgørelse om anvendelse  
 af administrative bødeforlæg.

• Magasinet nr. 7/2013: Manglende synliggørelse af energi 
 mærke kan udløse bøde.

• Magasinet nr. 8/2013: Ændring af skalaen for energi 
 mærkning af bygninger.

• Magasinet nr. 8/2014: Husk energimærke i udlejnings- 
 annoncerne.
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MINISTERIETS OPFORDRING TIL UDLEJERNE OG LEJERNE:

Hvis udlejerne af private udlejningsboliger og et flertal af 
lejerne er interesserede i at forbedre ejendommens energi-
mæssige niveau, er der hjælp at hente hos Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter. Ministeriet har nemlig i 2015 
en pulje på mindst 25. mio. kroner til energirenoveringer af 
private udlejningsboliger, der indeholder mindst 12 beboel-
seslejemål. Dermed giver ministeriet en hjælpende hånd til 
de udlejere og lejere, der vil sikre et bedre indeklima i deres 
ejendomme – til gavn for boligens kvalitet og beboerne, der 
får bedre indeklima og en lavere varmeregning.

Puljen kan dække 20 pct. af udgifterne til de energibespa-
rende arbejder, dog maksimalt 30.000 pr bolig og 2 mio. kr. 
pr. ejendom. Investeringen pr bolig skal være mindst 20.000 
kr. Herudover kan puljen støtte rådgivning til lejerne om 
bygningstekniske, juridiske, organisatoriske og økonomiske 
forhold. 

Det er ikke svært for udlejere (ejere eller administratorer) 
at søge og reservere et tilskud til energirenovering. I første 
omgang kræver det blot, at mindst halvdelen af beboerne 
tilkendegiver, at de er interesserede i, at der arbejdes videre 

med et energiforbedringsprojekt for ejendommen. Når 
udlejeren har fået tilsagn om, at der er reserveret et tilskuds-
beløb, kan den egentlige projektudarbejdelse gå i gang. 
Udlejerens rådgivere udarbejder et projekt, som forelæg-
ges for lejerne og deres rådgivere.  De energibesparende 
arbejder, der ender med at indgå i det endelige projekt, skal 
både udlejeren og et flertal af lejerne være enige om. 

Projektet forelægges et certificeret energimærkningsfirma, 
som skal vurdere de energimæssige konsekvenser af pro-
jektet. Herefter forelægges projektet for huslejenævnet i 
kommunen sammen med en ansøgning om forhåndsgod-
kendelse af lejeforhøjelsen.

Med støtte fra puljen kan der altså gennemføres energibe-
sparende foranstaltninger, der giver udlejeren et afkast af 
investeringen, uden at lejernes samlede boudgifter herved 
stiger, men hvor lejerne får et bedre indeklima og energi-
forbruget mindskes med en heraf følgende reduktion af 
udledningen af CO2.

 LET AT SØGE STØTTE TIL

AF PRIVATE UDLEJNINGSBOLIGER
ENERGIRENOVERING 
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MINISTERIETS OPFORDRING TIL UDLEJERNE OG LEJERNE:

Ansøgning om reservation af tilskud:
1. Få mindst halvdelen af beboernes tilkendegivelse af, at  
 de er interesserede i at arbejde videre med et energire 
 noveringsprojekt. Anvend skema AA, som findes  på  
 www.mbbl.dk.

2. Udfyld det digitale ansøgningsskema på  
 mbbl.dk/energirenovering og vedlæg interesseerklærin- 
 ger fra lejere samt godkendelse fra huslejenævnet.

3. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter giver tilsagn  
 om reservation af støtte.

Herefter gennemføres den egentlige udarbejdelse af 
projektet. 

FAKTA OM PULJEN
Det endelige tilskud ydes under følgende  
forudsætninger:

Det endelige energiforbedringsprojekt skal være aftalt 
mellem udlejer og et flertal af lejerne.

Lejerne skal før aftalens indgåelse fra ejer have modtaget 
huslejenævnets forhåndsgodkendelse af den lejeforhøjelse, 
projektet vil medføre.

Lejerne skal før aftalens indgåelse fra ejer have modtaget 
en skriftlig erklæring fra et certificeret energimærknings-
firma om de energimæssige konsekvenser af aftalen.

Lejerne skal før aftalens indgåelse af ejer være blevet orien-
teret om, at de har mulighed for at antage konsulentbistand 
til partsrådgivning.

Udgifterne til de aftalte arbejder skal mindst udgøre 
20.000 kr. pr. lejlighed.

Tilskuddet udgør 20 pct. af udgifterne til de energibespa-
rende arbejder, dog højst 30.000 kr. pr. lejlighed, og en 
ejendoms samlede tilskud kan maksimalt udgøre 2 mio. kr.

Der kan ydes tilskud til en lang række energi-
besparende arbejder:

Energibesparende foranstaltninger, der er foreslået i et 
energimærke.

Isolering og efterisolering af ydervægge, herunder 
etageadskillelser ved ydervægge, lofter og gulve mod 
kælder eller port.

Udskiftning af vinduer og døre til vinduer og døre med 
højere isoleringsværdi.

Forbedring af eksisterende vinduer og døre til en 
energistandard, der mindst svarer til kravene i Bygnings-
reglement 2010.

Isolering af tekniske installationer, herunder rør til varme 
og varmt vand.

Andre energibesparende forbedringer af tekniske 
installationer, herunder styring efter klima- og udendørs 
temperaturforhold, døgnstyring, pulsstyring og indregu-
lering af anlæg m.v. 
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Egenskaber

• Skimmelhæmmende
• Varmeisolerende
• Ingen kuldebroer
• Ubrandbar
• Fri for sundhedsskadelige stoffer 
• Diffusionsåben og kapillaraktiv 

Tlf.: 59 48 90 00    info@byggros.com    www.byggros.com

Indeklimapladerne opsættes direkte på indervægge, hvor 
den ikke fylder meget. Pladens unikke sammensætning 
gør at temperaturen hæves og fugten styres.

Indeklimarenovering  
med SkamoPlus
- Ingen risiko for fugt og skimmelsvampe

Giv en Pro en 
nøglepost i din 

udlejning

Boulevarden 11, 1 ·  9000 Aalborg ·  Tlf: 98 12 05 00 ·  info@prodomus.dk ·  www.prodomus.dk

Advokaterne i Jyllandsgården A/S
Frederiksgade 72 • Box 5052 • 8100 Århus C
Tlf: 86 12 23 66 • Fax: 86 12 97 07

?
Problemer 

med 
lejere..?

• Huslejenævnssager 
• Opsigelsessager 
• Nye huslejekontrakter 
• Boligretssager
• Ejendomsadministration

Den stadig mere indviklede lejelov-
givning kræver ofte specialbistand, 
og det er billigere at tage advokaten 
med på råd så tidligt som muligt.

Ring til advokat Aagaard Poulsen
tlf: 86 12 23 66 og få en 
grundejersnak, - det koster ikke 
noget at få et godt råd...
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UDLEJER I  
SØNDERBORG:  
ENERGIRENOVERING ER  
EN INVESTERING
Af: Pernille Beck, projektleder i ProjectZero

I Helgolandsgade i 
Sønderborg ligger 
fire lejligheder i en fin 
hvidkalket ejendom 
fra omkring 1916. 
En attraktiv ejendom 
på grund af sin gode 
beliggenhed, men også 
med væsentlige udfor-
dringer indtil udlejer 
Bernt Knudsen for nylig 
besluttede sig for at 
energioptimere bygnin-
gen. Hver vinter døjede 
lejerne nemlig med 
kondensvand og skim-
melsvamp på de kolde 
vægge som konsekvens 
af dårlig isolering.

I stedet for at igno-
rere problemet eller 
pålægge lejerne en 

huslejestigning for at få problemet 
ordnet gjorde Bernt Knudsen noget, 
som de færreste andre udlejere gør. 
Han besluttede i dialog med lejerne 
at hulmursisolere hele ejendommen, 
uden at projektet skulle koste lejerne 
en krone. Bernt Knudsen ser nemlig 
energioptimering af sine ejendomme 
som en langtidsinvestering.

"Jeg valgte, at investeringen i hulmurs-
isolering ikke skulle gå ud over mine 
lejere, og de har derfor ikke betalt noget 
til projektet. Jeg ser det som en lang-
tidssikring af min ejendom. For mig er 
det vigtigt, at jeg kan fastholde mine 
nuværende lejere og samtidig sikre, at 
ejendommen også er attraktiv om 10 
år," siger Bernt Knudsen.

ZEROboligudlejer motiverer
Af samme grund har han sammen med 
en del andre udlejere i Sønderborg 

Bernt Knudsen er ikke i tvivl om, at det kan betale sig at energiop-
timere hans ejendomme. Det giver glade og stabile lejere og sikrer, 
at ejendommene ikke mister værdi.

OM ZEROBOLIGUDLEJER

ZEROboligudlejer er en del af 
ProjectZeros indsats over for 
Sønderborg-områdets bolig-
masse. Projektet skal i løbet af 
2014 og 2015 afprøve forskellige 
initiativer for at se, hvad der 
kan øge viden, bevidsthed og 
motivation til at energioptimere 
private udlejningsejendomme. 
Ambitionen er at projektet på 
sigt skal udbredes til andre af 
landets kommuner.

i
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Tidsskrift for Bolig- og Byggeret Online
Redaktion: Martin Preisler Knudsen, Halfdan Krag Jespersen, Torsten Iversen, 
Peter Mortensen, Michael Gjedde-Nielsen og Hans Henrik Edlund

Al relevant information om bolig- og byggeret samlet ét sted 

T:BB Online indeholder alle relevante bolig- og byggeretlige 
domme fra Højesteret, landsretten, boligretterne samt 
principielle kendelser fra Voldgiftsretten. Du finder domme 
og afgørelser tilbage fra 1998 – og også domme, der ikke har 
været offentliggjort andre steder.

Med T:BB Online får du al relevant information samlet ét sted 
– på en let tilgængelig måde. Du søger blot på de nøgleord, 
der har relevans for din opgave og finder afgørelser og 
relateret materiale med korte og præcise resuméer, 
der hurtigt giver dig indsigt og overblik.

Bestil modulet
i onlinebutikken på
karnovgroup.dk/tbb

Bestil i vores onlinebutik: www.karnovgroup.dk/tbb 
eller på mail: post.dk@karnovgroup.com

Prøv gratis i 14 dage!

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Bestillingsnr: 340030                                         
Pris: kr. 2.790,- ekskl. moms

deltaget i to undervisningsmoduler, som 
bliver tilbudt af projektet ZERObolig-
udlejer til udlejere, der gerne vil blive 
klogere på, hvordan de bedst energiop-
timerer deres ejendomme. Projektet, 
som skal tjene som forgangseksempel 
for andre kommuner, skal åbne udle-
jernes øjne for de mange fordele, der er 
for udlejere, der energioptimerer deres 
boliger. Fx at det giver større komfort 
for lejerne, at det fastholder eller øger 
værdien af ejendommene og at det 
sænker energiforbruget. 

Presset lejemarked
For Bernt Knudsen er det især bevidst-
heden om, at energirenovering kan være 
det afgørende konkurrenceparameter, 
når han skal udleje sine boliger, der 
motiverer:

”Lejemarkedet er ikke som det var tid-
ligere, hvor lejerne ikke stillede de store 
krav, og man kunne udleje stort set alt. 
I øjeblikket er der et større udbud end 
efterspørgsel på boliger, og det betyder 
at du ikke kan leje din bolig ud eller får 

dårlige lejere, medmindre du sørger for, 
at din bolig er i orden.  

Udover at være boligudlejer er Bernt 
Knudsen også formand for udlejerfor-
eningen i Sønderborg, og han håber, at 
flere udlejere vil se perspektiverne i at 
kigge længere frem end næste husleje-
opkrævning. 

HER KAN DET OFTE BETALE SIG FOR UDLEJERE AT ENERGIOPTIMERE

Tag, loft og ydervægge:  
En efterisolering sikrer, at 
den varme luft ikke forsvin-
der, at der ikke kommer 
fugtskader og at indekli-
maet bliver bedre.

Vinduer:   
På landsplan har mere end 
70 % af boligmassen ældre 
termoruder, som ikke 
holder på varmen.

Varmeanlæg:  
Enstrengede centralvar-
meanlæg er almindelige i 
etageejendomme og har en 
ringere energiudnyttelse 
end tostrengede.

i
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statsautoriserede revisorerEndnu en grund…
når du sigter efter flest plusser

Vi er Danmarks 7. største revisions- og  rådgivningsvirksomhed med egen it- og  skatteafdeling. 

Statsaut. revisor & Partner Hans A. Nielsen 
Tlf. 8739 3744 · hn@rsmplus.dk 

Skattekonsulent, cand. jur. Jørgen Tind Larsen 
Tlf. 8739 3708 · jtl@rsmplus.dk 

Jens Baggesensvej 90 N 
8200 Aarhus N
Tlf. 86 12 78 88 
Fax 86 12 78 85
aarhus@rsmplus.dk
www.rsmplus.dk

Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær I/S

Aalborg | Viborg | Frederikshavn | Thisted | Lemvig | Skagen | Dronninglund |  www.nb.dk

Clemens AdvokAter

AdvokAtPArtnerselskAB
skt. Clemens strÆde 7

8000 ÅrHUs C

t: +45 87 32 12 50

InFo@ClemenslAW.dk

ProFessIonel rÅdgIvnIng 
Inden For:
 ejendomshandel
 Boliglejeret
 erhvervslejeret
 skimmelsvamp
 og andre bygningsskader og…

Få evt. først en gratis uforpligtende  
snak med en af vores dygtige advokater.

LØRDAG
9. MAJ 2015 
KL. 09:00

DELEGERETMØDE
I henhold til § 9 i foreningens vedtægter indkaldes 
herved til delegeretmøde.

COMWELL AARHUS
Værkmestergade 2, Aarhus C
Dagsorden: I henhold til vedtægternes § 9:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i  
 det forløbne år

3. Behandling af indkomne forslag

4. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det  
 kommende år

6. Valg til bestyrelsen:

 På valg: Olav Grønn Hansen og Leon Vetter

7. Valg af revisor

8. Fastlæggelse af stedet for det kommende års delegeretmøde

9. Eventuelt

Fredensgade 30, 8000 Århus C, Tlf: 86 185 155

Energirenovering  
betaler sig!

Læs mere om, hvad du selv kan  
gøre på ZEROboligudlejer.dk

ProjectZero og Sønderborgs udlejere går  
forrest i kampen for klimakloge istandsættelser

Bright Green Business

klimakloge lejeboliger
boligudlejer Sønderborg 

Udlejerforening 
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E j e n d o m s m æ g l e r f i r m a e t

HASSERISVEJ 143  •  9000 AALBORG  •  TLF. 96 31 60 00  /  RÅDHUSGÅRDEN, VESTER ALLÉ 4, 1. SAL  •  8000 AARHUS C

Allan Nørgaard
Indehaver 

Ejendomsmægler
Tlf. 40 72 36 64

Peter Fredberg
Indehaver 

Erhvervsrådgiver HD (A)
Tlf.  51 17 17 88

Bent Knudsen
Ejendomsmægler  

& Valuar
Tlf.  29 39 07 17

Lars Ørbæk
Indehaver 

 
Tlf.  20 90 20 90

Jan Kirkebæk
Ejendomsmægler

DiplomValuar
Tlf.  40 81 54 89

Carsten D. Sørensen
Ejendomsmægler

MDE, HD (A) 
Tlf.  40 81 54 89

Heidi Thybo
Erhvervskoordinator 

Tlf. 96 31 60 80

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

SO
LG

T

Otte Ruds Gade 7, Aarhus N.

NYHED

FLOT OG VELBELIGGENDE RØDSTENSEJENDOM

PARKVEJ 10, AALBORG
Yderst velbeliggende udlejningsejendom nær Skipperen med kort 
afstand til Aalborg C, Sygehus Syd mv. Ejendommen er opført i røde 
tegl hvad angår både facadesten og tegltag. Der er nyere zinkind-
dækkede kviste mod Parkvej og nyere vinduer. Ejendommen består 
af 8 velindrettede 2-værelses lejligheder på 65 m² samt 2 stk. 2-væ-
relses lejligheder i tagetagen på 52 m² + store hemse. Hertil kommer 
2 stk. kælderlejemål, der er udlejet på boliglejekontrakter. Indven-
digt fremtræder lejlighederne overordnet i god stand med trægulve 
i stuerne, linoleum i køkkener og hvide klinker i badeværelserne.

Købesum: 9.800.000
Sagsnr.: 14101202 

UDLEJNINGSEJENDOM MED PROJEKTMULIGHED

BRENDSTRUPSVEJ 8, AARHUS N.
Spændende udlejningsejendom med projektmulighed beliggende i 
Aarhus N. Indeholder 12 lejemål i størrelserne 28 m² - 95 m² og des-
uden et baghus på 230 m², der i øjeblikket udlejes til garageformål i 
stueetagen og bolig på 1. salen. Disse boliger vil være til disposition 
for køber ved overtagelse. KØB AF SELSKAB: Det er muligt at er-
hverve ejendommen i et selskab med udskudt skat på kr. 3.650.838. 
Kontantbehovet ved køb af selskabet bliver kun kr. 451.270. Ejen-
dommens afkast bliver herved reelt  5,02 % ved en rentebærende 
gæld på kr. 14.309.270.

Pris for anparterne: 12.932.116
Sagsnr.: 14151104

Abildgade 12, Aarhus N.

SO
LG

T

Forrentning: 5,02%
Samlet areal: 983 m²

NYHED NYHED

Forrentning: 4,52%
Samlet areal: 715 m2

AARHUS - 2 MARKANTE 
OG VELBELIGGENDE 

UDLEJNINGSEJENDOMME PÅ 
FREDERIKSBJERG PÅ VEJ IND.

RING OG FORHØR NÆRMERE.

Fra Fugtig kælderrum ... ... til lækker lejlighed!

lejeindtægt: 0 kr 
+ løbende vedligehold

lejeindtægt: 6000 kr
etablering af 70 m2 godkendt lejlighed 

fra 500.000 kr ex. moms



SKIMMEL 
– HVAD GØR MAN?

M A G A S I N E T  D A N S K E  U D L E J E R E  -  N R . 1 / 2 0 1 514

Kondemnering i private udlejningsboliger pga. skimmel
Kommunale udbedringspåbud og beslutning om kondem-
nering pga. skimmelsvampe kan have alvorlige økonomiske 
konsekvenser for udlejer – også i tilfælde, hvor det er lejers 
adfærd der er årsagen til problemet. I værste tilfælde kan 
skimmelangreb pga. lejers misvedligehold af bolig medføre 
kondemnering, hvorefter det er udlejers ansvar at udbedre 
skaderne, før boligen atter må bebos.

Det rådgivende ingeniørfirma DMR og Ret & Råd Sund-
huset Advokater beskriver i denne artikel de væsentligste 
tekniske og juridiske aspekter i sager, hvor kommunen via 
deres tilsynspligt i skimmelsager, er indblandet.

Skimmel i lejeboliger pga. beboeradfærd
Skimmelsvampe er for private udlejere sjældent et ukendt 
fænomen, da lejeres uhensigtsmæssige brug af boliger 
(typisk manglende opvarmning og udluftning) ofte med-
fører skimmel. Statens Byggeforskningsinstitut estimerer 
således, at kun 8 % lufter ud som anbefalet tre gange 
dagligt, hvilket ofte medfører brugsbetingede skimmelan-
greb på ydervægge og i hjørner. 

Hvem har ansvaret ifølge Lejeloven?
Som beskrevet i Lejeloven skal en lejer behandle sin 
lejebolig forsvarligt og er erstatningsansvarlig for skader, 
som forvoldes ved uforsvarlig adfærd. Dvs. at hvis et 

skimmelangreb skyldes lejerens brug af boligen, er det 
også lejers ansvar at fjerne skimmelsvampeangrebet. Er det 
derimod ikke lejers brug af boligen, der er skadesårsagen, 
er det udlejers ansvar af fjerne skimmelsvampeangrebet. 
Lejers ansvar omfatter f.eks. skimmelvækst pga. utilstræk-
kelig udluftning, opvarmning og rengøring, mens udlejers 
ansvar omfatter skimmelvækst pga. opstigende grundfugt, 
lækage i ydermur, rørbrud og lign. Ansvaret for udbedrin-
gen kan således ligge hos både lejer og udlejer, hvilket ofte 
medfører diskussion som årsagen. Om end skadesårsagen 
relativt enkelt kan fastslås ved tekniske undersøgelser, går 
kommunikationen mellem lejer og udlejer ofte i hårknude, 
og lejer henvender sig til kommunen for hjælp. Kom-
munerne har ved lov pligt til at føre tilsyn med at boliger 
ikke er sundhedsfarlige, og skal således tage affære når de 
kontaktes om skimmel i udlejningsboliger.

Den kommunale tilsynspligt
Det er pålagt kommuner, at føre tilsyn med, at boliger ikke 
er sundhedsskadelige at opholde sig i. Tilsynspligten er for-
ankret i Byfornyelses- og Byggeloven. Efter retningslinjer 
som kommunen selv fastsætter, skal kommunerne sørge for, 
at boliger overholder minimumskrav til at yde beskyttelse 
mod fugtighed, kulde, varme og støj, at der er adgang til 
dagslys, at der er forsvarlig adgang til luftfornyelse og sidst, 
men ikke mindst - sikre, at boligerne har et tilfredsstillende 
indeklima.

Af: Rune T. Høgh afdelingsleder DMR, Ry, biolog, cand. scient  
og Advokat Ole Krabbe, Ret & Råd Sundhuset
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Kommunen skal i forbindelse med tilsyn vurdere, om 
der i en bolig er hhv. sundhedsrisiko, sundhedsfare 
eller nærliggende sundhedsfare pga. skimmel. Vurderes 
sundhedsrisikoen at være nærliggende, kan der nedlæg-
ges påbud om udbedring af problemerne. I særligt grelle 
tilfælde bliver boligen kondemneret, og det bliver i BBR 
indført, at boligen ikke må bebos. Som udgangspunkt skal 
konstruktioner føres op til gældende regler – dvs. nyeste 
bygningsreglement - hvilket selvsagt kan være omkost-
ningskrævende i en ældre ejendom. Der kan desuden ikke 
ske omlægninger i realkreditlån eller optages nye lån i 
bygninger der er kondemnerede. 

Hvem har ansvaret ifølge Byggeloven og Byfornyelsesloven? 
Vurderes et skimmelproblem sundhedsfarligt ved et kom-
munalt tilsyn, er det alene boligens ejer, der er ansvarlig 

- påbud gives altid til husejer. Ud fra et kommunalt syns-
punkt og med baggrund i byggeloven og byfornyelsesloven, 
er det altså ligegyldigt, om årsagen til skimmelproblemet 
skyldes lejers manglende opvarmning og udluftning, 
og ikke et byggeteknisk problem. Der kan således opstå 
tilfælde hvor lejeres brug – af en ellers god og vedligeholdt 
bolig – medfører så alvorlige skimmelproblemer, at kom-
munen kondemnerer boligen, hvorefter udlejer skal føre 
bygningen op til gældende bygningsreglement for at få 
ophævet kondemneringen. Ansvaret for udbedring efter et 
kommunalt tilsyn ligger altid hos udlejer.

Hvordan undgås problematikken?
Kompleksiteten i skimmelsager i lejeboliger medfører, at 
der i større sager bør indhentes teknisk bistand og råd-
givning, så dokumentationen for skadesomfang og –årsag 
er entydigt fastlagt. Inddragelse af teknisk bistand bør 
ske så tidligt i forløbet som muligt, så udlejer kan være 
på forkant med sagen. Årsagsafklaring skal baseres på 
objektive målinger og primær dokumentation frem for 
skøn og vurderinger, og tage udgangspunkt i retningslinjer 
og anvisninger fra SBi, BygErfa, lovgivning mv.  Viser 
undersøgelserne, at det er lejers adfærd der er problemet, 
skal lejer, jf. Lejeloven, udbedre problemer hurtigst muligt 
– alternativt skal udbedringen ske for lejers regning. Disse 
privatretslige problemstillinger kan med fordel vendes med 
en advokat med speciale på området.

Er tilsynssagen allerede rejst hos kommunen, bør udlejer 
ligeledes inddrage juridisk og teknisk bistand. Kommunens 
vurdering af sundhedsrisiko i høj grad baseres ofte på skøn 
og subjektive vurderinger, hvorfor granskning af påbud og 
sagsforløb kan sikre, at påbuddet er sket på et fagligt kor-
rekt grundlag. Juridisk bistand kan ligeledes sikre, at påbud 
mv. overholder gældende lovgivning og, at der er hjemmel 
til den beordrede foranstaltning og kan sikre, at der rejses 
krav mod lejer jf. lejeloven såfremt lejer kan gøres ansvarlig 
for indeklimaproblemet.

I forhold til lejer kan udlejer skriftligt indskærpe over 
for lejer, at lejeren skal behandle det lejede forsvarligt og 
præcisere, at lejer er erstatningsansvarlig for skade, som 
forvoldes ved uforsvarlig adfærd ligesom det kan varsles, 
at fortsat manglende forsvarlig brug af det lejede, udover 
erstatningsansvar, kan bevirke opsigelse eller ophævelse af 
lejemålet.

Sager om skimmelsvamp kan komme til at dreje sig om 
mange penge. 
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Væsentlige ændringer i lovteksten i forhold til høringsforslaget:
1. Trappeleje erstattes af nettoprisindeksering af lejen
I omtalen af denne ændring i bladet nr. 8, oktober 2014 
udtrykte jeg tvivl om, hvorvidt der kunne foretages en 
vedvarende nettoprisindeksering af de gennemgribende 
lejemål jfr. BRL § 5, stk. 2. De indvendinger, som forenin-
gen Danske Udlejere fremsatte i forbindelse med høringen 
har tilsyneladende vundet gehør.

Formuleringen af lejelovens § 53, stk. 2 efterlader nu ingen 
tvivl om, at der kan aftales en nettoprisindeksering af den 
fulde leje. Dette fremgår af bemærkninger til lovforslaget s. 
44 og specielt s. 55-56, hvoraf fremgår følgende:

”For lejemål omfattet af boligreguleringslovens § 5, 
stk. 2,består imidlertid fortsat mulighed for at regu-
lere lejen efter lejelovens § 53, stk. 2, 2. pkt., hvilket 
indebærer, at der for § 5, stk. 2, lejemål vil kunne 
aftales en regulering efter nettoprisindeks af den 
fulde leje. Er der således indgået aftale om regulering 
af lejen efter lejelovens § 53, stk. 2, 2. pkt., kan regu-
lering af lejen i sådanne lejeaftaler - uanset udlejerens 
beslutning om at regulere lejen efter nettoprisindeks 
efter lovens § 9 a – fortsat kunne ske efter lejelovens 
§ 53, stk. 2, 2.pkt. for dette eller disse lejemål. Er 
der aftalt en regulering af lejen efter lovens § 15 a, 
hvorefter udlejeren i en række forskellige situationer 
har mulighed for at fastsætte en fri husleje, omfatter 
beslutningen om regulering efter § 9 a heller ikke 
disse lejemål.

Af bemærkningernes s. 44 fremgår, at en sådan nettoprisin-
deksering omfatter følgende lejemål:

”Det vil sige, at det foreslåede § 53, stk. 2, 2. pkt., omfat-
ter lejeaftaler, der er omfattet af lejelovens §§ 47-52, 
småejendomme omfattet af boligreguleringslovens 
kapitel IV A samt lejeaftaler, hvor lejen fastsættes frit.

Reglerne, hvor der kan fastsættes en nettoprisindeksering af 
hele lejen gælder således for:

• Beboelseslejligheder og enkeltværelser til beboelse i  
 uregulerede kommuner.

• Enkeltværelser, der ikke er omfattet af BRL kap. II-IVa  
 jfr. BRL § 30.

• Lejligheder i småhusejendomme jfr. BRL kap. IVa.

• Lejeaftaler, hvor lejen kan fastsættes frit jfr. LL § 53, stk.  
 3-6.

Specielt i relation til de sidstnævnte lejemål, vil der (heller) 
ikke længere være muligt at aftale trappeleje.

En betingelse for alle disse lejemål er dog, at det fremgår af 
lejeaftalen, at lejemålet er omfattet af LL § 53 om nettopris-
indeksering.

Ændringen af LL § 53 indebærer, at allerede indgåede 
gyldige aftaler om en lejeregulering med bestemte beløb til 
bestemte tidspunkter (trappeleje) fortsætter uændret også 
efter lovens ikrafttræden 01-07-2015.

Aftales der efter lovens ikrafttræden ændringer i regule-
ringen af lejen for lejemål omfattet af lejelovens § 53, stk. 2, 
2. pkt., skal en sådan aftale indgås under iagttagelse af den 
foreslåede ændring. Det vil sige at der fremover kun kan 
aftales, at lejen reguleres efter nettoprisindeks.

2. Specielt vedrørende omkostningsbestemt leje
Lejemål, hvor lejen fastsættes efter reglerne om omkost-
ningsbestemt leje, vil fortsat være omfattet af reglerne om 
omkostningsbestemt husleje i boligreguleringslovens kapitel 
II-IV. For disse ejendomme henvises til BRL § 9a, hvor det 
foreslås, at udlejeren i stedet for at regulere lejen efter BRL 
§ 7 i perioder på 2 år ad gangen kan regulere lejen efter 
nettoprisindeks.

Beslutningen om regulering af lejen efter nettoprisindeks 
skal omfatte alle lejemål i ejendommen, hvor lejen er fastsat 
omkostningsbestemt. Dette fremgår nu udtrykkeligt af 
bestemmelsen.

FORSLAG TIL ÆNDRING AF LEJELOVEN 
MV. FREMSAT

I Magasinet Danske Udlejere nr. 8/2014 blev lovforslaget gennemgået i forbindelse med at det 
blev udsendt i høring. På baggrund af høringssvarene har minister for by, bolig og landdistrikter 
den 17. december 2014 fremsat det længe bebudede forslag til ændring af lejeloven mv. I forhold 
til høringsforslaget er der kun foretaget ganske få rettelser, som – med en enkelt undtagelse – er 
skærpelser til ugunst for udlejerne. I det følgende er der derfor fokuseret på disse ændringer.

Artikel af cand. jur. Ulrik Kjær
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3. Fraflytning
Desværre er det ikke lykkedes at påvirke ministeren til at 
ændre reglerne om normalistandsættelse ved fraflytning 
og den besværlige procedure, der er fastlagt for hvordan 
reklamation efter reglen i LL § 98, stk. 2 skal finde sted.

I den nye formulering af stk 2 fremgår det, at udlejerens frist 
for at fremsætte krav om istandsættelse på 2 uger regnes fra 
flyttesynet for at skabe sammenhæng mellem pligten til at 
afholde flyttesyn (der skal ske 2 uger efter at udlejeren er 
blevet bekendt med at fraflytning har fundet sted jfr. LL § 98, 
stk.3) og udlejers frist for at fremsætte krav om istandsættelse.

Udgifter til istandsættelse, der ikke er medtaget i fraflyt-
ningsrapporten, er lejeren uvedkommende, medmindre der 
er tale om skjulte fejl og mangler eller lejers svig. Her er der 
tale om en meget væsentlig stramning i forhold til tidligere 
praksis.

Ændringen indebærer, at udlejer skal fremsætte krav om 
istandsættelse på flyttesynet, hvis lejeren møder op på synet. 
Møder lejeren ikke op på synet, eller vil lejeren ikke modtage 
rapporten på synet, skal udlejer fremsætte krav om istandsæt-
telse overfor lejeren senest 2 uger efter synet ved at fremsende 
flyttesynsrapporten til lejeren.

Da udlejere, der har pligt til at afholde flyttesyn, dermed får 
op til 4 uger til at fremsætte krav om istandsættelse, regnet 
fra det tidspunkt udlejeren blev bekendt med lejerens fra-
flytning, er der ikke grundlag for at kunne forlænge fristen 
for at fremsætte krav ved aftale. Også her er der tale om en 
stramning i forhold til tidligere.

Der er ingen tvivl om, at det vil volde udlejere mange 
problemer at få reklameret rettidigt. Dels skal de være meget 
opmærksomme på, hvornår lejeren er fraflyttet dels skal 
kravet gøres gældende over for lejeren på selve flyttesynet, 
hvis denne møder frem.

4. Opsigelse hvis udlejer selv skal benytte boligen
I LL § 82, litra c indføres en ny regel om opsigelse hvis en 
ejer eller andelshaver selv ønsker at bebo lejligheden.  

Oprindelig blev det kun foreslået, at en ejer, som kun ejer 
én udlejet ejerbolig eller andelsbolig, kan opsige en eventuel 
lejer af ejer eller andelsboligen med 1 års varsel og uden 
nogen nærmere begrundelse. 

Denne regel er imidlertid suppleret med en forudsætning 
for opsigelsen om at det er den ejer, som i sin tid indgik 
lejeaftalen, der opsiger lejeaftalen, og som på opsigelses-
tidspunktet selv ønsker at benytte boligen. En ny ejer af 
lejligheden har med andre ord ikke mulighed for at benytte 
sig af denne bestemmelse.

Forslaget gælder kun for lejeaftaler, der indgås efter lovens 
ikrafttræden.

5. Beboerrepræsentation
Selvom reglerne om beboerrepræsentation langt hen ad vejen 
har fået karakter af formålsbestemmelser, har der dog sneget 
sig nogle stramninger ind i forhold til det udkast, der var til 
høring.

Inden der varsles iværksættelse af forbedringsarbejder, der 
vil medføre en lejeforhøjelse, som sammen med forbedrings-
forhøjelser gennemført i de sidste 3 år vil udgøre mere end 
60 kr. pr. m2 bruttoetageareal, skal udlejer indkalde beboer-
repræsentanterne til et møde. Dette møde skal nu afholdes 
senest 2 uger før varsling af forbedringsforhøjelsen.

Hvis forbedringsarbejderne udbydes i begrænset licitation 
uden forudgående prækvalifikation,

i henhold til tilbudslovens § 4, stk. 3, skal udlejer senest på 
ovennævnte møde opfordre beboerrepræsentanterne til at 
pege på mindst en bydende i licitationen. Som noget nyt er 
det præciseret at udlejeren skriftligt skal indkalde beboer-
repræsentanterne til deltagelse i licitationsforretningen med 
rimeligt varsel som det udtrykkes.

Beboerrepræsentationen får samme kompetence til på lejer-
nes vegne at indbringe uenighed om a conto-bidrag til varme 
og lign., til vand og til køling efter kapitel VII i lov om leje og 
uenighed om udlejerens ret til at modsætte sig installation af 
vandmålere og kølingsmålere efter lejelovens § 41, stk. 3.

I et nyt § 18 a i boligreguleringsloven er der indført regler 
om obligatoriske vedligeholdelsesplaner i store ejendomme. 
Vedligeholdelsesplanen skal udarbejdes i samarbejde med 
en evt. beboerrepræsentation. Som noget nyt skal udlejeren 
indkalde beboerrepræsentationen til et møde med henblik 
udarbejdelse og revision af planen. 
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Hvad gør udlejer, når han skal indgå en  
boliglejekontrakt?
Denne artikel er første del af en artikelserie på i alt tre artikler, som behandler, hvilke forhold udlejer skal være sær-
ligt opmærksom på i forbindelse med udarbejdelsen af en boliglejekontrakt. 
Nærværende artikel gennemgår de formelle krav, en boliglejekontrakt er underlagt, og behandler i den forbindelse 
særligt den såkaldte blanketregel i lejelovens § 5, som indeholder nogle – ofte oversete – strenge krav til, hvilke 
kontrakter og tillæg der kan anvendes i forbindelse med kontraktindgåelsen. Artiklen uddyber tidligere artikel om 
emnet bragt i bladet i oktober 2014. 
Anden og tredje artikel, som bringes i de kommende udgivelser af bla-det, er praktiske forslag til udarbejdelse af 
boliglejekontrakter, og gennemgår punkt for punkt, hvad udlejer typisk især skal være opmærksom på i forbindelse 
med udarbejdelse af en standardlejekontrakt. 

1. Mundtlig eller skriftlig aftale? 

En lejeaftale kan ligesom andre aftaler principielt indgås 
både mundtligt og skriftligt. Både lejer og udlejer kan 
dog på ethvert tidspunkt kræve, at lejeaftalen udfærdiges 
skriftligt. 

Hertil kommer, at hvis det modsatte ikke udtrykkeligt er 
aftalt, finder lejelovgivningens almindelige, fravigelige 
regler anvendelse i lejeforholdet. Som eksempler herpå kan 
nævnes, at medmindre parterne har indgået udtrykkelig 
aftale herom, har udlejer hverken ret til depositum eller 
forudbetalt husleje eller til at regulere lejen årligt (men kun 
i henhold til varslingsreglerne i lejelovgivningen), ligesom 
vedligeholdelse påhviler udlejer. 

Derfor – og for at have klarhed over parternes retsstilling – 
er det tilrådeligt at indgå en skriftlig lejeaftale fra lejemålets 
begyndelse. 

2. Formkrav til lejekontrakten – om blanketreglen
Som udgangspunkt gælder der ingen formkrav til en 
lejekontrakt, og den kan derfor for så vidt nedskrives på en 
serviet. 

Hvis lejekontrakten er en blanket, gælder der dog væsentlige 
undtagelser hertil.  

Hvad er en blanket? 
Det afgørende for, om en lejekontrakt er en blanket, er i 
henhold til retspraksis, om lejekontrakten ud fra en konkret 
helhedsvurdering fremtræder som udarbejdet individuelt for 
det pågældende lejemål eller ej. 

Fremstår en lejekontrakt ikke som udarbejdet individuelt for 
det pågældende lejemål, men derimod som standardiseret, fx 
fordi den genbuges på andre leje-mål, er lejekontrakten en 
blanket. 

HVAD GØR MAN KONKRET…?
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Der foretages en helhedsvurdering af, om den konkrete 
kontrakt eller det konkrete tillæg for lejeren fremstår stan-
dardiseret eller individuelt udarbejdet, samt en vurdering 
af, om vilkårene i kontrakten eller tillægget er individuelt 
udarbejdet. 

Blanketreglen – hvilken betydning har det, at 
en lejekontrakt er en blanket? 
Hvis en lejekontrakt er udformet som en blanket, finder den 
såkaldte blanketregel i lejelovens § 5 anvendelse. Langt de 
fleste lejekontrakter er blanketter. Blanketreglen medfører, 
at blanketter er underlagt to gyldighedsbetingelser: 

(i) fremhævelseskravet, jf. lejelovens § 5, stk. 1, og

(ii) autorisationskravet, jf. lejelovens § 5, stk. 2. 

Begge betingelser skal være opfyldt. 

Ad (i) fremhævelseskravet
Hvis lejeaftalen er en blanket, gælder der et dobbelt frem-
hævelseskrav: 

Dels skal det fremgå af selve blanketten / 
lejekontrakten, at blanketten indeholder 
forhold, der kan være til skade for lejer og 
dels skal de enkelte bestemmelser, der 
er til skade for lejeren, fremhæves, 
eksempelvis ved kursivering eller 
ved fed skrift. 

Ad (ii) autorisationskravet   

Autorisationskravet indebærer, 
at en lejekontrakt, hvis den er 
standardiseret og dermed at 
betragte som en blanket, skal 
udarbejdes på en autoriseret 
blanket. 

Kun den seneste typeformular 
A til boliglejekontrakt – p.t. 8. 
udgave - er en autoriseret blanket. 

3. Om brug af standardlejekontrakt typeformular A, 8.  
 udgave, i forhold til blanketreglen
Typeformular A, 8. udgave – gældende stan-
dardboliglejekontrakt 

Typeformular A, 8. udgave, opfylder foruden autorisati-
onskravet desuden fremhævelseskravet, og en udlejer, der 
anvender typeformular A, 8. udgave, kan derfor gå ud fra, at 
både fremhævelses- og autorisationskravet er opfyldt.

Hvis der anvendes en anden standardkontrakt 
end Typeformular A, 8. udgave
Anvendes en anden blanket eller standardlejekontrakt end 
typeformular A, 8. udgave, er autorisationskravet ikke 
opfyldt.

Virkningen heraf er ganske indgribende for udlejer, idet 
bestemmelser, der pålægger en lejer større forpligtelser eller 
giver lejeren mindre rettigheder end lejelovgivningen, bliver 
ugyldige og således bortfalder. 

Den øvrige del af lejekontrakten opretholdes i sin 
helhed, men de bestemmelser, der stiller lejer 

dårligere end lejelovgivningen, bortfalder og 
erstattes af lejelovgivningens almindelige 

regler, hvilket ikke er til udlejers fordel. 

Hvis parterne eksempelvis i en 
standardlejekontrakt, der ikke er 
typeformular A, har aftalt, at pligten 
til vedligeholdelse påhviler lejer, eller 
at lejemålet er tidsbegrænset, vil disse 
bestemmelser bortfalde. I stedet vil 

lejelovgivningens udgangspunkt om, 
at vedligeholdelse påhviler udlejer, og 
at lejemål er tidsubegrænsede, være 
gældende. 

På den baggrund bør udlejer under alle 
omstændigheder anvende typeformular 
A, 8. udgave, som kan findes på bl.a. 
Danske Udlejeres hjemmeside. 

Ny typeformular A, 9. udgave? 

Det bemærkes, at folketinget er ved at 
behandle forslag til ændringer af lejeloven 

med forventet ikrafttræden den 1. juli 2015. 

Af advokat Henrik  Aasted Vesterris
CLEMENS ADVOKATERHVAD GØR MAN KONKRET…? Af advokatfuldmægtig Frederik Tram Nissen
CLEMENS ADVOKATER
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HVAD GØR MAN KONKRET…?
Såfremt ændringerne af lejeloven vedtages (hvilket alt tyder 
på), må det forventes, at der udarbejdes en ny typeformular 
A, 9. udgave, og denne i så fald fremover vil blive den 
autoriserede blanket. 

Hvis en lejekontrakt ikke er en blanket? 

Hvis lejer og udlejer udarbejder en lejekontrakt, som er indi-
viduelt tilpasset lejemålet, er lejekontrakten ikke en blanket, 
og blanketreglen finder derfor ikke anvendelse. 

I denne situation er lejekontrakten hverken omfattet af 
autorisationskravet eller fremhævelseskravet eller af andre 
form- eller gyldighedskrav, og lejekontrakten kan udformes, 
som parterne ønsker det. 

Da det beror på en konkret vurdering, om en lejekontrakt 
fremstår udarbejdet individuelt for lejemålet, og der skal 
anlægges en konkret helhedsvurdering heraf, er der dog 
er en risiko for, at også lejekontrakter, som er udarbejdet 
individuelt til lejemålet, findes at være standardiserede og 
derfor omfattet af blanketreglen – i hvert fald hvis basisen 
genbruges i andre lignende lejemål. 

Denne risiko sammenholdt med, at en udlejer, som vælger 
selv at udarbejde en individuel kontrakt for et lejemål, løber 
en risiko ved selv at lave en kontrakt, som kan vise sig man-
gelfuld, gør, at det ikke kan anbefales, at udlejer udarbejder 
selvstændige lejekontrakter, medmindre der foreligger 
særlige forhold. 

4. Særligt om blanketreglen i forhold til individuelle  
 vilkår - leje-kontraktens § 11
De individuelle vilkår i typeformular A’s § 11 – Særlige 
vilkår – er en del af lejekontrakten, og § 11 opfylder som en 
del af den autoriserede lejekontrakt både fremhævelseskravet 
og autorisationskravet.  

Typeformular A, 8. udgave, er udformet således, at der er 
begrænsninger i redigeringsadgangen, og der er bl.a. kun 
mulighed for at udfylde to siders individuelle vilkår i § 11.  

Idet der ofte er behov for flere individuelle vilkår, end to 
siders tekst kan rumme, ses det ofte, at der udarbejdes et 
tillæg til lejekontrakten, som indeholder yderligere individu-
elle vilkår for lejekontrakten end § 11. 

Tillæggene kan udarbejdes enten 

i. som særskilte tillæg til lejekontrakten, jf. lejelovens § 5,  
 stk. 3, eller

ii. ved at yderligere individuelle vilkår forsøges ”inte- 
 greret” i lejekontrakten derved, at § 11 fortsættes efter  
 parternes underskrift i § 12, typisk med samme format,  
 skrifttype og skriftstørrelse som lejekontrakten.  

Ad i. Om blanketreglen i forhold til særskilte 
tillæg om individuelle vilkår – lejelovens § 5, 
stk. 3
Hvis (i) et særskilt tillæg til lejekontrakten ikke fremtræder 
som udarbejdet individuelt for lejemålet, men derimod som 

et standarddokument med ensartede lejevilkår for flere lejere 
i ejendommen, er tillægget omfattet af blanketreglerne i 
lejeloven, jf. lejelovens § 5, stk. 3. 

Højesteret har i dom U 2014.512 H afsagt den 8. april 2014 
taget stilling til spørgsmålet. Sagens forhold var følgende:  

• Et særskilt tillæg til en lejekontrakt blev udarbejdet på  
 grundlag af et paradigme, som udlejer anvendte for alle  
 lejere, 

• tillægget indeholdt fortrinsvis standardvilkår, som var  
 fælles for flere lejere i ejendommen, 

• der var ingen forhandling om tillæggets vilkår mellem  
 parterne,

• tillæggets vilkår var i alt væsentligt begrænset til vilkår,  
 der også skulle have været tilføjet individuelt, såfremt  
 der havde været anvendt en blanket (§ 11 – Særlige  
 vilkår) og

• tillægget var ikke konkret tilpasset lejemålet, idet der  
 var enkelte bestemmelser, som var irrelevante for det  
 pågældende lejemål. 

I dette tilfælde fandt Højesteret, at tillægget efter en hel-
hedsvurdering ikke fremtrådte som udarbejdet individuelt 
for det pågældende lejemål, men på en sådan måde, at lejerne 
måtte opfatte vilkårene som standardiserede, jf. lejelovens § 
5, stk. 3. Som følge heraf blev vilkår i tillægget, som stillede 
lejer dårligere end lejelovgivningen, tilsidesat som ugyldige. 

Medmindre et tillæg til en lejekontrakt er udarbejdet 
specifikt til det pågældende lejemål, er der derfor som følge 
af lejelovens § 5, stk. 3, en ikke ubetydelig risiko for, at til-
lægget, såfremt tillægget har ensartede vilkår for flere lejere 
i ejendommen, vil være omfattet af blanketreglen med risiko 
for, at disse vilkår altså bliver ugyldige. 

Foruden ovennævnte elementer, som vedrører tillæggets 
indhold, er tillæggets visuelle fremtoning nok af betydning 
- jo mere, tillægget i sin form ”ligner” en standardkontrakt 
/ blanket, desto større er risikoen for, at tillægget vil blive 
betragtet som sådan. Hvis der er anvendt fortrykte vilkår, 
som udfyldes ved afkrydsning, vil det desuden pege i retning 
af, at der er tale om en blanket. 

Ad ii. Om blanketreglen i den situation, hvor § 
11 ”forlænges” i lejekontrakten
Såfremt de to siders individuelle vilkår forlænges, således 
at § 11 – Særlige vilkår – ”forlænges” / ”inkorporeres” efter 
parternes underskrift, vil den del af de individuelle vilkår, 
som går ud over de to sider i § 11, og som står efter parternes 
underskrift i § 12, muligvis fortsat være at betragte som et 
tillæg til lejekontrakten og ikke som en del af lejekontrakten. 

Der vil derfor i så fald skulle foretages en vurdering af, om 
tillægget / efterskriftet udgør en blanket. Dette vil med al 
sandsynlighed være tilfældet, såfremt der er anvendt samme 
margin, skrifttype og skriftstørrelse, som i den resterende 
lejekontrakt, idet forholdet i denne situation er, at tillægget 
netop er forsøgt camoufleret som en del af lejekontrakten. 
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HVAD GØR MAN KONKRET…?
Virkningen af, at de individuelle vilkår, som strækker sig 
efter parternes underskrift, er et tillæg og en blanket, er, 
at autorisationskravet ikke er opfyldt, og at bestemmelser 
i tillægget, som stiller lejer dårligere end lejelovgivningen, 
bortfalder, og at lejelovgivningens regler anvendes i stedet.     

5. Praktiske anbefalinger for udarbejdelse af  
 individuelle vilkår
Lejekontrakt – anvend seneste typeformular 
A
Udlejer bør altid anvende den seneste typeformular A – 
p.t. 8. udgave – som lejekontrakt, idet dette er den eneste 
standardboliglejekontrakt, som opfylder blanketreglen. 

De individuelle vilkår – tag det vigtigste med 
i lejekontraktens § 11
For så vidt angår de individuelle vilkår, er der som 
beskrevet ovenfor en risiko for, at vilkår i standardiserede 
tillæg til lejekontrakten, som stiller lejer dårligere end 
lejelovgivningen, vil blive tilsidesat. 

Hvis udlejer har flere vilkår, som skal reguleres individu-
elt, end de to sider, som typeformular A, 8. udgave, har 
hertil, bør udlejer medtage de vigtigste vilkår i lejekon-
traktens § 11. Vigtige vilkår vil bl.a. være bestemmelser 
om

• lejens regulering (trappelejeklausuler) efter  
 lejekontraktens § 3,

• præcisering af lejemålets stand ved ind- og fraflyt- 
 ning i henhold til lejekontraktens § 7, og forlæn- 
 gelse af udlejers reklamationsfrist i lejelovens § 98,  
 stk. 2, 1. pkt., fra 2 uger til minimum 4 uger,

• præcisering af, hvad lejers eventuelle  
 vedligeholdelsesforpligtelse består i, jf. lejekontrak- 
 tens § 8.   

Denne liste er ikke udtømmende, men må tilpasses det 
konkrete lejemål. Såfremt et lejemål eksempelvis er 
tidsbegrænset i henhold til lejekontraktens § 2, vil dette 
også ubetinget skulle medtages i lejekontraktens § 11. 

Vilkår af mindre væsentlig betydning, som der ikke er 
plads til i lejekontraktens § 11, må medtages i et tillæg 
til lejekontrakten, som må udarbejdes på en sådan 
måde, at tillægget fremstår som udarbejdet individuelt 
til lejemålet. Sådanne vilkår kan eksempelvis være 
vilkår om ændret vand- og varmeregnskabsår. 

Det anbefales, at udlejer konsulterer en advokat, 
som kan udarbejde en lejekontrakt og et eventuelt 
individuelt tillæg til lejekontrakten samt rådgive om, 
hvilke individuelle vilkår der skal medtages i selve 
lejekontrakten. 
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SØG TILSKUD TIL 
ENERGIRENOVERING 
AF PRIVATE 
UDLEJNINGSEJENDOMME

Pulje til energiforbedringer af private 
udlejningsejendomme med mindst 
12 lejemål.

Er du og dine lejere interesseret i at forbedre ejendommens 
energiniveau, er der mulighed for at få tilskud på op til 
2 mio. kr. pr ejendom. I første omgang skal du blot have  
accept fra halvdelen af lejerne, så kan du få reserveret midler 
hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistikter.

Fristen for at reservere tilskudsmidler er 1. marts 2015.

Læs mere om puljen på www.mbbl.dk/energirenonvering
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Af Jesper Nygård, adm. direktør, Realdania

24 M A G A S I N E T  D A N S K E  U D L E J E R E  -  N R . 1 / 2 0 1 5

REALDANIA:

Det byggede Danmark 
er vores arbejdsplads

På engelsk har man et begreb, der hedder ”the built env-
ironment”, og alle derovre ved, hvad man mener, når man 
taler om det. Oversat ordret til dansk bliver det til ”det 
byggede miljø”, som kan lyde en smule tørt eller akade-
misk. Men det er det ikke. Det står for alle de bygninger 
og anlægskonstruktioner, der står rundt omkring i alle 
dele af landet. Det er alt det, som vi mennesker i gennem 
tiderne har skabt og forandret i landskabet og bygget op, og 
som stadig er bevaret som intakte bygninger, ruiner eller 
fortidsminder. Også her i Danmark, hvor der næsten ingen 
oprindelig natur er bevaret, møder man det byggede miljø 
stort set overalt, hvor man går.

Realdania er en medlemsbaseret filantropisk forening. Vi 
har ikke mindre end 150.000 medlemmer fordelt over hele 
Danmark, og alle med fast ejendom kan blive medlem. 
Vi deler filantropiske penge ud med det formål at styrke 
danskernes livskvalitet gennem det byggede miljø. 

Indtil år 2000 var Realdania en finansiel virksomhed, der 
ejede Realkredit Danmark og BG Bank, og da vi solgte dem 
til Danske Bank i efteråret 2000 blev vi en filantropisk for-
ening. Fra den 2. oktober 2000 til i dag har vi bidraget med 
ca. 15 mia. kr. i filantropi og 2,7 mia. kr. i skattebetaling.

Vores formue er altså skabt gennem långivning til det 
byggede miljø, og det er også derfor vi fortsat arbejder med 
det byggede miljø. Det betyder, at vores ”arbejdsplads” er 
tæt ved 43.094 kvadratkilometer stor, for det er hele Dan-
marks areal. Det er en stor arbejdsplads, og det betyder, at 
vi altid har øjne og ører åbne for at se spændende, nyttige, 
nyskabende og problemløsende projekter eller idéer og 
relationer i samme retning.

Realdania er en filantropisk forening, der arbejder for skabe bedre byer, for at frem- 
tidssikre bygningsarven og for at udvikle byggeriet. Er du boligejer, kan du gratis  
blive medlem, og dermed kan du blive en del af foreningens vision om at skabe 
livskvalitet gennem det byggede miljø til gavn for alle danskere.

Jesper Nygård er adm. direktør for 
Realdania siden 2013, og her fortæller 
han om foreningen og hvordan den 
arbejder for at bidrage til løsningen af 
nogle af samfundets store udfordringer.
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Værdi for alle – for boligejerne og for alle andre
At vi er vokset ud af realkreditten, gør os naturligt 
forbundne med den almindelige boligejer. Men lige så 
væsentligt er det, at vi som filantropisk forening er sat i 
verden for at skabe værdi og livskvalitet for alle i Danmark. 
Om det er vores mange ildsjæleprojekter i Danmarks yder-
områder; eller vores indsatser inden for klimatilpasning, der 
skal holde vandet ude af vores kældre; eller når vi restaurerer 
en historisk vindmølle og giver den nyt indhold, så den kan 
vedblive at være en nærværende fortælling om vores fælles 
historie – og samtidig danne ramme om nye aktiviteter. 
Eller når vi i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse opfører 
en række rådgivningscentre rundt om i landet, der skal give 
trygge rammer for mennesker ramt af en alvorlig sygdom og 
deres pårørende.

Også Bolius Boligejernes Videncenter, som kendes af rigtig 
mange boligejere, er en del af Realdania. Da vi oprettede 
Bolius som datterselskab tilbage i 2002, var det for at yde 
boligejerne uvildig, forståelig og tilgængelig viden om 
boligen. Det har danskerne i den grad taget til sig. På 
ugebasis er der ikke færre end unikke 132.000 søgninger 
efter boligviden på www.bolius.dk, og i 2013 søgte 670 
husejere personlig rådgivning hos Bolius’ eksperter til deres 
boligprojekter. 

Ambitionen med Bolius er, at vi deler viden om boliger 
og drift af boliger, så vi kan skabe grundlag for at danske 
boligejere pudser og plejer deres bolig på samme grundige 
og kvalitetsbevidste måde, som de gør med deres bil.

Vi har med andre ord en bred pallette at arbejde med, og vi 
gør en dyd ud af – og ser det som vores forpligtigelse – at 
skabe værdi for så mange som muligt.

Problemdrevet filantropi
Den bedste måde, jeg umiddelbart kan forklare vores måde 
at arbejde på, er ved at fremhæve, at vi arbejder med såkaldt 
”problemdrevet filantropi”. Det betyder, at vi fokuserer 
vores indsats på nogle få, nøje udvalgte problemfelter. 
Herved kan vi bidrage til løsning af samfundets mere 
strukturelle problemstillinger og derved kan vi gøre den 
største forskel. 

Med den problemdrevne tænkning sætter vi desuden fokus 
på betydningen af at arbejde i netværk og partnerskaber og 
dermed mobilisere en bredere opbakning, der kan skabe 
mere værdi, end vi vil være i stand til på egen hånd. Vi 
samarbejder tæt med andre civilsamfundsinstitutioner, 
lokale ildsjæle samt nøglepersoner inden for den offentlige 
og private sektor. Det bidrager med viden og netværk, og 
det hjælper os til at identificere, hvad der er de vigtigste 
samfundsmæssige problemstillinger, samt hvilke initiativer 
der kan bidrage til langsigtede løsninger.

Man kan sige, at det byggede miljø er som ét kæmpestort 
lærred, hvorpå Realdania forsøger at skabe et maleri i form 
af et utal af projekter. Fra år 2000 til i dag er det blevet til 
flere end 2.600 projekter. Med så mange projekter kan man 
en gang imellem komme til at forveksle mål og midler, 
men det er en vigtig pointe, at vi arbejder med byggeri som 
et middel. Formålet med projekterne er ikke bygningen, 
herregårdshaven eller møllevingen i sig selv. Det er derimod 
den betydning for danskernes livskvalitet, som projektet i 
sidste instans vil give, der er formålet. 

Ikke en arkitektur-fond
Når jeg forklarer folk om mit arbejde og fortæller, at 
Realdania virker inden for det byggede miljø, er der nogen, 
der opfatter det som synonymt med arkitektur. Arkitektur 
spiller ganske rigtigt en vigtig rolle for Realdania, men vi 
ser ikke os selv som en ”arkitektur–fond”. Det byggede miljø 
er meget andet end arkitektur, og alle aspekterne er vigtige. 
Blandt andet derfor finansierer Realdania nu en række 
publikationer, der skal forklare de mange aspekter af det 
byggede miljø for den brede offentlighed. De publikationer 
kalder vi ”Det byggede Danmark”. Vi har sat Boligøkono-
misk Videncenter, som er et viden- og kompetencecenter i 
Realdania, til at lave dem, og det første eksemplar er netop 
sendt på gaden. Det er meget mere end en samling af tal og 
informationer, det er en historiefortælling om byggeri og 
bygninger, og jeg kan kun opfordre til at læse det, hvis man 
interesserer sig for det byggede miljø.

2.600 projekter lyder af meget, men med et bygget miljø, 
der har bredt sig over hele landet, og hvor bygningerne 
alene kunne dække 664 kvadratkilometer, hvis man bredte 
dem ud i én etage, så er selv 2.600 projekter kun lidt. Vi har 
så mange bygninger i Danmark, at de kunne dække hele 
Bornholm, rub og stub, hvis de blev bredt ud over øen i én 
etage. Selv Realdanias pengetank rækker ikke, hvis pengene 
skulle fordeles ud til projekter i det vældige kapitalapparat 
på ikke mindre end 4.700 milliarder kroner, som er værdien 
af alle vore bygninger og anlæg herhjemme. Beløbet kan 
være svært at fatte for de mange, der ikke er talmennesker. 
Skrevet fuldt ud er det 4.700.000.000.000,00 kroner. Selv 
om Realdania ikke just hører til de fattigste, så udgør 
vor egenkapital kun, hvad der svarer til 3 promille af den 
samlede værdi af bygninger og anlæg i landet. 

FAKTA
Realdanias uddelinger  

siden 2000

Realdania er involveret i omkring 
700 igangværende projekter 

med en samlet projektøkonomi 
på godt 20 mia. kr. Heraf står 
Realdania for godt 11 mia. kr.

I perioden fra 2000 til og med 
2013 har Realdania støttet over 

2.600 projekter med i alt  
14,5 mia. kr.
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Høj kvalitet, innovation og kontinuerlig  
produktudvikling…
… sikrer, at vores produkter bedst muligt løser  
vaskeopgaverne hos de professionelle brugere.

Miele Professional tilbyder vaskeriløsninger målrettet 
til bl.a. fællesvaskerier, hoteller, hospitaler, plejehjem, 
rengørings- branchen - samt projektstyring i samme 
høje kvalitet.
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Fokus, fokus og fokus
Hvis vores filantropiske indsats skal forandre noget, og 
vi skal kunne tro på, at den får en effekt på et overordnet 
samfundsplan, så kræver det, at midlerne fordeles efter en 
nøje tilrettelagt strategi. Selv om vi ville, kan vi ikke støtte 
alle ildsjæle, alle gode projekter, eller redde alle smukke 
bygninger i forfald. Realdanias egenkapital ved udgangen af 
2013 på 18,5 milliarder kroner er mange penge, men det 
er omvendt ikke meget mere end, hvad der pro-
duceres af bygninger, bygningsreparation og 
anlæg på én måned af den danske bygge- og 
anlægssektor. Vores årlige uddeling svarer 
til, hvad byggesektoren laver på halvanden 
dag. Det er derfor, at strategiarbejdet og 
den løbende evaluering af vore projekter 
er så vigtig for os. Uden strategi og fokus, 
vil vores midler ikke gøre en forskel. 
Dette er et spørgsmål om proportioner, og 
det er vigtigt at holde sig disse størrelsesfor-
hold for øje. Når ejendomsmægleren taler om 
beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed, så 
taler vi om fokus, fokus og fokus.

I vores filantropiske arbejde ønsker vi netop at gøre en 
forskel. Vi ser gerne os selv som forandringsagenter. Vi er 
ikke tilfredse med blot at være dem, der træder til, når andre 
bakker ud.

Vi evaluerer for at tage ved lære af vores fejl, og fejl dem 
begår vi. Hvis jeg selv skal sige det, er det unikke ved os som 
virksomhed, at vi er villige til og kan tillade os at tage en 
risiko og begå fejl. Denne risikovillighed gør, at vi kan gå 
ind i initiativer, hvor offentlig myndighed og private inve-
storer vil være tilbageholdende. Hvis alle anlægger en ”0-fejl 
kultur”, så går tingene i stå. Derfor tror vi på, at vi kan 
gøre en forskel, selv om vi er en forening med en begrænset 
årlig uddeling set i forhold til størrelsen af hele det byggede 
miljø. Vores ambition er at være et forandringsenzym. 
Alene kan vi ikke løse udfordringerne og problemerne. Men 
sammen med andre og i et tæt og ambitiøst samarbejde 
med relevante parter kan vi måske løse nogle af samfundets 
komplekse udfordringer. Og dermed gøre vores samfund 
bare en lille smule bedre.

Mange i det danske samfund opfatter Realdania som en 
vældig kapitalmagt med ubegrænsede midler. Men vore 
midler er, som det er forklaret ovenfor, alt andet end ube-
grænsede, når man tænker på vores store arbejdsfelt. Derfor 
arbejder Realdania med strategi og fokusområder, og på det 
seneste har vi formuleret en strategi, hvor vi fokuserer på 
fem filantropiske programmer og samtidig har begrænset 

antallet af konkrete initiativer til ti. Vi har plads til 
den gode idé uden for disse programmer og 

initiativer, men vi fokuserer ressourcerne 
inden for programmerne og initiativerne. 

Og vi oplever heldigvis, at langt de fleste 
forstår, at vi er nødsaget til at koncen-
trere vor indsats, når vi nu gerne vil 
øge effekten af vort arbejde. 

Gratis medlemskab - sådan 
melder du dig ind

Som medlem i Realdania får du først 
og fremmest mulighed for at gøre din 

indflydelse gældende. Du er som medlem 
nemlig med til at vælge Realdanias øverste 

myndighed, repræsentantskabet. Som medlem kan 

du også tilmelde dig nyhedsbrevet Mit Realdania, hvor du 
kan få nyt om spændende projekter og aktiviteter i netop dit 
område.

Alle med fast ejendom i Danmark kan blive medlem af Real-
dania. Det koster ikke noget, og valgmøderne er frivillige og 
gratis. Du kan til enhver tid skriftligt melde dig ud igen. 
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Kort om dig?
Jeg hedder Conny Lindholt, er 55 år og bor i et parcelhus i 
Gistrup ved Aalborg med min datter. Huset har siden 1997 
dannet ramme om en familie med far, mor og tre børn - en 
plejesøn og en biologisk datter på henholdsvis 23 og 24 
år, der begge er flyttet hjemmefra og Signe på 17, som vi 
hentede i Vietnam i 1998, da hun var ni måneder gammel.

Jeg er bankuddannet og har arbejdet i bankbranchen i 
mange år, både i Jylland og i København.

Hvad laver du til daglig?
Siden marts måned 2006 har jeg været medejer og direktør i 
udlejningsvirksomheden Skovly Gruppen, hvor der ud over 
mig selv er en kontorchef og to ejendomsadministratorer. 
Desuden er vi fire servicemedarbejdere, da vi selv forestår 
alle små daglige reparationer i ejendommene.

Hvad er for dig interessant ved  
boligudlejning?
I bund og grund er det det at drive virksomhed, der er 
interesserer mig mest. Det at sætte noget i gang, driver mig. 
Det kunne i teorien også være sko eller søm og skruer, jeg 
solgte, men når det er sagt, så elsker jeg vores ejendomme, 
og det at sørge for at de til enhver tid er i en god stand. Ofte 
kunne vi ønske os at investere meget mere i hver enkelt 
ejendom, der hver især alle har sin egen historie og sin egen 
sjæl, men indtjeninger giver jo sine helt klare begrænsninger 
for hvor meget der hvert år kan investeres i facader og 
øvrige renoveringer. 

Hvad er din egen erfaring med  
boligudlejning?
Det begyndte i 1996 ved opkøb af en enkelt ejendom med 
fire lejemål. Dette blev startskuddet til Skovly Gruppen. 
Seneste og største investering i årernes løb var i januar 2013, 
hvor vi købte 140 lejemål og samtidig tog en ekstern inve-
ster med ind i virksomheden. I dag har vi cirka 400 lejemål.

Hvordan begyndte din interesse for ejen-
domme?
Som barn ville jeg gerne være arkitekt, men som 17-årig 
havde jeg ikke evnerne eller muligheden for at få hjælp hos 
mine forældre til at finde ud af, hvordan jeg tog uddannel-
sen, så det blev ved drømmen. Jeg søgte i bank, som mange 
af mine andre klassekammerater gjorde på det tidspunkt, og 
så var min livsbane ligesom lagt. 

Der er dog ikke nogen tvivl om, at jeg nu er landet på den 
rette hylde i Skovly.

Hvad har fået dig til at gå ind i bestyrelsen i 
Danske Udlejere?
Grundlæggende har jeg altid fået rodet mig ind i diverse 
bestyrelser. Som yngre var det bestyrelsesposter i de 
idrætsforeninger, jeg var aktiv udøver i, senere i børnehaver 
og skoler. 

I dag er jeg næstformand i ProDomus (tidligere Aalborg 
Grundejerforening), hvor der er mere end 500 medlemmer. 
Qua min bestyrelsespost i ProDomus er jeg repræsenteret 
i bestyrelsen i Danske Udlejere. I øjeblikket er jeg sammen 
med formand Keld Frederiksen desuden Danske Udlejeres 
repræsentant i bestyrelsen i Grundejernes Investeringsfond 
i København.

Hvad vil du gerne huskes for, når din bestyrel-
sesperiode i Danske Udlejere er slut?
Da jeg blev en del af bestyrelsen i 2010, oplevede jeg at 
træde ind i en lidt støvet forening. Det positive er, at der 
er faktisk plads til masser af nye tanker og nye ideer, og jeg 
tænker da også, at jeg har været med til at ruske lidt op i 
tidligere normer og retningslinjer. Jeg vil gerne huskes for 
at have været med til at skabe fornyelse og udbrede tankerne 
om, at vores ejendomme er vores produktionsapparat 
og vores lejere er vores kunder, som vi ene og alene kan 
beholde hvis vi evner at give dem en god behandling og en 
god oplevelse. 

Conny Lindholt har sort bælte i Jiu Jitsu. Som udlejer betragter 
hun sine lejere som kunder, der helst skal have en lidt bedre 
service, end de forventer. Desuden er hun dybt engageret i at 
skabe fornyelse på udlejningsområdet, både blandt politikere og i 
Danske Udlejere. Mød foreningens kasserer.
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Af Dorthe Lundh, journalist

DET DRIVER MIG AT SÆTTE 
NOGET I GANG
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Hvis du fik lov at lave én ting i lejeloven om, 
hvad skulle det så være?
Jeg ville skrotte hele den gamle lejelov og starte forfra med 
inspiration fra erhvervslejeloven plus den norske og svenske 
lejelov, hvor lejedannelsen er meget mere fri. Men det 
kommer nok ikke til at ske, for hverken rød eller blå blok 
tør.

Hvad er du mest glad for i din egen bolig?
Jeg er tilfreds med hele boligen. Jeg har selv tegnet de 310 
kvm, og de er indrettet præcis, som vi ønskede, vi har ikke 
fortrudt noget som helst i indretningen. Men nu er huset for 
stort, så min datter og jeg flytter i lejlighed på havnefronten 
i Aalborg til september, når byggeriet står færdigt. Det 
glæder vi os til. 

Hvordan ville programmet for en optimal 
fridag se ud for dig?
Den ville jeg bruge på et spil golf med en god ven, eller gå 
i haven og meditere, så længe jeg har den mulighed. Der er 
altid lige noget, jeg gerne vil nå, om ikke andet så en cafetur 
med et af mine børn, eller en gåtur ved Vesterhavet.

Sidst du brugte mere end 1000 kr. var?
Det var så sent som i sidste uge, hvor en god bekendt 
spurgte, om jeg næste dag ville flyve med til Malaga for at 
se på en lejlighed. Vi var af sted i tre dage. Jeg nyder den 
fleksibilitet, der nu er i mit job efter at have hængt i en klok-
kestreng på arbejdsmarkedet i så mange år. 

Hvilke hjemmesider bruger du mest tid på?
Jeg holder mig orienteret på alle boligrelaterede og 
finansielle hjemmesider, så jeg har de seneste nyheder i 
ejendomsbranchen. Jeg kan i sær godt lide nyhederne fra 
Handelsbanken, som jeg synes giver et godt overblik og er 
velskrevet.

Hvilken musiker vil du helst til koncert med?
Mange forskellige, men jeg vil gerne høre Andre Rieu. Han 
giver koncert i Aalborg den 8. maj, men jeg nåede ikke at få 
billet. I stedet skal jeg til wienerkoncert i Musikkens Hus 
om kort tid.

Hvad kan gøre dig vred?
Når jeg oplever illoyalitet og dårlig moral, bliver jeg rigtig 
vred.

Hvilken af dine præstationer er du mest stolt af?
Jeg har mest lyst til at svare ”At hjælpe mine tre børn til der, 
hvor de er i dag.” Men jeg er også stolt af min virksomhed 
og af mine medarbejdere. De går glade på arbejde, tager 
over og bakker mig op og fejrer så snart, der er der er noget 
at fejre. Det miljø er jeg stolt af at være en del af. Jeg er også 
stolt af at have sort bælte i Jiu Jitsu og fortsat at kunne dette 
kram. 
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LAD OS SKUBBE JURA TIL SIDE OG SAMMEN 
FOKUSERE PÅ GODE OPLEVELSER SAMMEN MED 
VORES KUNDER.

29
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EUROPAPLADS 2 ,7 ▪ 8000 ÅRHUS C ▪ TLF. 86122433
W W W.TROESTRUPMOLDT.DK

TRøSTRUP//MOLDT ADvOKATER RÅDgivER  
inDEnFOR SÅvEL bOLig – SOM ERHvERvSLEjERET.

Rådgivningen omfatter bl.a. følgende:

• Udarbejdelse og gennemgang af lejekontrakter.
•  Vilkårsforhandlinger herunder ved afståelse af  

erhvervslejemål.
• Sager om lejeforhøjelser og nedsættelser.
•  Voldgifts – og retssagsbehandling inden for alle  

erhvervslejeretlige problemstillinger.

•  Due diligence i forbindelse med køb/salg af  
udlejningsejendom.

• Sager om fraflytning.
• Foged – og udsættelsessager.
• Ejendomsadministration.

Kontakt os på tlf. 86122433 eller via www.TroestrupMoldt.dk

Kontakt os på Tlf. 7023 0078

Den 1. februar 2015 indtager Salling Ejendoms- 
administration nye, større og flotte lokaler i  
Frichsparken.  

Vores nye omgivelser sikrer optimale rammer for  
fortsat virke og vækst. 

Vi glæder os til at tage imod i vores nye lokaler.

Salling Ejendomsadministration A/S
Søren Frichs Vej 38A, 8230 Åbyhøj

På gensyn

Nye lokaler – de samme 
velkendte ansigter... 
Salling Ejendomsadministration  
flytter til nye lokaler i Aarhus

Salling Ejendomsadministration varetager  
administrationen af mere end 600 ejendomme  
med flere end 7.000 boliger og erhvervslejemål.

www.sadm.dk
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Hovedproblemet
Det overordnede problem er, at udlejeren ofte indsættes 
som forbruger på en adresse. Dette sker, når: 1) Lejeren har 
meldt fraflytning 2) Når der ikke er indsat en ny forbruger 
efter en fraflytning. En lejer, der er i gang med at flytte 
enten glemmer – eller negligerer, at denne er at anse for 
at være forbruger på adressen helt frem til endelig løs-
ningsdag. På vej ud med sidste flyttekasse – ringer lejeren 
til elselskabet og meddeler et aflæsningstal (med mindre 
der automatisk fjernaflæses) – og fortæller, at han/hun 
er fraflyttet. Dette sker måske 7 eller 14 dage før aktuel 
løsning jf. lejekontrakten.

Dette afstedkommer  
Praksis er desværre forskelig fra område til område. Men 
– det mest normale er nok, at udlejeren modtager en ”vel-
komstskrivelse” fra elselskabet – der meddeler, at udlejeren 
nu anses for at være forbruger på adressen. Her opstår 
straks det meget vigtige spørgsmål: Har elselskabet ret 
til ”automatisk” at sætte udlejeren på som forbruger? 
Spørgsmålet skal adresseres Energitilsynet. 

Specialkonsulent i Energitilsynet  
Otto Skrubbeltrang oplyser: 

I Dansk Energis vejledende leveringsbestemmelser 
(netbenyttelsesaftale), der er taget til efterretning af 
Energitilsynet i medfør af elforsyningslovens § 73 b, er 
det omkring flytninger bestemt (§ 10), at kunden hæfter 
for betalingen efter gældende tarif, indtil den dato, hvor 
leveringsaftalen er opsagt. Af kommentaren til bestem-
melsen fremgår, at er der tale om et lejeforhold, hvor der er 
et direkte kundeforhold mellem lejeren og netselskabet, er 
det accepteret, at såfremt der ikke oplyses en ny lejer på et 
lejemål, kan netselskabet indsætte ejeren/udlejer og meddele 
ejeren/udlejeren, at denne fremover hæfter for forbruget 
på adressen. Afviser ejeren/udlejeren at stå som kunde, kan 
forsyningen til adressen afbrydes, og der kan afkræves gebyr 
for afbrydelse og genoplukning. Ejeren/udlejeren skal gøres 
opmærksom herpå. 
Det er således praksis, at en lejer kan og har ret til at 
frigøre sig fra sin aftale med elselskabet i forbindelse med 
den fysiske fraflytning af lejemålet, og inden opsigelses-
varslet med udlejer er udløbet med det resultat, at udlejer 
hæfter for forbruget i mellemperioden (dvs. perioden fra 
lejers frigørelse fra aftalen med elselskabet indtil en ny lejer 
er tilmeldt hos elselskabet). Hvis et lejemål skal være ubeboet 
i et længere tidsrum, kan udlejer anmode om, at der lukkes 
for forsyningen. Når udlejer indtræder i aftaleforholdet, 
kan han også kræve forsyningen lukket, hvis aftaleforholdet 
ikke ønskes fortsat. 
Denne praksis er understøttet i flere afgørelser fra Anke-
nævnet på Energiområdet på alle tre energiområder (el, 
varme og naturgas).

 I en afgørelse fra 31. oktober 2006, udtaler ankenævnet 
således, at ”Denne frigørelse (lejers frigørelse fra kun-
deforholdet til elselskabet) sker uafhængigt af lejernes 
øvrige hæftelser og opsigelsesvarsler overfor udlejeren efter 
lejekontrakten. Eventuelle overtrædelser af lejekontraktens 
opsigelsesregler må udlejer søge løst efter de lejeretlige 
regler*, som det ligger uden for ankenævnets kompetence at 
tage stilling til. Energiforsyningen har dog pligt til straks at 
informere udlejer om frameldingen og derefter få afkla-
ret, om udlejer vil tilmeldes som kunde for at opretholde 
elforsyningen til lejemålet”. 

Udlejers muligheder
En vigtig sætning fra ovennævnte: ”Energiforsyningen har 
dog pligt til straks at informere udlejeren om frameldin-
gen…….. 

Udlejeren har altså muligheden for at afvise at stå på 
som forbruger på en given adresse. Men – er dette klogt? 
Udlejer risikerer, at strømmen afbrydes til lejemålet. 
Såfremt der skal ske istandsættelser (eller fremvisninger) i 
lejemålet er der altså ingen strøm. Dette løser nogen ved at 
trække et kabel fra et andet sted i ejendommen. Men – når 
der skal åbnes for strømmen igen – hvem betaler så lukke/-
åbnegebyret ? Hos NRGI i det østjyske koster dette ca. kr. 
400 – og det er udlejer, som kommer til at betale, når der 
igen skal åbnes. NRGI oplyser, at når man får en flyt-
temeddelelse undersøger man straks, om der er en ny lejer 
på adressen. Såfremt dette ikke er tilfældet, underrettes 
udlejer – med spørgsmål om, om denne ønsker at indtræde 
som forbruger. Såfremt udlejer ikke ønsker dette, lukkes 
der for strømmen. 

Denne praksis er endelig fastslået senest i en dom fra 
2011 fra Vestre Landsret (U.2011.308V).  Ifølge dommen 
hæfter en udlejer over for et varmeværk for varmeudgifter i 
perioden fra ophør af tidligere lejers lejemål (lejers faktiske 
fraflytning) til en ny lejers overtagelse af lejemålet. Endvi-
dere fremgår af dommen, at opsigelsen af kundeforholdet 
med varmeværket sker uafhængigt af de lejeretlige forhold. 

Indtil modsatrettet landsrets- eller højesteretsdom afsiges, 
må Vestre Landsrets dom fra 2011 anses for at være 
gældende ret på området. 

Danske Udlejere vil arbejde for, at el-afregningen og 
evt. lukke/åbnegebyr kun er et anliggende mellem for-
brugeren og elselskabet – medmindre udlejer positiv 
har accepteret at være forbruger. 

* Udlejer kan i sin flytteopgørelse til lejer modregne et evt.   
 udlæg til forsyningsselskabet – hvis der,  efter afholdelse af  
 udgifter til lejerestancer, istandsættelsesudgifter, tilbageholdelse  
 til sikkerhed for betaling af forbrugsopgørelse og lign. fortsat er  
 et beløb i overskud af depositummet.

Af Michael Preetzmann 

Direktør Danske Udlejere

 EL-MARKEDET  
EN KOMPLICERET AFFÆRE
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Focus på ressourcer

Meget mere end fordelingsregnskaber

Har du individuel måling på varmtvandsforbruget?

Det er lovpligtigt 
Ejendomme skal nu have individuelle målere på 
varmtvandsforbruget.

Varmtvandsmålere installeres således, at der 
afregnes efter det individuelle forbrug. 
Hvis ejendommen allerede har koldtvandsregnskab, 
er der individuel måling på varmtvandsforbruget.

Den nye bekendtgørelse trådte i kraft d. 5. juni 2014. 

Med Techem’s beboer app kan du følge vand-  og 
varmeforbruget når som helst.

Sammen sparer vi mere...

www.techem.dk/ny_lovgivning 

RING TIL EN DER VED NOGET OM REALKREDIT

Erhvervschef  

Jens-Iver Junker

Telefon 20 19 92 34

jju@brf.dk

Nord, Midt & Vestjylland 

BRFkredit Erhverv er en fleksibel organisation,  
der har specialiseret sig i individuelle finansielle løsninger.  

 
Vi tilbyder:  

Personlig og kvalificeret rådgivning • Konkurrencedygtige priser • Højt serviceniveau • Korte ekspeditionstider

Erhvervschef 

Henrik Seiger

Telefon 51 17 77 57

sei@brf.dk

Horsens kommune,  

Syd & Sønderjylland 

Erhvervschef 

Jørgen E. Nielsen

Telefon 51 54 46 89

jns@brf.dk

Fyn og regulerede skoler 

Erhvervschef 

Inga Dombrowski

Telefon 21 71 98 42

ind@brf.dk

Aarhus, Randers, Silkeborg, 

Favrskov, Skanderborg,  

Odder, og  Djursland 

Erhvervschef  

Thomas Röck

Telefon 51 17 77 55

tdr@brf.dk

Aarhus, Randers, Silkeborg, 

Favrskov, Skanderborg,  

Odder, og Djursland, samt  

OPP projekter 

Ring til en der ved noget om realkredit 180 x 130 mm.indd   1 20-09-2013   13:43:06
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Thyrasgade 4 ■ DK-8260 Viby J ■ t. 20 15 37 73 ■ dacas@dacas.dk

VI 
YDER
MERE
for din ejendom 

Dansk Administrationscenter leverer ejendomsadministration, der er 
tilpasset hver enkelt kundes ønsker og behov. Hos os er det en 
selvfølge, at du kun betaler for de ydelser, du har brug for.
 
Ydermere:
 
Kan dine kontrakter optimeres?
Kan nye vinduer give et bedre varmeregnskab?
Kan du optimere huslejereguleringen?

Disse spørgsmål og mange flere kommer vi ind på ved et årligt 
samarbejdsmøde for at optimere udbyttet af dine ejendomme.
Interesseret? Ring eller send os en mail allerede i dag.

Trådløs aflæsning af vand og varme
- den bedste måde til at holde øje med vand- og 
energiforbruget.

Ring 96 30 24 44 og få et tilbud på trådløs måleraflæs-
ning, samt udarbej  delse af vand- og varmeregnskab.

www.varmekontrol.dk
A D V O K A T E R

SUNDHUSET

TEMAAFTEN
Problemer med skimmel i udlejningsejendomme

Dansk Miljørådgivning A/S og Ret & Råd Sundhuset Advokater har udviklet
et samarbejde omkring håndteringen af de byggetekniske forhold og 
juridiske aspekter i sager om skimmelsvamp i udlejningsejendomme 

og inviterer til temaaften:

• Sundhedsrisiko
• Jura i skimmelsager

• Hvad er skimmel og hvorfor opstår det?
• Skimmel i udlejningsejendomme

Kurset er målrettet private og almene boligudlejere, der håndterer skimmelsager. 
Kurset  giver en grundlæggende forståelse for problematik og løsninger i forbindelse 

med forekomst af fugt og skimmel i lejeboliger.

Arrangementet finder sted hos Ret & Råd Sundhuset, Claras vej 2, 
8700 Horsens, torsdag den 26. februar 2015 klokken 19.30.

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 20. februar 2015 til 
advokat Ole Krabbe ok@sundhuset.dk eller til Rune T. Høgh rh@dmr.dk

Målgruppe & formål

®



Medlemsforeninger
» Brønderslev Grundejerforening

Formand: Svend Andersen
» Djurslands Udlejerforening

Formand: Leon Vetter
» Udlejerforeningen Esbjerg

Forretningsfører: Advokat Søren Ellerbæk
» Fredericia Grundejerforening

Formand: Advokat Torben Møller
» Frederikshavn Grundejerforening

v/advokat Kamilla H.Christiansen
» Haderslev Grundejerforening

Forretningsfører: Advokat Mogens Broe-Andersen
» Udlejerforeningen Midt-Vest

Formand: Advokat Eigil Pedersen
» Udlejerforeningen Hjørring

Formand: Jens Peter Jensen
» Udlejerforeningen Vestfyn

Formand: Advokat Martin Justesen
» Holstebro Grundejerforening

Forretningsfører og kasserer Hans Lykkegaard
» Horsens Udlejerforening

Forretningsfører: Hans Kleberg
» Kolding Udlejerforening

Formand: Advokat Charlotte Szocska
» Lemvig Grundejerforening

Formand: Hans Jørgen Lading
» Mariagerfjord Udlejerforening

Formand: Steffen Torp Jacobsen
» Nørresundby Grundejerforening

v/Anette Valentin
» Nyborg Grundejerforening

Formand: Johan Pohlmann
» Silkeborg Grundejerforening

Formand: Flemming Jespersen
» Skanderborg Grundejerforening

Formand: H. Ole Danielsen
» Skive Udlejerforening

Formand: Advokat Keld Frederiksen
» Struer Grundejerforening

Formand: Advokat Bent Aagaard
» Udlejerforeningen Svendborg

Formand: Advokat J. Bertel Rasmussen
» Sønderborg Udlejerforening

Formand: Bernt Knudsen
» Thisted Udlejerforening

Formand: Erik Jacobsen
» Vejle Grundejerforening

Forretningsfører: Egan Olesen
» Danske Udlejere Vesthimmerland

Formand: Advokat Carsten Kjeldsen
» Viborg Udlejerforening

Formand: Advokat Lars Kaasgaard
» Aabenraa Udlejerforening

Formand: Advokat Lone Adolphsen
» ProDomus Aalborg Grundejerforening

Direktør: Karen Bock
» Udlejerforeningen Aarhus

Formand: Claus Jespersen

For yderligere kontaktoplysninger se:
 www.danskeudlejere.dk

Telefonisk medlemsservice
Danske Udlejere har etableret en mulighed for, at den 
enkelte udlejer, kan få en hurtig afklaring, hvis der opstår 
et praktisk udlejerspørgsmål.

I første omgang sker det ved, at bestyrelsen stiller sig til 
rådighed for besvarelse af spørgsmål. Hvis et spørgsmål 
har en sådan karakter, at en umiddelbar besvarelse ikke 
er mulig, sørger vi for, at spørgsmålet bliver sendt videre, 
og når en afklaring foreligger, vil medlemmet straks blive 
kontaktet.

I hver af de tilsluttede foreninger arbejder vi på at få en 
aftale i stand med 1 eller flere advokater, som vil være 
villige til at deltage i ordningen. 

Efterhånden som kredsen af rådgivere udvides, vil kontakt-
adresserne kunne findes på foreningens hjemmeside:  
www.danskeudlejere.dk

PRAKTISKE UDLEJERSPØRGSMÅL:
Hans Jespersen, Aarhus  . . . . . . . . . . . . tlf.: 86 75 01 55
Eigil Pedersen, Herning . . . . . . . . . . . . . tlf.: 96 26 40 23
P. Sommer Nielsen, Horsens . . . . . . . . . tlf.: 79 25 30 00

LEJERET:
Keld Frederiksen, Vinderup . . . . . . . . . . tlf.: 97 44 14 44
Mogens Broe-Andersen, Haderslev . . . tlf.: 74 53 52 51
Charlotte Szoscka, Kolding  . . . . . . . . . . tlf.: 76 32 00 10
M. Maltha Rasmussen, Esbjerg . . . . . . . tlf.: 75 12 30 44
Leon Vetter, Grenå  . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf.: 87 58 95 00
Claus Moldt, Aarhus . . . . . . . . . . . . . . . . tlf.: 86 12 24 33
Gitte Nedergaard, 
Aarhus, Horsens, Fredericia . . . . . . . . . tlf.: 70 10 13 30
Martin Justesen, Fyn  . . . . . . . . . . . . . . . tlf.: 70 10 11 99
Adam Ringsby-Brandt, Fyn  . . . . . . . . . . tlf.: 70 25 21 15

EJENDOMSREGNSKAB:
Hans A. Nielsen, Aarhus  . . . . . . . . . . . . tlf.: 20 42 95 62

SALG, VURDERING OG ADMINISTRATION:
Flemming Mørk Pedersen, Aarhus . . . . tlf.: 20 16 60 30
Gert Sauer, Arrhus . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf.: 86 20 22 33

SØGER DU: Bolig-og Erhvervslejemål?
WWW.LEJE-PORTALEN.DK

gratis for lejer og udlejer
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Det er os med MÅLERE til enhver lejlighed
PALLE MØRCH

>>Hasserisgården<<
Hasserisvej 117
9000 Aalborg

Telefon 98 12 86 66
info@98128666.dk
www.pallemørch.dk



For yderligere kontaktoplysninger se:
 www.danskeudlejere.dk
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JURIDISKINFORMATION

!

Af cand. jur. Ulrik Kjær

ÆNDRING AF PLANLOVGIVNINGEN KAN BETYDE 
PROBLEMER FOR GRUNDEJERE
Den 10. december 2014 har ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsat et forslag til ændring af lov om 
planlægning og lov om almene boliger m.v. Lovforslaget kan indebære problemer for ejere af jord, der bliver 
omfattet af lovændringen.
Lovforslaget
Som en del af aftalen om finansloven for 2015 er regeringen, 
Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti blevet enige om, at 
kommunerne skal have bedre muligheder for at udvikle byer 
med en blandet boligsammensætning.

Det foreslås således at give kommunalbestyrelsen mulighed 
for at fastsætte krav om op til 25 pct. almene boliger i 
forbindelse med lokalplanlægningen for nye boligområder. 
En sådan politisk målsætning i kommuneplanen om almene 
boliger kan i dag ikke gennemtvinges i lokalplanen.

Herudover foreslås det, at de store bykommuner med 
en markant befolkningstilvækst får mulighed for at yde 
et ekstra grundkøbslån til etablering af almene boliger i 
lokalplanlagte boligområder, hvor de samlede grundudgif-
ter ikke muliggør byggeri inden for maksimumsbeløbet. 
Grundkøbslån kan ydes af kommunerne inden for en samlet 
ramme på 500 mio. kr., som kan anvendes over 10 år.

Da hensigten er at understøtte byudviklingen i byer med 
stort pres på boligmarkedet foreslås det, at muligheden for 
at give et ekstra grundkøbslån begrænses til kommuner, 
hvor der i perioden 2014-2025 ifølge Danmarks Statistiks 
Befolkningsfremskrivning 2014 kan forventes en befolk-
ningstilvækst på mindst 10.000 personer. Herved afgrænses 
muligheden til de største byområder – nemlig København, 
Aarhus, Odense, Aalborg og Frederiksberg.

For begge ændringer gælder det, at der er tale om en 10-årig 
forsøgsordning. Begrundelsen herfor er, at aftaleparterne i 
første omgang ønsker mulighederne iværksat med henblik 
på at se effekten heraf, inden det eventuelt gøres til perma-
nente muligheder. Der kan foretages en foreløbig evaluering 
af forsøgsordningen efter 5 år.

Lovforslaget indebærer ifølge bemærkningerne ikke, at 
det bliver muligt via lokalplanen at tvinge en grundejer 
til at sælge den del af grunden, der udlægges til almene 
boliger. Omvendt så er anskaffelsessummerne i det almene 
byggeri reguleret af et maksimumsbeløb, der bestemmer 
den øvre grænse for, hvor dyrt der må bygges pr. m2. De 
samlede anskaffelsesudgifter udgøres af grundudgifter 
(grundkøbesum, byggemodning, tilslutningsudgifter, m.v.), 
entrepriseudgifter, rådgivnings- og finansieringsomkostnin-
ger samt gebyrer m.v. Formålet med maksimumsbeløbet er 
at undgå dyrt byggeri af hensyn til huslejen.

I en sådan situation kan man sagtens forestille sig, at en 
grundejer kunne få mere ud af at sælge grunden til private 
formål, hvilket en lokalplan om udlægning til almene 

boliger vil forhindre. Denne situation har foranlediget 
Karina Adsbøl (DF) til at sende ministeren en byge af 
spørgsmål for at få afklaret denne problematik.

Ministeren har i et svar afvist, at en grundejer kan blive 
tvunget til at sælge jord til almene boliger. Omvendt erken-
der ministeren i et andet svar, at grundejere kan komme 
i klemme. Her tænkes på den situation, at kommunalbe-
styrelsen på tidspunktet for realisering af en lokalplan om 
opførelse af almene boliger mod forventning ikke ønsker 
eller ikke kan give tilsagn til boligforeningen om opførelse 
af almene boliger. Her vil grundejeren komme i en øko-
nomisk uhensigtsmæssig situation, fordi grunden ikke kan 
sælges til boligforeningen, samtidig med, at grundejeren 
ikke selv kan realisere lokalplanen. I konsekvens heraf, vil 
lovforslaget blive ændret, så grundejeren i en sådan situation 
kan kræve, at kommunen overtager ejendommen mod 
erstatning.

Uanset dette må forslaget dog fortsat ses som endnu et 
forsøg på at favorisere den almene sektor på bekostning af 
den private. 

FAKTA
Efter planlovens § 48, stk. 1 og 2, 1. pkt., kan en 
ejer, når en lokalplan helt eller delvist har forbe-
holdt en ejendom til offentligt formål forlange 
ejendommen eller den del, der er forbeholdt 
offentlige formål, overtaget af kommunen mod 
erstatning. Overtagelsespligten for kommunen 
gælder dog kun, hvis det pågældende areal ikke kan 
udnyttes på en økonomisk rimelig måde i over-
ensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de 
omliggende ejendomme, jf. bestemmelsens stk. 3. 
Såfremt en lokalplan alene forbeholder en del af en 
ejendom til offentlige formål, kan ejeren forlange 
hele ejendommen overtaget, hvis restejendommen 
som selvstændig ejendom ikke kan udnyttes på en 
rimelig måde, jf. stk. 2, 2.pkt.

Offentligt formål kan f.eks. være rekreative arealer, 
legepladser, parkeringsarealer, veje, idrætsanlæg, 
skoler m.v. Det er ikke krav, at det er kommunalt. 
Et offentligt formål kan således godt være statsligt 
eller blive varetaget af private. Overtagelsespligten 
påhviler dog altid kommunen.
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* DU KAN OGSÅ KOMME PÅ BAGSIDEN
Send en spøjs historie fra hverdagen, eller 
noget der ligger dig på sinde.

Du kan sende dit bidrag til  
mp@danskeudlejere.dk  
vi kvitterer med 3 flasker god rødvin

Hvorfor egentlig beskæftige sig med ovennævnte spørgsmål?

Jo – fordi en rubricering af tvister kan give et (klart) indtryk af, hvor lejelovgivningen 
trænger til en justering. Hvis der opstår tvister mellem lejer og udlejer om de samme 
type sager, må det være fordi, at enten én af parterne trænger til en opdatering af sin 
viden på området – eller – loven er for upræcis i sit udtryk.

Siden 2012 har samtlige huslejenævn haft pligt til at indberette alle kendelser til Mini-
steriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). MBBL samarbejder med Grundejernes 
Investeringsfond (GI) om selve bearbejdningen af indberetningerne.  På www.huslejena-
evn.dk offentliggøres et udvalg af principielle afgørelser fra de større huslejenævn.  Men 
– der savnes en egentlig statistik udarbejdet på grundlag af indberetningerne. 

Vi forsøger at lave statistik – om end baseret på et begrænset antal tvister

Vi vil i fremtiden – med hjælp fra huslejenævnene i Aarhus – komme med bud på 
områder, hvor der er mange tvister mellem udlejerne og lejerne.  For at få et foreløbigt 
overblik, har vi iagttaget kendelserne fra 4 på hinanden følgende nævnsmøder. Topsco-
ren – målt på antal tvister er: Klager over varme-og vandregnskaber.  

12 kendelserne om varme-vandregnskaber som fordeler sig således: 

 8 kendelser faldt ud til udlejers fordel. Typisk klagede lejer over sit varme -eller  
 vandforbrug (mente ikke det målte forbrug kunne passe) 

 4 kendelser faldt ud til lejers fordel. Typisk fordi udlejer ikke havde overholdt  
 tidsfristerne

At der er 4 kendelser, der går udlejer imod pga. manglende overholdelse af tidsfrister 
burde ikke forekomme. Sløseri?  

8 kendelser om klager over lejens størrelse/vilkår i § 5.2 lejemål fordeler sig således:

 4 kendelser faldt ud til udlejers fordel

 4 kendelser faldt ud til lejers fordel  

Her er der tale om et skøn. Overstiger huslejen væsentligt ”det lejedes værdi” ?  Det kan 
være vanskeligt at forholde sig til. I Aarhus er der tilsyneladende en ”magisk” grænse 
omkring kr. 1.400/pr. m2 – og overstiges denne – får lejer som regel medhold. Er 
m2-prisen lavere, er det dog ikke nogen sikkerhed for at lejen accepteres af Huslejenæv-
nene – det kommer an på renoveringens omfang og kvalitet. 

Der følger flere artikler baseret på tal fra Huslejenævnene i Aarhus. 

HVILKEN TYPE SAGER 
BEHANDLES I HUSLEJENÆVNENE?
Af Michael Preetzmann
Direktør Danske Udlejere


