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Nye tider
Nu sidder du med årets sidste nummer af Nyhedsbrevet,
og her sidst på året er det tid til at fundere over året, der
gik, og året som kommer.

Erhvervschef
Inga Dombrowski
Tlf. 4526 8204

I det forgangene år har vi fået en ny lejelov, mange regler er
ændret, desværre ikke til det bedre. Selv om Minister og Folketingsmedlemmer har sagt det igen og igen, hvor mantraet
har været ”forenkling og modernisering”, så er det bestemt
ikke rigtigt!

Erhvervschef
Henrik Svoger Ovesen
Tlf. 4526 8203

Går du i salgstanker? Så vælg en professionel samarbejdspartner
Til kapital stærke købere søger vi:
•
•
•
•

Et andet område som vi arbejdede på, var tabet af arbejdspladser. Her havde vi et godt samarbejde med Danske Malermestre, som regnede sig frem til et tab på 700 arbejdspladser. Desværre var politikere og embedsfolk heller ikke
her modtagelige for informationer.

Boligudlejningsejendomme
Projektudviklingsejendomme
Stor-parceller og parcelhus-grunde
Bynær beliggende råjord med mulighed
for udvikling

Ring for uforpligtende
salgsvurdering på tlf. 88 70 50 65
Falstersgade 23 - Boligudlejningsejendom med 5 lejemål

Noget af det jeg husker bedst fra de mange møder og kontakter i vores forsøg på at påvirke politikere og embedsfolk, var den uvidenhed om området, som vi mødte. F.eks.
fremgår det af det offentlige udarbejdede materiale, at der
i den private boligudlejningsmasse (ca. 500.000 enheder)
kun er omkring 17.000 flytninger pr. år. Det betyder, at
vores kunder i gennemsnit beboer den samme lejlighed
i 29 år! Intet argument trængte igennem til politikere eller
ministerium, de ville ikke lytte.

Sten Boldreel
Erhvervsmægler, MDE

Michael Almsten
Erhvervsmægler, MDE

Så det kan godt være, at vi har ytringsfrihed i Danmark,
men hvis selv fakta ikke har nogen påvirkning på lovarbejdet, er befolkningen virkelig i vanskeligheder.

Hvad bringer 2016 til os – ja i hvert fald skal vi alle huske
at lave vedligeholdelsesplaner. Der er ikke noget krav til
udformning, blot skal den strække sig over 10 år. Så muligheden er der for at lave den selv, hvis man har teknisk
indsigt. Man kan også hyre en ingeniør eller arkitekt eller
man kan evt. forsøge sig med Grundejernes Investeringsfonds edb-program.
I løbet af 2016/17 skal der også laves en evaluering af nogle
af reglerne i den nye lovgivning. I skrivende stund ved jeg
ikke med sikkerhed, hvordan undersøgelsen bliver lavet,
men det bliver formodentlig spørgeskemaer til et bredt
udsnit af udlejere.
Andre tiltag bliver ”Min første ejendom”, et kursus med
en bred vifte af indlægsholdere, som primært henvender
sig til nye medlemmer eller kommende medlemmer, som
kunne være interesseret i at blive medlem af vores brancheforening med alle de fordele, der følger et medlemsskab af denne forening.
Endvidere arbejder vi på et arrangement med vores nye minister, som forhåbentlig har lyst til at komme og besøge os.

God jul og godt nytår!
Med venlig hilsen
Claus Jespersen
Formand

5 stk. nyopførte rækkehuse i 2 plan med bedste beliggenhed
i nyere udstykning i Hjortshøj. Boligareal: 110, 132 og 140 kvm.

Virup Skovvej 35 mf.
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AF LOUISE KACZOR
Advokat, LL.M, HD (O),
DELACOUR

Indtil den 1. juli 2015 var det frivilligt
om udlejer ville afholde et fraflytningssyn.
Mange udlejere gjorde det dog alligevel.

Snubletråde ved fraflytningssyn

Efter 1. juli 2015 er det blevet obligatorisk at
afholde et fraflytningssyn for at dokumentere
lejemålets stand ved fraflytning.

Det er nok ikke gået nogen forbi, at lejelovsændringerne er
trådt i kraft og nu betyder, at udlejer skal være ekstra årvågen
både ved indgåelse af lejekontrakten, men også ved lejers fraflytning af lejemålet.
Der er dog flere som har den opfattelse, at lejelovsændringerne alene gælder for de nye lejemål, som er indgået
efter 1. juli 2015, men sådan forholder
det sig desværre ikke.
Indtil den 1. juli 2015 var det frivilligt
om udlejer ville afholde et fraflytningssyn. Mange udlejere gjorde det dog alligevel. Efter 1. juli 2015 er det blevet
obligatorisk at afholde et fraflytningssyn for at dokumentere lejemålets
stand ved fraflytning.
Udlejer skal derfor, når en lejer meddeler, at denne fraflytter, være opmærksom på, at de nye regler om
fraflytningssyn også gælder, selvom lejemålet er indgået før den 1. juli 2015.
Det betyder, at en udlejer, som udlejer
mere end én lejlighed, efter de nye regler i Lejelovens § 98, stk. 3 skal indkalde
den fraflyttende lejer til deltagelse i et
fraflytningssyn. Indkaldelsen skal ske
med mindst 1 uges varsel. Parterne
kan aftale et kortere varsel, hvis denne
aftale indgås efter, at lejemålet er ophævet eller opsagt.
Udlejer skal syne beboelseslejligheden
senest 2 uger efter, at udlejeren er ble-
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vet bekendt med, at fraflytning er sket.
Fraflytning vil typisk være sket, når lejeren har ryddet lejemålet og afleveret
nøglerne, og ikke længere kan disponere over lejemålet, men fraflytning
kan også være sket, såfremt det må stå
klart for udlejeren, at lejeren ikke længere disponerer over lejemålet.
Møder lejeren ikke op til et behørigt
indkaldt fraflytningssyn, kan udlejeren
gennemføre synet uden lejerens medvirken. Udlejeren kan også vælge at
indkalde lejeren til et nyt syn, men udlejeren skal i så fald være opmærksom
på, at synet fortsat skal være afholdt
senest 2 uger efter, at udlejeren er blevet bekendt med, at lejemålet er fraflyttet. Der sker altså ingen suspension
af fristen, fordi lejeren ikke møder op.
Det må derfor anbefales, at udlejeren
i det tilfælde, hvor lejeren ikke møder
op, gennemfører synet uden lejerens
tilstedeværelse.
Der skal på fraflytningssynet udarbejdes en fraflytningsrapport. Der stilles ingen formkrav til rapporten, men
rapporten bør på en klar og utvetydig
måde give lejeren en forståelse af, hvilke istandsættelseskrav der rejses, herunder hvilke arbejder der skal udføres

og hvor i lejemålet, disse arbejder skal
udføres.
Hvis lejeren møder op til synet, skal
lejeren have udleveret en fysisk kopi
af fraflytningsrapporten. Hvis lejeren
ikke møder op på synet, eller hvis lejeren ikke vil kvittere for modtagelsen
af rapporten, skal udlejeren sende rapporten til lejeren senest 2 uger efter
synet. Udlejeren kan i dette tilfælde
sende rapporten til lejeren på e-mail,
hvis parterne har indgået en aftale om
digital kommunikation i henhold til Lejelovens § 4, stk. 2.
Udlejers krav på istandsættelse ved
fraflytning bortfalder, hvis udlejeren
ikke har overholdt kravet om at afholde fraflytningssyn senest 2 uger efter,
at udlejeren er blevet bekendt med, at
lejeren er fraflyttet, i hvilken forbindelse det også er et krav, at udlejeren behørigt har indkaldt lejeren samt udleveret en fraflytningsrapport til lejeren.
Udlejeren bør sikre, at der kan føres
bevis for, at reglerne er overholdt.
Hvis udlejer er omfattet af pligten til
at afholde fraflytningssyn, er udlejer
ligeledes forpligtet til at fremsætte et
eventuelt krav om istandsættelse på

fraflytningssynet, eller såfremt lejeren
ikke møder op til fraflytningssynet, ved
fremsendelse af fraflytningsrapport til
lejeren senest 2 uger efter fraflytningssynets afholdelse. Det betyder, at yderligere krav om istandsættelse, som
ikke er medtaget i fraflytningsrapporten, er lejeren uvedkommende, medmindre der er tale om skjulte fejl og
mangler, eller lejeren har handlet svigagtigt. Udlejer har ikke mulighed for at
fravige 2 ugers fristen for fremsættelse
af istandsættelseskrav ved aftale.

ikke er skjulte i teknisk forstand eller
tilvejebragt ved lejers svig.

Hvis der er tale om en lejekontrakt
indgået efter de tidligere regler, kunne
man ved aftale fravige 2 ugers fristen
for fremsættelse af istandsættelseskrav, hvilket mange udlejere gjorde. Er
en sådan afvigelse aftalt, gælder den
fortsat.

Det slipper udlejer næppe for efter
min opfattelse. Man må gå ud fra, at
udlejer skal indkalde til og afholde et
nyt flyttesyn vedrørende de uopdagede mangler, og at udlejer skal aflevere
en ny fraflytningsrapport vedrørende
disse mangler, men det må afgøres af
huslejenævn og domstole.

Uanset fristforlængelsen er udlejer
forpligtet til at indkalde til og afholde
et flyttesyn efter de nye regler, men
er fristen f.eks. forlænget til 4 uger, vil
reklamationsfristen først udløbe på et
tidspunkt, der ligger efter synets afholdelse. Udlejeren vil derfor have mulighed for at rejse uopdagede krav om
istandsættelse efter fraflytningssynet
og frem til fristens udløb, selvom de

Det kræver dog, at udlejer som hidtil
har taget et forbehold om dette i fraflytningsrapporten, så lejeren ikke kan anse
det afholdte flyttesyn som en endelig aftale om omfanget af fraflytningsforpligtelsen, men lejeloven og vejledningen
om indflytnings- og fraflytningssyn m.v.
tager ikke stilling til, om udlejer også skal
opfylde de nye formkrav på den eller de
uopdagede mangler.

Hvis retstilstanden bliver, som jeg beskriver, vil fristforlængelsen kun betyde, at udlejer har mulighed for at
samle uopdagede mangler op, hvis der
er tid til at overholde de nye formalia
inden fristens udløb.
De første sager omkring fraflytningssyn er allerede indgivet til huslejenæv-

net. Det ses, at huslejenævnet selv
udbeder sig dokumentation for, at
udlejeren har overholdt reglerne for
korrekt indkaldelse og afholdelse af
flyttesyn samt udlevering af flyttesynsrapport, også i tilfælde, hvor lejeren
kun har klaget over en enkelt udgiftspost i istandsættelseskravet.

Derfor:
1
	Indkald skriftligt lejeren til et fraflyningssyn med mindst 1 uges
varsel.
2

3

Afhold fraflytningssynet senest 2
uger efter, at udlejer er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted.
Udlever fraflytningsrapporten i
fysisk form til lejeren på flyttesynet,
eller hvis lejeren ikke vil kvittere for
rapporten eller ikke møder op, så
send flyttesynsrapporten til lejeren
senest 2 uger efter, at flyttesynet
har været afholdt.

4
	Sørg for, at det kan dokumenteres,
at ovenstående regler er overholdt.
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Oversigt over forårets kurser 2016
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Hvad vil du helst være..

..til salg - eller helt solgt?
Oplev forskellen på TIL SALG og SOLGT! Ejer du en boligudlejningsejendom,
så sælger vi den for dig.
Timingen er rigtig nu. Vi har rekordmange kunder, der efterspørger boligudlejningsejendomme. Det betyder et hurtigt salg til en attraktiv pris.
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SØLYSTGADE 3C
AARHUS C

Nr. Titel

Underviser

1. Den nye Lejekontrakt - med flere varianter af §11
Erik Aagaard Poulsen
2.		GI: Vedligeholdelsesplaner, 'Planlæg og vedligehold' samt sidste nyt fra GI 	GI medarbejdere
3.		Grundlæggende erhvervslejeret	Louise Kaczor
4.		Småhusejendomme -- og kontraktens §11
Erik Aagaard Poulsen
5-1. Regnskab og skat Del 1	Hans Nielsen og Jan Mehlsen
5-2. Regnskab og skat Del 2	Hans Nielsen og Jan Mehlsen
6.		 Min første ejendom!
Claus Jespersen med flere
7.		Indeklima/Energi med udgangspunkt i det nye bygningsreglement
Michael Due
8.		Vådrum - nye regler
Michael Due
9.		 Den nye lejelov - er der nyt?	Louise Kaczor
			

INFORMATION

SO

Max. deltagerantal til alle kurser: 60

H

EL
T

Aftenkurser starter kl. 19.00 og slutter senest kl. 22.00. Alle kurser består af 3 x 50
min. Hvert medlem har ret til 2 deltagere
på hvert kursus uden deltagergebyr. Medlemmer: For ekstra deltagere (udover 2 deltagere) betales kr. 250,- pr. kursus. For 'ikke
medlemmer' betales kr 500 pr. deltager pr.
kursus.

10 specialiserede mæglere inden for erhverv, projekt

Kontor

og bolig, og kan således tilbyde et full service koncept

25.01.16
29.02.16
07.03.16
14.03.16
04.04.16
11.04.16
18.04.16
25.04.16
23.05.16
30.05.16

Alle kurser afholdes på:
Scandic Hotel Aarhus City, Østergade 10,
8000 Aarhus C. Telefon 8931 8100.

Udlejerforeningen Aarhus' kurser en en Filial
af Danske Udlejeres kursusvirksomhed. Medlemmer af foreningen kan derfor deltage.

Afbud:
Har du tilmeldt dig et kursus og senere bliver forhindret skal du sende afbud. Det er
der mange der gør, men også mange som
'glemmer'. Bestyrelsen har derfor truffet en
principbeslutning om at kurserne fortsat
skal være gratis; men at de som bliver forhindret i at møde og som glemmer at sende
afbud vil blive opkrævet et gebyr på kr. 250,-.

Kursusbevis
Efter vore kurser udstedes deltagerbeviser til alle som ønsker det. Advokater og
revisorer vil således kunne lade vore kurser indgå i deres faglige forpligtelser til
kursusdeltagelse.
Alle kurser er på 3 lektioner og giver 3 kursuspoint.

Endnu en grund…

EDC Erhverv Poul Erik Bech - Aarhus
EDC Erhverv i Aarhus er et stærkt kompetencehus med

Dato

… når du sigter efter flest plusser.
Retail

Investering

omfattende alle facetter af ejendomsmæglerydelser for de
professionelle ejendomsaktører.
Hos os får kunden ikke bare den enkelte mægler, men hele

Industri

holdet, og vil altid opleve, at der er tilknyttet en specialist
til løsningen af den konkrete opgave. Vi har specialiserede
mæglerteams inden for butik, kontor, industri, vurdering,
investering, projektudvikling, projektsalg og -udlejning
af boliger. Endvidere har vi geografiske specialister med
særligt markedskendskab til Randers.

RSM plus kan du altid regne med.
Vi tilbyder specialiseret indsigt, udsyn og kompetent sparring.

Specialiserede
mæglerteams

Vurdering
Projekt

Morten Kristensen

Steen Storgaard Møller

Erhvervsrådgiver

Investeringschef

Tlf.: 58 58 78 77

Tlf.: 58 58 71 67

mok@edc.dk

stmo@edc.dk

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

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

poulerikbech.dk/erhverv • edcerhverv.dk
Fredens Torv 1 • 8000 Aarhus C • 87 30 99 30 • 802@edc.dk

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

RSM plus er Danmarks 7. største revisionsfirma med ca. 210 medarbejdere, afdelinger 8 steder i Danmark og egen skatte- og IT-afdeling.
På kontoret i Aarhus beskæftiger vi pt. 45 medarbejdere. RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM International.
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KURSUS 1

KURSUS 3

KURSUS 5, 1&2

KURSUS 7

Den nye lejekontrakt
- med flere varianter af §11

Grundlæggende erhvervslejeret

Regnskab / skat

Indeklima/Energi
med udgangspunkt i det nye
bygningsreglement

Tid
Mandag den 25. januar 2016, kl. 19.00
Underviser Erik Aagaard Poulsen, advokat (H)
Sted	Scandic Hotel Århus City

Tid
Mandag den 7. marts 2016, kl. 19.00
Underviser Louise Kaczor, advokat (LL.M.)
Sted	Scandic Hotel Århus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

Kursusbeskrivelse
Som en direkte følge af ændringerne i lejelovgivningen blev der d. 1. juli 2015 introduceret en ny og autoriseret lejekontraktsformular A, 9. udgave.

Kursusbeskrivelse
Formålet med kurset er at give deltageren et grundlæggende indblik i erhvervslejeretten og i en række af
de muligheder og faldgruber, som kan opstå i forbindelse med indgåelse af erhvervslejemål. Erhvervslejeloven giver i vidt omfang mulighed for, at parterne
kan aftale de nærmere lejevilkår, men kendskab til
lovens udgangspunkt og centrale problemstillinger
er en forudsætning for en god erhvervslejekontrakt.

Vi gennemgår kontrakten fra § 1 til § 11 – og fortæller
dig, hvor du skal være ekstra opmærksom.
Vi vil lægge speciel vægt på udfyldelsen af § 10 og §
11 – og komme med forslag til formuleringer i disse.
Vi omtaler hvilke lejemålstyper, der kan pristalsreguleres og forskellene i vilkårene for store og små ejendomme i relation til, i hvilket omfang man kan aftale
lejers vedligeholdelsespligt.
Ind-og udflytningsrapporter vil tillige blive gennemgået meget omhyggeligt (inkl. de mange nye tidsfrister).
Hvornår er brugen af disse absolut en nødvendighed
– og kan de evt. undlades (indvendig vedligeholdelseskonto) – og er det klogt ?
Endvidere udleveres og gennemgås vejledning af
21/10 2015 om ind- og udflytningssyn,
istandsættelse og vedligeholdelse.

KURSUS 2

GI – vedligeholdelsesplaner,

edb-programmet ’Planlæg og
vedligehold’ samt sidste nyt fra GI
Tid
Mandag den 29. februar 2016, kl. 19.00
Underviser GI medarbejdere.
Sted	Scandic Hotel Århus City
Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
Kursusbeskrivelse
Grundejernes Investeringsfond afholder kursus i
vedligeholdelsesplaner og gennemgår deres eget internetprogram ”Planlæg vedligehold”
Derudover gennemgår GI medarbejderne sidste nyt
mellem GI og udlejerne, blandt andet vedligeholdelsesregnskaber.

KURSUS 4

Småhusejendomme
- og kontraktens §11
Tid		
Mandag den 14. marts 2016, kl. 19.00
Underviser Erik Aagaard Poulsen, advokat (H)
Sted	Scandic Hotel Århus City
Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
Kursusbeskrivelse
Lejefastsættelse, forhøjelser og nedsættelse, samt
særligt om delelejemål.
Kurset gennemgår reglerne om, hvornår et lejemål er
en småhusejendom, enten reglerne om beregning af
lejens størrelse, herunder den begrænsede aftale-frihed, samt undtagelsesreglerne om skyggebudgetter
og relevante sammenligningslejemål, behandling af
huslejenævns- og boligretssager, varsling af forhøjelser, herunder forbedringsforhøjelser, samt de særlige
vilkår der gælder for delelejligheder i forbindelse med
udskiftning af lejer mv. Kurset er velegnet for ejere og
ejendomsadministratorer, advokater og andre rådgivere, og indeholder blandt andet gennemgang af flg.:
1. 	Hvilke ejendomme er småhusejendomme?
2. 	Lejefastsættelse: hovedregel og 3 undtagelser
– BRL § 29 c.
3. 	Småhusejendomme med markedsleje.
4. Moderniserede lejemål i småhusejendomme.
5. 	Lejeforhøjelser og lejenedsættelse i småhuse.
6. 	Hvad er ”skyggebudget” og hvordan laves det?
7. 	Varsling af forbedringer.
8. 	Håndtering af huslejenævnssager
og boligretssager (beviser).
9.	Trappeleje.
10.	Særlige kontraktvilkår – og delelejligheder.
Der udleveres fyldigt kursusmateriale.

Tid
Mandag den 4. april 2016, kl. 19.00
		
Mandag den 11. april 2016, kl. 19.00
Underviser	Hans A. Nielsen, stats. aut. revisor
		
og Jan Mehlsen
Sted	Scandic Hotel Århus City

Tid		
Mandag den 25. april 2016, kl. 19.00
Underviser Michael Due, rådgivende ingeniør
Sted	Scandic Hotel Århus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

Kursusbeskrivelse
Kurset indeholder de grundlæggende regnskabs- og
skatteregler for udlejere af udlejningsejendomme.
Nyheder på området vil særskilt blive gennemgået
dels for 2015 og dels for 2016.

Kursusbeskrivelse
Få et indblik i hvilke indeklimamæssigt problemstillinger vi alle står overfor. Hvad kan og skal lejerne gøre
– og hvad kan og skal udlejeren gøre. Hvor skal der
gribes ind før det bliver for sent, og hvad er tendensen i det nye bygningsreglement, der træder i kraft pr.
1. juli 2016?

Af kursets øvrige indhold kan nævnes:
1. Hvad er vedligeholdelse, og hvad er forbedringer
2.	Hvorledes forholdes med medregnede og
udbetalte beløb fra GI
3. Den skattepligtige indkomst (overskud af
udlejningsejendom)
4.	Afskrivningsreglerne
5.	Virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen
6. Bogføringslovens bestemmelser
7. Beregning af skattemæssig avance ved salg,
herunder muligheder for generationsskifte
8.	Frivillig registrering efter momsloven,
momspligtige lejeindtægter, væsentlige tilog ombygninger.

1.	Hvad er indeklima, og hvorfor skal vi have
fokus på det?
2. Døjer vi fortsat med skimmelsvamp i boligerne, 		
og hvad er der ellers af problemer?
3.	Hvem gør hvad og hvorfor for at begrænse det, 		
og hvad siger bygningsreglementet om fugt og 		
indeklima?
4. Kan et dårligt indeklima give bygningsmæssige
skader, og hænger det sammen med energimæssige tiltag?
5.	Hvad kan en udlejer gøre for at modvirke dårligt
indeklima – eller kan han i det hele taget gøre noget?
6.	Hvem bærer omkostningen til at godt indeklima?

KURSUS 6

KURSUS 8

Min første ejendom!

Vådrum - nye regler

Tid		
Mandag den 18. april 2016, kl. 19.00
Underviser Claus Jespersen med flere
Sted	Scandic Hotel Århus City

Tid		
Mandag den 23. maj 2016, kl. 19.00
Underviser Michael Due, rådgivende ingeniør
Sted	Scandic Hotel Århus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

Kursusbeskrivelse
Du kommer til at lytte til Claus Jespersen, formand for
Udlejerforeningen Aarhus, og derudover 6-7 andre
forskellige branchefolk.

Kursusbeskrivelse
Få en grundlæggende indsigt i hvilke regler, der er gældende, når der etableres vådrum (badeværelser) i etageejendomme - specielt i gamle ejendomme, således svigt
og fejl undgås. Der er mange positive og negative erfaringer på området, og dem skal vi tage ved lære af.

Kom og hør hvad vi som brancheforening tilbyder.
Kurset henvender sig primært til nyere medlemmer
og nye udlejere som endnu ikke har meldt sig ind. Der
vil være korte indlæg om teknik, jura, økonomi og foreningsarbejde, samt plads til spørgsmål og snak. Alle
er naturligvis velkommen.
For dette kursus kan der ikke udstedes noget kursusbevis.

1.	Hvilke regler er gældende, når vi laver vådrum
i etageejendomme?
2.	Hvad skal vi være særligt opmærksomme på?
3.	Hvordan opbygges og udføres et godt vådrum?
4.	Hvilke regler gælder der for tekniske
installationer i vådrum?
5.	Hvad kan gå galt, hvis vi bruger de forkerte
rådgivere og håndværkere?

OBS! Kursus 9 fortsættes på næste side ...
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KURSUS 9

Professionel ejendomsadministration af
bolig- og erhverv samt ejer- og andelsboligforeninger

’Den nye lejelov’ - Er der nyt?

Vi har nogle af de bedste systemer og processer i branchen
Vores kunder siger, at vi har den bedste service
– det er vi stolte af

Tid
Mandag den 30. maj 2016, kl. 19.00
Underviser	Louise Kaczor (advokat LL.M.)
Sted	Scandic Hotel Århus City
Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
Kursusbeskrivelse
På kurset vil vi gennemgå de ændringer i lejeloven
som trådte i kraft pr. 1. juli 2015, herunder se på,
hvorvidt der er kommet nye vejledninger eller afgørelser som kan skabe mere klarhed over ændringerne.
Kurset omfatter således:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vedligeholdelsesforpligtelse
Obligatoriske ind- og udflytningssyn
Mulighederne for lejeregulering
Nye gebyrer for huslejenævnssager
Rullende vedligeholdelsesplaner
Ændring af varslingsregler
Regler om beboerrepræsentation
Forbrugsregnskaber
Typeformular A9

Administration 2000· Samsøgade 21· 8382 Hinnerup
Tlf. 70 25 22 33
www.adm2000ad.dk · Mail: jge@adm2000ad.dk

Ring til os på 8730 9740 eller læs mere på www.laros.dk
– det er os ved vandtårnet

VARNA PALÆET
LAD OS REGNE DET UD....

Vi har stor erfaring med beregninger vedrørende montering af altaner - ligesom vi yder tilsyn med énfamiliehuse
og udarbejder tilstandsrapporter.

Arne Elkjær A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed med
33 kvalificerede og engagerede medarbejdere som samlet
dækker over alle ingeniørmæssige fagområder inden for
byggeri- og anlægsarbejder.

Uanset din opgave og dens størrelse sætter vi en stor
ære i at levere rådgivning af høj kvalitet, til den aftalte tid
- og pris.

- OG GivE DEN RiGTiGE RåDGivNiNG

Hos os kan du få udført alt fra mindre tilsyns- og
projekteringsopgaver inden for et enkelt fagområde til
store, totale anlægs- og byggeprojekter.

Ring til os på tlf. 86 16 47 55 og få et uforpligtende tilbud eller se mere på vores hjemmeside www.arneelkjaer.dk

vi rådgiver inden for alle former for byggeri- og anlægsarbejder - såsom konstruktionerr, VVS installationer, ventilation, el-installationer samt anlægsarbejder med veje og
kloaker.

Nytårs
take away
Nu kan du ganske trygt invitere vennerne, og
gå ind i 2016 som gourmet kok.
Vi har sammensat en super lækker
nytårsmenu, til minimum 4 personer, bestående
af 4 retter og klargjort alt, så du kun skal bruge
minimal tid på tilberedning hjemme i køkkenet.
Menuen afhentes nytårsaftendag
mellem kl. 09.00 - 14.00
hvor vi giver dig en udførlig instruktion
og samtidig får du en visuel vejledning.

Vi bistår med byggeherrerådgivning, projektering, konstruktionsberegninger og energimærkninger og mange
andre ting ved større opgaver.

GODT NYTÅR !

Bredskifte Allé 7, 8210 Århus V, tlf. 86 16 47 55

Med venlig hilsen Palle Enevoldsen

Nytårsmenu
Gratineret nytårstorsk med beder,
malt, citron & kapers vinaigré
*****
Jomfruhummersuppe med timbale af
rødtunge & jomfruhummer, græskar samt fennikel
*****
Oksemørbrad med braiseret
oksespidsbryst & karl Johansauce
Pommes Anna, bøgehatte samt syltede løg
*****
Varna nytårsdessert med chokolade,
mango-passion & hasselnød
*****

Kr. 445,- pr. person

BOOK ONLINE
på www.varna.dk

VARNA PALÆET , Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C - Tlf. + 45 86 14 04 00, E-mail info@varna.dk - www.varna.dk
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Tidsfrist for endelig
momsfradrag
nærmer sig for udgifter
til byggemodning

AF DIANA MØNNICHE,
advokatfuldmægtig,
Moms Director

I forbindelse med indførelse af moms
på salg af byggegrunde blev det besluttet, at virksomheder ikke straks kunne
opnå momsfradrag for momsbelagte
udgifter afholdt til byggemodning fortaget før 1. januar 2011, hvor momspligten indtrådte ved salg af byggegrunde.
Virksomhederne fik alene adgang til
momsfradrag for byggemodning afholdt før 1. januar 2011 i takt med, at de
momspligtige byggegrunde blev solgt.

om tilbagebetaling inden udgangen af
2015, mistes adgangen til momsfradrag
for de afholdte udgifter til byggemodning foretaget før 1. januar 2011.

2015, forventer vi, at SKAT fastholder, at
der skal fremsættes særskilt krav om
tilbagebetaling af den omhandlende
moms.

Hvis I fortsat ligger inde med byggegrunde, der er byggemodnet før 1. januar 2011, skal I have fremsat krav om
tilbagebetaling af momsen inden 31.
december 2015.

Derfor opfordrer vi til, at I allerede nu
får opgjort jeres krav og får fremsat
krav om tilbagebetaling af den endnu
ikke fratrukne moms vedrørende byggemodning af grunde før 1. januar 2011
i et særskilt brev til SKAT inden 31. december 2015.

SKAT har i et udkast til styresignal meddelt, at momsen ikke kan medtages i
den ordinære momsangivelse. Uagtet
at flere er kommet med opfordring til,
at virksomhederne bør kunne medtage momsfradraget i den ordinære
momsangivelse for december måned

Hvis byggegrundene ikke er solgt inden
udgangen af 2015, skal der fremsættes
krav om tilbagebetaling af det resterende momsfradrag inden 31. december
2015. Hvis der ikke bliver fremsat krav

Få en gratis og uforpligtende
salgsvurdering.

SALG

Sag 129061

CHARMERENDE OG ATTRAKTIV
BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM

•
•
•
•
•

6 boliglejemål fra 35 m² til 50 m².
4 delevenlige 2-vær. lejligheder.
Samlet boligareal 270 m² jf. BBR.
Afkast 3,46%.
Kontantpris kr. 8.700.000.

•
•
•
•
•
•

Samlet boligareal på 4.485 m².
3 erhvervslejemål på i alt 688 m².
Alle fire opgange har elevator.
Næsten alle boliglejemål har altan.
Gode parkeringsforhold.
Kontantpris kr. 55.000.000.

Eckersbergsgade 37, 8000 Aarhus C

SALG

Sag 142482

Der vil ikke være mulighed for korrektion
af momsfradraget efter 31. december
2015 for momsbelagte udgifter til byggemodning afholdt før 1. januar 2011.

70 BOLIGER, ERHVERV OG
3.319 M² GRUND
Lichtenbergsgade 4-10, 8700 Horsens

-uafhængig erhvervsmægler

Kontakt valuar Gunnar Broholm for
en drøftelse af mulighederne for et
optimalt salg.

www.broholmerhverv.dk

tlf. 53 52 58 53

Kontakt CBRE på tlf. 7022 9602 når din ejendom skal sælges:

SØGES

Er ejendommen
forberedt
til den nye lovgivning?
B ol ig ud lej n ings
ej endomme sø ges i
Som ejer / administrator af en udlejningsejendom har du altid ansvaret
Aa rhus ti l kon krete
for at ejendommen overholder gældende lovgivning.
o g ser iø se kø b ere .
Den nye målerbekendtgørelse skal implementeres og derfor tilbyder vi et
gratis ejendomstjek:

stjek

Gratis ejendom

• Lovpligtig forbrugsmåling
• Individuelle varmtvandsmålere
• Turnusudskiftning/stikprøvekontrol



MORTEN NØHR

NIELS LUND LIHN

CLAUS THOMSEN

HEIDI BURSKOV LARSEN

PETER SVENDSEN

ANDERS HØJER ROM

cbre.dk
København: 7022 9601
Ejendomsmæglere, MDE,
valuarer og chartered surveyors Aarhus: 7022 9602

Meget mere end fordelingsregnskaber - www.techem.dk/ny_lovgivning
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Kære udlejer, er
du dækket godt nok?
Som udlejer er det særligt vigtigt at være

Din lokale Alm. Brand assurandør er spe-

rigtigt dækket, så du kan få hurtig og rele-

cialist i forsikring af netop udlejningsejen-

vant hjælp, hvis dine bygninger bliver

domme.
Mail eller ring og få en uforpligtende snak

huslejetab oveni beskadigelserne, hvis

om, hvordan du og Alm. Brand kan passe

udbedringerne trækker ud.

rigtig godt på dine interesser.

20.10.2015

Åboulevarden får nye fliser og midlertidige bænke

Debat om ny Trafik- og Mobilitetsplan
for Aarhus Midtby

Granitbelægningen på Åboulevarden skal repareres,
da mange fliser enten ligger løst eller er kørt i stykker.
Aarhus Kommune benytter samtidig renoveringsarbejdet til at sætte fokus på smukkere vejarbejder ved bl.a.
at omdanne afspærringer til bænke for de mange forbipasserende.

beskadiget ved brand, storm, indbrud
m.m. Det skyldes, at du kan risikere store

30.10.2015

Renoveringsarbejdet får minimal betydning for brugere
af Åboulevarden, da den midterste del, som består af asfalt, vil være brugbar i hele projektets periode fra mandag
og frem til udgangen af december.

Midt- og østjylland
Erhvervsassurandør

Til gengæld kræver fliserne, der bliver lagt på begge sider
af asfalten, en periode med ro. Fliserne bliver lagt i et lag
af beton, og den beton skal have tid til at hærde. Brugen
af beton skal på sigt gøre fliserne stærkere og minimere
risikoen for, at de knækker og løsriver sig.

Henrik Andersen
Telefon 35 47 97 89
abrhnd@almbrand.dk

Per Kristensen, Teamleder for Vejdrift i Center for Byens
Anvendelse, håber, at et fokus på at forskønne afspærringerne under arbejdet vil gøre projektet til en bedre oplevelse for alle, der bliver berørt.
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”Udover bænke som afspærring opsætter vi infoskilte om tidsplan, arbejdsproces og projektets formål på stedet. Vi har
også været i dialog med de erhvervsdrivende i området og
bl.a. forklaret dem, hvordan deres varer kan blive leveret,
mens arbejdet står på. Virksomhederne har desuden modtaget plakater, der kan videreformidle information om projektet til deres gæster”.
Renoveringsarbejdet på Åboulevarden er inddelt i syv
faser. Hver fase tager én uge at udføre og skal efterfølgende hærde i to-tre uger. Tidsplanen er afhængig af ordentlige vejrforhold.
Smukkere vejarbejder
Smukkere vejarbejder er en prioriteret indsats i Aarhus
Kommune, der fokuserer på, hvordan entreprenører,
bygherrer og kommune i fællesskab kan sørge for, at
byen er rar at bo og være i – også mens den forandres.
Efter arbejdet på Åboulevarden vil der blive evalueret på,
hvordan et smukkere vejarbejde kan skabe værdi for eksempelvis beboere og erhvervsdrivende, der er berørt af
arbejdet.

Inden de første streger til en ny Trafik- og Mobilitetsplan
for Aarhus midtby tegnes, får borgere og erhvervsliv nu
mulighed for at påvirke udviklingen af planen. Målet er
at endnu flere mennesker kan komme ind, ud og rundt i
midtbyen på en god og effektiv måde. Den nye plan skal
afløse den eksisterende Trafikplan fra 2005.
Aarhus er en by i vækst. Flere borgere, mere erhverv og
flere oplevelser gør det nødvendigt, at vi prioriterer udnyttelsen af byens rum. Aarhus Kommune skal medvirke til
at skabe rammerne for et konkurrencedygtigt erhvervsliv
med de nødvendige faciliteter i midtbyen, og erhvervslivet skal medvirke til, at vi optimerer udnyttelsen af byen
f.eks. igennem bedre koordinering af varelevering ved logistikcentre udenfor byen.
Midtbyen danner rammen om et erhvervsliv i vækst og et
levende bymiljø med rum til oplevelser og udfoldelse, og
det vil Rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz, gerne
bevare og forstærke, selvom vi bliver stadig flere, der skal
deles om den samme plads:
"Pladsen i Midtbyen er begrænset. Derfor er det nødvendigt
at drøfte, hvordan vi også i fremtiden kan sikre en god by for
både aarhusianerne, byens gæster og erhvervslivet, samtidig
med at vi laver en ny langsigtet strategisk plan for udviklingen af vores infrastruktur. Derfor håber vi, at rigtig mange
har lyst til at bidrage med gode idéer, erfaringer og meninger, som vi vil kunne inddrage i oplægget til en ny plan," siger
Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø.
Den nye Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal
være med til at udpege de områder, vi skal satse på samt
definere en strategi for udviklingen af fremtidens mobilitet og infrastruktur. God, effektiv og bæredygtig mobilitet er afgørende for et velfungerende samfund. Planen
er derfor vigtig, når vi gerne vil skabe en tryg, sikker og
driftig by.
I forbindelse med den indledende debat- og idéfasen har
Teknik og Miljø oprettet www.vorestrafik.dk, hvor borgere
og erhvervsliv kan komme med gode idéer og deltage i
debatten. Erfaringer, idéer og holdninger vil indgå i arbejdet med at udforme en ny Trafik- og Mobilitetsplan.
Læs mere og deltag i debatten på vorestrafik.dk. Eller
skriv direkte til Center for Byudvikling og Mobilitet på byudviklingogmobilitet@aarhus.dk
Udvalgt af Niels Lucassen

Associate of Savills
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INVESTERINGSEJENDOMME ER VORES SPECIALE
Og har været det i mere end 30 år
NYHED

H.N. CLAUSENS GADE 10, AARHUS C

SALTHOLMSGADE 21, AARHUS C

Ejendom på Frederiksbjerg nær Bruuns Galleri
- udstykket i 4 ejerlejligheder -

Aarhus C Centralt beliggende ejendom
- ledigt lejemål til køber.

Købesum: 7.500.000
Sagsnr.: 15150902

Forrentning: 3,35%
Boligareal: 227 m2

Købesum: 12.750.000
Sagsnr.: 15150601

Forrentning: 4,12%
Areal: 476 m2

SOLGT
Emiliehøj 1-3, Højbjerg

SOLGT
Museumsgade 2, Aarhus

Thorkild Kristensen Erhverv ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
- vi takker for et fantastisk 2015 og ser frem til samme succes i 2016

DET
BEDSTE
VALG
I AALBORG • 96316000 I AARHUS C• 86198080 I
uge 45 -Aarhus grundejerforening.indd 1
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