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RENOVERING ELLER OMBYGNING
Skal facaden opfriskes? trænger vinduerne til udskiftning? Er
taget utæt? Skal bagtrappen nedlægges og hovedtrappen
brandsikres? Skal tagrummet udnyttes til boliger?
Dreyer Arkitekter har 28 års erfaring inden for renovering og
ombygning af byejendomme. Den erfaring vil vi gerne bruge til
at rådgive dig med dit næste projekt.
Vi guider dig igennem alle projektets faser, fra skitse,
myndighedsbehandling og frem til aflevering. Vi projekterer
gennemprøvede løsninger og foreskriver altid kvalitetsstemplede
materialer. Gennem byggeledelse og fagtilsyn sikrer vi, at dit
projekt lever op til alle regler, krav og normer.
Ring og fortæl om dit projekt allerede i dag, så udarbejder vi et
uforpligtende tilbud.

Frederiksgade 74 E - 8000 Aarhus C - Tlf 86 19 25 55 - mail: da@dreyerarkitekter.dk - www.dreyerarkitekter.dk

Tænker du på at
sælge eller udleje
din ejendom?
Hos Nybolig Erhverv Aarhus P/S
oplever vi en stigende efterspørgsel på erhvervs- og boligudlejningsejendomme.

Vores medarbejdere besidder
stor lokal viden og indsigt
i markedet.

Vores indsigt er din fordel.
Påtænker du at sælge eller udleje
din ejendom, er du velkommen til
Kontakt os i dag. Måske vi
at kontakte:
allerede har en køber eller
Nybolig Erhverv Aarhus P/S
lejer til din ejendom.

Claus Jespersen | Formand
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Kontakt Nybolig Erhverv Aarhus P/S
for en gratis og uforpligtende udlejnings- og salgsvurdering.

An International
Associate of Savills

HUS FORBI
August og september er som bekendt månederne, hvor der typisk tales om de mange
boligløse studerende.
Tidligere var retorikken lidt hårdere end tilfældet er i dag, og det til trods for at det i
skrivende stund debatteres i Folketinget, hvorledes problemet løses.
Men, er der overhovedet et problem?
Ja måske i København, men næppe længere i Aarhus.
Der er og bliver bygget voldsomt i Aarhus, udbuddet på Boligportalen af mulige lejeboliger har sjældent været større og priserne afspejler bygge og renoveringsomkostningerne. Samtidig skal politikerne have i tankerne, at ansøgninger til de traditionelle
universitetsuddannelser er faldende, hvilket måske kan medføre, at færre studerende
søger mod de 3-4 største byer i årene fremover.
Betyder det så, at vi nærmer os en overkapacitet af boliger i Aarhus? Vi er i hvert fald
på vej. Når jeg taler med medlemmer, som udlejer boliger i periferien af byen, skal der
i hvert fald arbejdes noget mere omkring udlejningen end tidligere. En enkelt eller to
fremvisninger er ikke nok.
Men er konkurrence så dårligt? Nej, jeg er bestemt tilhænger af konkurrence, men
konkurrence på lige vilkår. Det har vi ikke i dag, hvor den ene halvdel af branchen er
subsidieret af skattekroner og billige lån med statsgaranti. Dette forhold ser ikke ud til
at ændre sig. Selv i områder hvor der i forvejen er en overkapacitet giver politikerne
lov til at bygge almennyttige boliger. Kan det forsvares med beboer sammensætningen? Ikke rigtig og slet ikke hvis der er en overkapacitet på markedet med øget
konkurrence om lejerne.
Nogen vil så mene, at prisen for at leje en bolig på det private marked er for høj. Men
lejen afspejler jo byggeudgifter og driftsudgifter, hvilke udlejerne sjældent har den
store indflydelse på – heller ikke selv om vi jagter de gode tilbud.
Så kære politikere lad nu være med at lade jer rive med af efterårsstemningen og
igangsætte nye skattebetalte byggerier. Lad os nu få fair og lige konkurrence i vores
branche, i stedet for et opdelt marked. Hvis I mener, at bestemte grupper af lejere skal
bo billigt, så giv dem mere i boligsikring.
Således vil lejers boligudgift også blive relateret til dennes nettoindkomst. Dette sker
ikke i dag, hvor alle – uanset indkomst – kan få en subsidieret almen bolig. Det kræver
blot et medlemskab, hvilket for samfundet naturligvis ikke giver mening.

Med venlig hilsen
Claus Jespersen

www.ufaa.dk
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Køb af udlejningsejendomme
- de oversete konti

Husk
• Tag stilling til om
§ 18-kontoen skal refunderes
• Dokumentation for udgifter
trukket på §§ 18 og 18b konti 		
indenfor de sidste 3 år

Standardteksten er ikke til at tage fejl af. Ved overdragelse af
udlejningsejendomme indeholder købsaftalerne alle bestemmelser om §§ 18 og 18b-konti – hvad enten de eksisterer eller ej
- men de færreste købere tænker over, om købsaftalens oplysninger herom er korrekte, eller overvejer potentialet og/eller de
risikofaktorer, der er forbundet hermed.

Bestemmelserne refererer til de såkaldte
konti for udvendig vedligeholdelse efter
boligreguleringslovens §§ 18 og 18b, der
gælder for ejendomme med omkostningsbestemt husleje omfattet af BRL
kap. II-VI og som skal sikre, at ejendommene holdes forsvarligt ved lige. Alle
udlejere af omkostningsbestemte ejendomme skal efter BRL § 18 afsætte et
beløb over huslejen til vedligeholdelse
af ejendommen. Er ejendommen yderligere taget i brug før den 1. januar 1970
og indeholder mere end 2 beboelseslejligheder, skal der også afsættes et beløb
over huslejen til samme efter BRL § 18b.
Det er kun hensættelserne efter BRL §
18b, der skal indbetales til Grundejernes Investeringsfond, der administrerer kontoen. Denne konto følger således ejendommen. Indeståendet på §
18-kontoen indbetales imidlertid ikke til
GI. Skal der således ske overtagelse af §
18-kontoen i forbindelse med ejerskifte,
skal det aftales. Det er sædvanligvis kun
positive saldi, der aftales overtaget.
Hensættelserne skal forenklet beskrevet
anvendes til udvendig vedligeholdelse,
dvs. opretholdelse der ikke er maling,
hvidtning, tapetsering eller gulvbehandling inde i de enkelte lejemål. Ejeren af
ejendommen kan få kontoens indestå-
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ende udbetalt fra GI, hvis de samlede
udgifter overstiger indeståendet på §
18-kontoen med tillæg af hensættelserne til begge konti. Er der nødvendige
vedligeholdelsesarbejder på ejendommen, kan der være skattemæssige fordele for en køber, hvis der indestår midler på § 18b-kontoen, som man kan få
udbetalt.
GI gennemfører stikprøvekontroller
af de indberettede udgifter hvert år,
hvor den til enhver tid værende ejer af
ejendommen anmodes om at forevise
dokumentation for afholdte udgifter.
Kan dokumentationen ikke forevises,
risikerer man dels at skulle fore-tage
tilbagebetaling af tidligere udbetalinger
fra § 18b-kontoen, dels at GI udvider
gen-nemgangen til flere års regnskaber.
Skåret over én kam foretages der korrektioner i ca. 2/3 af alle de regnskaber,
der udtages til kontrol, og GI kan som
udgangspunkt gå 3 år tilbage. Ved køb
af en bindingspligtig udlejningsejendom
er det derfor vigtigt, dels at få dokumentation for de afholdte udgifter i form af
fakturakopi med beskrivelse af arbejdet, så man kan sikre sig, at det rent
faktisk er fradragsberettiget, og dels at
besigtige forholdene for at sikre sig, at
arbejdet rent faktisk er udført. GI nævner selv i deres rapport for kontrol af

regnskaber i 2016 om et tilfælde, hvor
de konkret havde afvist udgifter for kr.
15,6 mio., hvilket medførte, at ejeren
skulle indbetale kr. 9,6 mio. Udfaldet af
sagen er endnu ukendt. Unødigt er det
at nævne, at GI har pant og fortrinsret
for restancer efter skatter og afgifter.
Er der udført udvendige vedligeholdelsesarbejder, men ejeren har glemt at
indberette udgifterne til GI, forældes
denne adgang til at indberette efterfølgende efter 3 år. Indberetning skal
foretaget hvert følgende år inden den
30. juni. Det vil sige, at hvis der mangler indberetning for 2015, da har ejeren
indtil den 30. juni 2019 til at foretage
indberetning.

Ejendommens lejeretlige
kategorisering og ændring i
arealerne
En udlejningsejendoms lejeretlige kategorisering kan som udgangspunkt ikke
ændres, med mindre man river ejendommen helt ned og fjerner fundamentet m.v., eller der er tale om en tidligere
andelsboligforening. Men ejendommen
kan godt være registreret og administreret forkert. Det har stor betydning, idet
fx ejendomme, der den 1.1.1995 indeholdt færre end 7 beboelseslejligheder

• Tjek ejendommens kategorisering og historiske forhold
• Er der hensat til §§ 18 og 18b
efter korrekte arealer

og ejendomme hvor 80 % af ejendommens bruttoetageareal per 1.1.1980
var anvendt til erhverv, er undtaget for
bindingspligten. I 2013 havde vi et eksempel, hvor en udlejningsejendom
bestående af ca. 3.000 m2 fejlagtigt var
administreret som en småejendom,
både hos ejeren og hos GI. Det viste sig
imidlertid under en Højesteretssag, at
ejendommen reelt indeholdt 7 beboelseslejligheder den 1.1.1995 og derfor
var bindingspligtig alligevel.
Tilsvarende vil gøre sig gældende for tidligere andelsboligforeningsejendomme,
der den 1.1.1995 kun indeholdt 1 eller 2
udlejede beboelseslejligheder, og derfor
på daværende tidspunkt ikke var bindingspligtige, men som efterfølgende
overgår til at være en fuld udlejningsejendom. Så indtræder bindingspligten
reelt igen.

En ejendoms arealer – og jagten på at
finde flere - har ofte stor bevågenhed
selvsagt pga. beregningen af rentabiliteten. Ofte overses konsekvensen af arealafvigelser imidlertid i forhold til hensættelsespligten efter BRL §§ 18 og 18b.
Er der f.eks. tale om en fuldt udnyttet
tagetage, der ikke er registreret i BBR,
vil det få betydning for arealet der skal
hensættes efter.
Den til enhver tid værende ejer har pligt
til at holde GI underrettet om de korrekte arealer, og GI mener først, at krav,
som følge af forkerte hen-sættelser på
grund af arealafvigelser, forældes efter
10 år og ikke 3 år. Spørgsmålet er ikke
afklaret ved domstolene endnu.

Katja Paludan, partner
kpa@husenadvokater.dk

Anne Louise Husen, partner
alh@husenadvokater.dk

Husen Advokater er et specialekontor indenfor fast
ejendom og erhvervsret. Vi har stor erfaring med at bistå
ejere med alle aspekter i forbindelse med udlejning samt
køb/salg og optimering af ejendomme. Denne orientering
er ikke udtryk for juridisk rådgivning.
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Efterårets kurser · 2017

Læs om de mange gode kursustilbud og få et hurtigt overblik
- vi glæder os til at byde dig velkommen.
OBS! AFHOLDES HOS BRF

OBS! FORMIDDAGSKURSER KL. 9.00 - 12.00

KURSUS 7

KURSUS 9+10

’Rundt om en byggesag'

Boligreguleringsloven fra A-Z

Tid			
Torsdag d. 25. oktober 2017, kl. 19.00
Underviser	Flere undervisere, se nedenfor
Sted			Afholdes hos BRF, Baunsgaarden, 		
				Nørreport 26, 8000 Aarhus C
Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
Kursusbeskrivelse
’Rundt om en byggesag’
Kom og hør om tegninger og teknik, lejeret og lejeforhøjelser, hvad med skatten? Og hvordan finansierer jeg
projektet?
Undervisere fra:
Arne Elkjær A/S, Advokaterne i Jyllandsgaarden,
Revisionsfirmaet Beierholm, BRF
NB: Der udstedes ingen kursusbevis for dette kursus.
OBS! FORMIDDAGSKURSER KL. 9.00 - 12.00

KURSUS 8

Teknikkursus med Grundejernes
Investeringsfond
Tid		
Mandag d. 30. okt. 2017 17, kl. 9-12.00
Underviser	GI specialister
Sted	Scandic Hotel Århus City
Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
Kursusbeskrivelse
Kom og hør om vedligeholdelse af din ejendom samt
hvad GI i øvrigt kan hjælpe dig med. Vi gennemgår
GI's digitale værktøjer og fortæller om GI lån og teknikerservice suppleret af gode cases.
Undervisere fra Grundejernes Investeringsfond og
tekniske afdeling.

del 1+2

Tid		
Tirsdag d. 6. nov. 2017, kl. 19,00 		
		
Onsdag d. 15 nov. 2017, kl 19,00
Underviser Erik Aagaard Poulsen, Advokat (H) og
		
Thomas Andreas Mikkelsen, Advokat
Sted	Scandic Hotel Århus City
Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
Kursusbeskrivelse
I foråret har der været afholdt et nyt kursus om lejeloven fra A – Z og i forlængelse heraf gennemføres der
i efteråret et tilsvarende kursus om boligreguleringsloven fra A – Z.
Da Aarhus kommune er en reguleret kommune, hvor
lejens størrelse og regulering/forhøjelse/nedsættelse
sker efter de mere tekniske regler i boligreguleringsloven, har der været forespørgsel efter også at få denne
gennemgået på tilsvarende måde.
Gennemgang af boligreguleringsloven omfatter dels de
forskellige regler for hvilken leje der kan aftales ved indgåelse af lejeaftaler for småhusejendomme, store ejendomme, omkostningsbestemt leje, gennemgribende
moderniserede lejemål ved 80%’s ejendomme og andre
ejendomstyper.
Endvidere indeholder boligreguleringsloven regler om
lejeforhøjelser og lejenedsættelser, og varslingsregler
herfor, der er meget forskellige for små småhusejendomme, store småhusejendomme, store ejendomme
med eller uden omkostningsbestemt leje, og 80/20-ejendomme, hvor der gælder særlige regler. En række regler
i loven blev ændret pr. 1/7 2015, hvilke ændringer naturligvis også vil blive gennemgået.
Det præciseres, at reglerne i boligreguleringsloven alle
er ufravigelige, og endelig vil kurserne også indeholde
gennemgang af de særlige regler om anvendelse af lejligheder i regulerede kommuner. Kurset kan tages både
som formiddagskurser og som aftenkurser.
Kursusmateriale
Der udleveres blandt andet et eksemplar af boligreguleringsloven.

Udlejerforeningen Aarhus’ kurser er en Filial af Danske Udlejeres
kursusvirksomhed. Medlemmer af foreningen kan derfor deltage.
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KURSUS 11

KURSUS 13

Generationsskifte

Vedligeholdelse og forbedringer
Regnskabs- og skattemæssig behandling

Tid		
Tirsdag d. 21. nov. 2017, kl. 19.00
Underviser	Hans A. Nielsen, Statsaut. Revisor og
		Louise Kaczor, Advokat (LL.M.)
Sted	Scandic Hotel Århus City

Tid		
Mandag d. 4. december 2017, kl. 19.00
Underviser	Hans A. Nielsen, Statsaut. Revisor
		
og Jan Mehlsen
Sted	Scandic Hotel Århus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

Kursusbeskrivelse

Kursusbeskrivelse

Dette kursus drejer sig væsentligst om generationsskifte af boligudlejningsejendomme og vil komme
ind på alle aspekter omkring familieret/etik, dokumenter samt beregning af arve-/gaveafgift, tinglysningsafgift, avanceskat og genvundne afskrivninger,
herunder hvilke muligheder, der er for at udskyde
skatten. Hvad er det, som man som ejer af en udlejningsejendom skal overveje, inden et generationsskifte sættes i gang. Flere børn, arveret, gaver i levende live, hvilken pris, dokumenter, tilbudsreglerne
i lejelovgivningen m.m.

På dette kursus vil de regnskabs- og skattemæssige regler ved almindelig renovering, byfornyelse
og aftalt boligforbedring blive gennemgået. Hvad er
fradragsberettiget vedligeholdelse og hvad er forbedring? Bindingspligt overfor Grundejernes Investeringsfond. Hvorledes forholdes med beløb, som udbetales fra Grundejernes Investeringsfond eller som
modregnes i indbetalingen. Hvornår skal man bruge
kontiene, samt hvornår og til hvad skal man spare op?
Kurset henvender sig både til den professionelle udlejer, som til de udlejere, der gerne vil kende reglerne.
Administratorer og håndværkere vil også kunne få
udbytte af kurset. Der vil på kurset blive gennemgået
eksempler.

Hvorledes beregnes avanceskatten, gave- og arveafgift samt hvilken pris kan myndighederne acceptere?

KURSUS 12

Den nye Lejekontrakt
– med 5 varianter af § 11

Tid		
Mandag d. 27. nov. 2017, kl. 19.00
Underviser Erik Aagaard Poulsen, Advokat (H) og
		
Thomas Andreas Mikkelsen, Advokat
Sted	Scandic Hotel Århus City
Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
Kursusbeskrivelse
Ved gennemgang af den nye lejekontraktsformular A
9. udgave gennemgås ændringerne i forhold til tidligere formular. Herudover lægges der vægt på valget
imellem gennemførelse af ind- og udflytningssyn
overfor muligheden om at fravælge disse og i stedet
anvende og indføre indvendig vedligeholdelseskonto.
Særligt udfyldelse af lejekontraktens § 10 og 11 bliver
gennemgået, idet kursusmaterialet indeholder udlevering af de 5 varianter af indholdet i § 11, som kan
anvendes som grundlag for fremtidige lejekontrakter.
I forbindelse hermed gennemgås også i hvilke lejekontrakter der anvendes fremtidig nettoprisindeksering af lejen, og de øvrige reguleringsmuligheder for
lejen som findes, efter at grundlaget for trappelejeregulering er blevet afskaffet efter 1/7 2015. Der udleveres omfattende kursusmateriale, inkl. vejledning
af 21/10 2015 om ind- og udflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse.

PRAKTISK INFO
Max. deltagerantal til alle kurser: 60.
Aftenkurser starter kl 19.00 og slutter kl 22.00. Formiddagskurser starter kl. 9.00 og slutter senest kl 12.00.
Alle kurser består af 3 x 50 min.
Medlemmer: Hvert medlem kan tilmelde 2 pers. pr. kursus
uden beregning. For deltagere herudover betales kr. 250,-.
Ikke-medlemmer: kr. 1.500,- pr. deltager pr. kursus.
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.
Alle kurser afholdes på: Sandic Hotel Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C Telefon 8931 8100 såfremt der ikke
under det enkelte kursus er angivet anden adresse.
Services under vore kurser afholdt på Scandic:
Selfservice-automat til kaffe og the kan benyttes under hele
kursusforløbet.
Pausen midtvejs i kurset:
Aftenkurser:	Her serveres et stykke kage
Formiddagskurser:	Her serveres en sandwich
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EJENDOMSRENOVERING
Trænger din ejendom også til en renovering?

ER DET TID TIL
AT GIVE SLIP?

Hos Arne Elkjær A/S er vi ikke bare din rådgiver, vi er din samarbejdspartner, som i fællesskab med dig, finder den bedst mulige
løsning på lige netop dit renoveringsprojekt.
Vi indleder vores samarbejde med en forventningsafstemning til
både forløbet og projektets mål. Vi giver dig den rådgivning som
er nødvendig – hverken mere eller mindre. Undervejs i processen udfører vi fagtilsyn og laver grundig mangelgennemgang i forbindelse
med aflevering.
Skal vi være din samarbejdspartner?

ARNEELKJÆR
RÅDGIVENDE INGENIØRER
BYGHERRERÅDGIVNING
Her starter et projekt med en snak om behov og forventninger...
Bredskifte Allé 7 · 8210 Aarhus V · T 86 16 47 55 · post@arneelkjaer.dk · www.arneelkjaer.dk · CVR 10 27 78 33

Udlejerforeningen Aarhus
på LinkedIn
Tidligere på året kom vi på de sociale medier, så det er
muligt for alle brugere af LinkedIn at følge os på vores
side. LinkedIn-siden indeholder de seneste nye og relevante informationer for udlejere i Aarhus, invitationer
til gratis kurser samt andre fordele, der er unikke for
medlemmer af foreningen.
Siden er Udlejerforeningen Aarhus' talerør. Herfra vil
vi udtrykke vores holdninger og forhåbninger, men
også invitere medlemmer og følgere til f.eks. debat om
lejeret, ny eller eksisterende lovgivning.

Så skynd dig at logge på LinkedIn - eller opret
dig - og følg vores nye side, som du finder ved at
søge efter Udlejerforeningen Aarhus.
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Ejer du en erhvervsejendom? Så kender du sikkert følelsen: „skal jeg sælge nu eller vente?“.
Mange investerer nemlig også følelser i deres ejendomme.
Det er ikke ligesom aktier eller obligationer, som blot handler om afkast. Men hvis du ser
din erhvervsejendom som en investering, så er det måske tid til at give slip?
Lige nu er der mange købere i markedet. Så hvorfor ikke sælge nu?

En snak med os koster ikke noget, men kan være
mange penge værd, hvis du ejer en erhvervsejendom
Overvejer du at sælge, så lad os rådgive dig.
Ring på 70 23 00 20, og tal med en af vores eksperter.

Accelerating success.
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Fremme af digital kommunikation
i boliglejeforhold
Nyt lovforslag om brug af e-mail mv. i lejeforhold
af advokat (H)
Erik Aagaard
Poulsen, Aarhus

Også lejeren er efter loven forpligtet til at
give skriftlig underretning i flg. tilfælde:
LL § 45 om lejerens indsigelse mod varmeregnskabet.

Ved gennemførelsen pr. 1. juli 2015 af
”forenkling og modernisering af lejelovgivningen” blev det stærkt kritiseret, at
de nye regler om ind- og udflytningssyn,
indkaldelse og udlevering af ind- og udflytningsrapporter ikke kunne gennemføres digitalt. Dette har ført til, at en arbejdsgruppe har afgivet en rapport om
modernisering af lejelovens § 4, stk. 2,
om digital kommunikation, § 9, stk. 3, om
indflytningssyn, og § 98, stk. 4, om fraflytningssyn.
Forslaget ligger i øjeblikket til høring hos
de relevante lejer- og udlejerorganisationer og forventes vedtaget inden årets
udgang med ikrafttræden 1. januar 2018.
Nugældende regler
Efter lejelovens § 4, stk. 2, kan parterne
aftale digital kommunikation, hvilken
aftale typisk sker i kontraktens § 11, og
en sådan aftale kan op-siges af parterne
uden varsel.
Efter at det i dag er almindeligt, at parter i et lejeforhold anvender både e-mail
og sms til at kommunikere, opfylder en
sådan kommunikations-form ikke lejelovens krav om skriftlighed for de bestemmelser i lejeloven som kræver, at enten
lejeren eller udlejeren skal fremsende en
meddelelse skriftligt, og brugen af e-mail
kan heller ikke uden videre anvendes lovligt, hvis § 4, stk. 2, ikke er aftalt i lejekontrakten.
Lejeloven kræver skriftlig underretning i
følgende tilfælde:
LL § 22 om indvendig vedligeholdelseskonto.
LL § 48 om varsling af lejeforhøjelse.
LL § 62 a – udlejers indsigelse mod lejers
anmeldte forbedringsarbejder.
LL § 87, stk. 1 om udlejers opsigelse.
LL § 93, stk. 2 udlejerens påkravsskrivelse
for betalingsmisligholdelse.
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LL § 48 om lejerens indsigelse mod udlejers varsling af lejeforhøjelse.
LL § 87 om lejerens indsigelse imod udlejers opsigelse.
Med hensyn til ejendomme med beboerrepræsentation fremgår det af LL § 65,
stk. 2, at orientering til beboerrepræsentationen i forbindelse med udlejers
gennemførelse af forbedringer skal ske
skriftligt.
Der er dog 2 undtagelser fra aftalen om
brug af e-mail, nemlig udlejerens opsigelse
efter LL § 87, og udlejers påkrav om manglende betaling efter LL § 93, stk. 3, som altid
skal sendes med almindelig post.
Bevisproblemer
Ved brug af digital kommunikation er
det afsenderen der bærer risikoen for at
meddelelse er kommet frem til modtageren. Dette ændres der ikke på med de
nye regler, selvom der gives et par praktiske råd, og afsenderen løber derfor ind
i et problem, hvis en mail ryger i modtagerens spamfilter, eller hans mailadresse
ikke er funktionsdygtig, eller ikke længere
er i funktion. Det er således uændret afsenderen der skal bevise, at en meddelelse er kommet frem, og afsenderen har
således risikoen for den anvendte kommunikationsform.
Helt lavpraktisk betyder det således, at
hvis udlejer sender rapporten til lejeren
pr. mail og beder denne om at kvittere
for modtagelsen, og lejeren ikke straks
eller indenfor et par dage kvitterer for
modtagelsen, vil udlejeren af bevismæssige årsager være nødt til at sende rapporten anbefalet, således at lejeren modtager den inden fristens udløb på 2 uger.
Udlejeren skal stadigvæk bevise, at lejeren har modtaget den rettidigt.
De praktiske råd er anført nedenfor under de ændrede vilkår for ind- og udflytningssyn og indkaldelse hertil.

1. De nye lovregler:
Lejelovens § 4, stk. 2, ophæves og erstattes af følgende:
”stk. 2. Udlejeren eller lejeren kan med
et varsel på 1 måned til den første hverdag i en måned, der ikke er en helligdag,
forlange at meddelelser ikke afgives som
digitale dokumenter.
1. punktum omfatter meddelelser mellem udlejeren og lejeren, hvor der i denne lov eller i lov om midlertidig regulering
af boligforholdene, kapitel II – V stilles
krav om skriftlighed, eller hvor der i loven foreskrives en meddelelsespligt mellem parterne, der ikke hensigtsmæssigt
lader sig gennemføre på anden måde
end skriftligt. Er lejeren eller udlejeren
fritaget for digital post, jfr. lov om digital
post fra offentlige afsendere, kan de af
1. punktum omfattede meddelelser dog
ikke afgives som digitale dokumenter.”
Da loven forventes at træde i kraft den
1. januar 2018 behøver man således ikke
længere i § 11 at aftale brugen af e-mail,
da reglen automatisk er gældende, med
mindre man aftaler det modsatte. Hvor
der i lejelovgivningen er krav om skriftlighed, er det uændret en betingelse, at der
skal være tale om udveksling af digitale
dokumenter ”som kan gøres læselig ved
frembringelse af skrifttegn og lagres på
et varigt medie.” Det er således fortsat
et krav, at den digitale meddelelse kan
produceres skriftligt, hvilket der typisk er
behov for, når afsenderen skal bevise, at
den er sendt af udlejeren og modtaget af
lejeren, og omvendt. Formuleringen af
den nye LL § 4, stk. 2, medfører – for at
følge med tiden – at parterne (i lejekontraktens § 11) kan fastlægge kommunikationsformen nærmere, og herunder selv
bestemme om det skal være pr. e-mail,
og i så fald skal begge parter oplyse hinandens e-mailadresser og er forpligtet til
at opretholde disse adresser, hvorfor det
vil være misligholdelse at slette denne,
eller få en ny, uden at give den anden
part meddelelse herom. Hvis f.eks. lejeren gør dette for at drille udlejeren, skal
denne opfordre lejeren til at genetablere
sin e-mail, og gør han ikke det, kan manglende genetablering føre til ophævelse af
lejemålet efter forudgående påkrav.

Parterne kan også aftale andre kommunikationsformer, herunder anvendelse
af e-boks. Denne fremgangsmåde forudsætter en betaling fra udlejeren, og
at lejeren tilmelder sig meddelelser fra
udlejeren via e-boks. Udlejeren har ikke
mulighed for selv at tilmelde lejeren og
forpligte denne til at benytte denne ordning, hvorfor aftalen herom skal være
klar og præcis.
Er e-boks aftalt, anses meddelelsen for
at være kommet frem til modtageren på
det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for adressaten i postløsningen.
Andre mulige aftalte løsninger kan også
være sms, Facebook m.v., men dette anbefales dog ikke.
Den nye LL § 4, stk. 2, gælder dog ikke
hvis lejeren eller udlejeren er fritaget for
digital post efter lov om digital post fra
offentlige afsendere, eller hvis lejeren eller udlejeren bliver fritaget med virkning
for fremtiden.
Endelig fremgår det af det nye stk. 3, at
meddelelser efter LL § 87 og 93, stk. 2,
ikke kan afgives som digitale dokumenter,
det vil sige skal afgives skriftligt som hidtil
på gammeldags maner, som quickbrev og
anbefalet post for at sikre beviset.
2. indflytningsrapporter
Den nye formulering af § 9, stk. 3, er således:
”stk. 3. Indflytningsrapporten, jfr. stk. 2,
skal udleveres til lejeren ved synet, herunder i digitalt dokument, jfr. dog § 4, stk.
2. Er lejeren ikke til stede ved synet, eller
vil lejeren ikke kvittere for modtagelsen
af rapporten, skal rapporten sendes til
lejeren senest 2 uger efter synet.”
Ændringen betyder, at indflytningsrapporten fortsat skal udleveres til lejeren
ved synet, men nu kan afgives i digitalt
dokument. Er lejeren ikke til stede eller
vil denne ikke kvittere for modtagelsen af
rapporten, skal udlejeren sende rapporten senest 2 uger efter synet. Denne kan
sendes pr. e-mail, eller anden form for
kommunikation som er aftalt for lejemål
indgået efter 1/1 2018, eller hvor den nye
§ 4, stk. 2, er aftalt mellem parterne.
Lejeren skal kvittere for modtagelsen af
e-mailen på synet. Dette sker ved at lejeren kvitterer for modtagelsen via sin
mobiltelefon eller lignende.
Dette betyder, at lejeren ved indkaldelse
til synet skal have besked om at medbringe sin mobiltelefon (eller iPad/tablet/
bærbar PC m.v.) for at kunne læse rapporten og kvittere for modtagelsen heraf.

Undlader lejeren at medbringe sin mobiltelefon, eller virker en medtagen mobiltelefon ikke, skal udlejeren sende rapporten senest 2 uger efter synet. Dette
kan også ske pr. e-mail og må af bevismæssige årsager ligeledes fordre, at lejeren kvitterer for modtagelsen.
Modtager udlejeren ikke lejerens bekræftelse umiddelbart efter synet (indenfor
3 dage) må udlejeren af bevismæssige
årsager sende rapporten anbefalet, så
udlejeren kan sikre sig, at lejeren har
modtaget den inden fristen på 2 uger
udløber.
3. Flyttesynsrapport
Nye § 98, stk. 3, lyder således:
”stk. 4. Udlejeren skal i forbindelse med
synet, jfr. stk. 3, udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres
til lejeren ved synet, herunder i et digitalt
dokument, jfr. dog § 4, stk. 2. Er lejeren
ikke til stede ved synet, eller vil lejeren
ikke kvittere for modtagelsen af rapporten, skal rapporten sendes til lejeren senest 2 uger efter synet.”
Den nye regel ændrer ikke på udlejerens forpligtelse til at kunne bevise, at
reglerne i LL § 98 er overholdt, herunder
at lejeren er indkaldt rettidigt til synet
med mindst 1 uges varsel, senest 2 uger
efter at lejeren er flyttet, eller udlejeren
har fået kendskab hertil. Vil man sikre
sig dette bevis, hjælper det normalt altid
samtidig med indkaldelsen at bede lejeren om at oplyse nummeret på sin bankkonto, hvortil udlejeren kan fremsende
penge for overskydende depositum og/
eller tilbagebetaling af for meget betalt
aconto varme m.v. På samme måde som
ved indflytningsrapporten skal lejeren på
stedet kvittere for modtagelsen af rapporten og hvis lejeren ikke vil skrive under, eller ikke møder op, eller telefonen
ikke virker, skal rapporten fortsat sendes
og være modtaget senest 2 uger efter synet, hvilket udlejeren fortsat skal kunne
dokumentere. Også her hjælper det at
bede om lejerens kontonummer.
Modtager udlejeren ikke lejerens bekræftelse umiddelbart efter synet (indenfor 3
dage) må udlejeren af bevismæssige årsager sende rapporten anbefalet, så udlejeren kan sikre sig, at lejeren har modtaget
den inden fristen på 2 uger udløber.
Ikrafttrædelse
Efter forslaget træder de nye regler i kraft
den 1. januar 2018 og gælder således
også med tilbagevirkende kraft for de lejeaftaler, der er indgået før 1. januar 2018,
hvor der efterfølgende afholdes flyttesyn.

For de lejeaftaler, der er indgået før den
1. januar 2018 gælder de nye regler dog
først fra 1. januar 2019.
Der er dog ikke noget i vejen for at sætte
de nye regler i kraft allerede fra 1. januar
2018 i eksisterende lejekontrakter, så
man ikke behøver at vente til 1/1 2019.
Dette kan gøres ved en aftale med lejeren – også pr. mail – med præcisering af
at dette supplerende aftalte vilkår er et
tillæg til lejekontrakten. Denne printer
man ud og gemmer sammen med lejekontrakten, således at de nye regler er
sat i kraft af parterne selv.
Dette vil være en logisk konsekvens for de
mange lejekontrakter, hvor der i forvejen i
§ 11 er aftalt digital kommunikation.
Det præciseres at heller ikke de nye regler kan fraviges til skade for lejeren.
Afslutning
Forslaget er endnu ikke fremsat i Folketinget, men er foreløbig kun sendt ud til høring. Forud for udarbejdelse af forslaget
havde en hurtigt arbejdende og nedsat
arbejdsgruppe afgivet en rapport, hvor
flertallet gik lidt videre end indholdet af
forslaget. Det aktuelle forslag er således
et kompromis, idet lejerorganisationerne
ikke ville gå så radikalt til værks som udlejerorganisationerne, men det vigtigste
i det kommende lovforslag er indførelse
af frit valg af kommunikationsform. Man
behøver således ikke at ændre lejelovgivningen efterhånden som de digitale kommunikationsformer udvikler sig.
Det er fortsat en dårlig løsning, at man
stadigvæk skal rode med de hidtidige beviskrav, og hele tiden sikre sig, at lejeren
har modtaget den digitale meddelelse og
printe den ud og gemme den på lejekontrakten, indtil lejeren til sin tid er flyttet.
Så opstår det næste problem, nemlig at
man skal huske at slette og destruere alle
de oplysninger, som man ikke må gemme efter databeskyttelsesloven, - men
sådan er der jo så meget.

Det præciseres at lovforslaget
endnu ikke er fremsat i Folketinget og der derfor kan ske ændringer undervejs, inden loven vedtages inden årets udgang, men jeg
forventer ikke at der sker nogen
ændringer i det lovforslag, der er
sendt ud til høring. Måtte dette ske
skal jeg nok sørge for orientering
herom.
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Har du installeret varmtvandsmålere?

UNDER
SALG

Den nye målerbekendtgørelse er trådt i kraft. Ejendommens ejer/administrator har ansvaret
for at opsætte individuelle varmtvandsmålere eller foretage en rentabilitetsberegning.
• Individuelle vandmålere er med til at sikre, at alle
vandomkostninger bliver afholdt.
• Sæt fokus på vand- og energiomkostningerne.

EWALDSGADE 11, AARHUS

Få et konkurrencedygtigt tilbud, hvor du også får
tilbudt vores succesfulde Techem Beboer App.

UNDER
SALG

KALØVIGPARKEN, HORNSLET
Nyopførte boliger med unik beliggenhed
Købesum: 158.500.000

PÅ VEJ
IND..

Forrentning: 4,47%

ECKERSBERGSGADE 28 – 30, AARHUS

Boligaral 7.296

FLOT RØDSTENSEJENDOM PÅ FREDERIKSBJERG
– RING OG HØR NÆRMERE

PÅ VEJ
IND..

MARKANT HJØRNEEJENDOM PÅ TRØJBORG
– RING OG HØR NÆRMERE
FØLG OS PÅ LINKEDIN

I AARHUS C• 86198080 I AALBORG • 96316000 I
uge 39-udlejerforening aarhus - halvside.indd 1

Vi tilbyder dig et gratis ejendomstjek, kontakt os på tlf.: 87 44 77 00 / info@techem.dk

??
??

HVAD ER DIN EJENDOM
VÆRD?

BROHOLM
BOLIG & ERHVERV

Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

kr.

26/09/17 11.33

Kontakt ejendomsmægler Gunnar Broholm
for en uforpligtende drøftelse af mulighederne
for et optimalt salg - evt. til én af de mange
ventende købere.

Harald Jensens Plads 1,
8000 Aarhus C
8617 5000
broholmbolig.dk

Aarhus

1.850 nye boliger hvert år
Er din udlejningsejendom i spil?

af LARS H. RASMUSSEN
Flertallet af udlejere er sikkert bekendt med lovkravet om, at de fleste bygninger, der anvendes til
beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved
salg eller udleje. Undtaget er blot sommerhuse,
tilbygninger, garager, udhuse og andre mindre
bygninger.
Et gyldigt energimærke skal synliggøres ved annoncering. Annonceringspligten gælder salgssituationer,
hvor en ejendomsformidler er involveret, men også
for privat salg eller udleje. Energistyrelsen kan faktisk tildele bøder til udlejer, hvis denne ikke udleverer
energimærkning til lejer.
Lige så vigtigt er det også, at det kun er lejemål i ejendomme, der på udlejningstidspunktet har opnået en
energiramme på A-D i energimærkningen, eller hvor
der er investeret et vist beløb i energiforbedringer, at
man kan indgå lejeaftale efter BRL §5.2 om gennemgribende forbedringer.

Endelig har manglende energimærkning
også betydning i forbindelse med udmåling af ejendommens
belåningsværdi. Det er bekendt, at kreditforeningerne
ved manglende rapport reducerer belåningsgrundlaget. Ét af de større realkreditinstitutter reducerer således med kr. 629,-/m2. Det vil
sige, at hvis udlejer har en ejendom på 1000 m2 og
kan få 80% belåning, vil man således få kr. 503.000,mindre i udbetaling. Andre institutter bruger en mere variabel reducering ud fra ejendommens stand i
øvrigt. Det er et aspekt, som udlejer bør have i baghovedet, da han således afskærer sig fra en i øvrigt billig finansiering. Specielt hvis han ved, at ejendommen er i god energimæssig stand og dermed i
energiramme A-D.

SVANE AARHUS
PERSONLIGT OG PROFFESIONELT
Hos Svane Køkkenet i Aarhus har
vi opbygget en solid erfaring og
ekspertise i renovering af inventar
til udlejningsejendomme. Vi kender alt til værdien af, at få kvalitet,
økonomi og proces til at gå op i en
højere enhed.
Som kunde hos os får du en fast
erhvervskonsulent tilknyttet din
forretning. Det giver os mulighed
for at imødekomme dine behov og
varetage dine interesser.

Hos Svane Køkkenet Aarhus er et
kundeforhold helt personligt.
Kontakt vores erhvervsafdeling og
hør nærmere om dine fordele og
muligheder.
Per Ole Kobberø:
Tlf.: +45 4018 9918

Svane Køkkenet • Vinterrvej 9 • 8210 Aarhus V • Tlf: 8619 1888 • svane.com

Aarhus vækster. Har du lyst til at høre,
hvad befolkningsudviklingen har af indflydelse på værdien af din boligudlejningsejendom i Østjylland?
Professionel rådgivning
Kontakt dit lokale home Erhverv mæglerteam på tlf. 8619 0300 – få svar og professionel rådgivning.

Erhvervscenter
ErhvervscenterØstjylland
Østjylland- -Aarhus
Aarhus· ·Tlf.
Tlf.86190300
86190300
Skt.
Skt.Clemens
ClemensTorv
Torv11,
11,8000
8000Aarhus
AarhusCC
oestjylland@homeerhverv.dk
oestjylland@homeerhverv.dk
homeerhverv.dk/oestjylland
homeerhverv.dk/oestjylland
Ejendomsmæglerkæde
for Danske
BankBank
koncernen
Ejendomsmæglerkæde
for Danske
koncernen
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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.

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

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.
Midt- og østjylland
Erhvervsassurandør
Henrik Andersen
abrhnd@almbrand.dk

PETER SVENDSEN

ANDERS HØJER ROM

Ejendomsmæglere, MDE,
valuarer og chartered surveyors

Aarhus:
7022 9602
København: 7022 9601

HEIDI MØGELMOSE

cbre.dk
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Aarhusianerne har den seneste måned ønsket træer og været
med til at sætte retningen for, hvordan 10.000 bytræer skal gøre
Aarhus grønnere frem mod 2025.På lidt mere end tre uger, er
der kommet ca. 600 ønsker fra aarhusianerne om plantning af
træer. Mange ønsker dækker over flere træer, så der er tale om
flere tusinde træer i alt.

”Jeg glæder mig til at fremlægge og drøfte forslaget til udviklingsplanen med byrådet. Det er et stærkt forslag, der indeholder mange
af de elementer, der skaber den gode by. Godsbanearealerne er et
unikt sted i Aarhus, der allerede i dag emmer af byliv omkring kulturproduktionscenteret og Institut for (X). Med udviklingsplanen får
vi mulighed for at fortsætte udviklingen af området med nyt byliv,
grønne områder, familie- og ungdomsboliger, arkitektskole og meget
mere,” siger rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz.

Formålet med ønsker er at gøre Aarhus grønnere, fordi et grønnere Aarhus øger livskvaliteten og gør byen til et skønnere sted
at færdes. Det mener Kristian Würtz, rådmand for Teknik og
Miljø, der ønsker at plante 10.000 nye bytræer frem mod 2025.
Han havde derfor bedt aarhusianerne om hjælp til at placere
træerne, og den mulighed har hundredvis benyttet sig af frem
til deadline i fredags. Det har både været muligt at ønske digitalt og på et fysisk Aarhus-kort, og Teknik og Miljøs træeksperter
arbejder i disse dage på at skabe det fulde overblik. Der er dog
allerede muligt at spore tendenser.

”Der er et helt unikt miljø omkring Institut for (X), der bobler af liv,
vækst og innovation. I fremtiden har vi fokus på nye potentialezoner,
mulighedsrum og mødet mellem matrikler. Med Bydelskontoret får
vi endnu bedre mulighed for at påvirke byen nedefra og herigennem
skabe en spændende, uforudsigelige og utæmmet del af Aarhus. Vi
glæder os til sammen med udviklere, institutioner og kommunale
aktører at værne om visionerne for bydelen,” siger Mads Peter
Laursen, leder, Institut for (X).

... lige nu sælger CBRE dem til højere priser end nogensinde!
Kontakt os og hør, hvorfor du skal lade CBRE sælge din ejendom nu”

CLAUS THOMSEN

Forslag til udviklingsplan for Godsbanearealerne skal behandles.
Nye boliger, en dagligvarebutik, kontorerhverv, ny arkitektskole
og muligheder for rekreative ophold og kreativ udfoldelse. Det
er, hvad der er lagt op til i næste skridt i udviklingen af Godsbanearealerne, når Magistraten mandag behandler et forslag til en
udviklingsplan for området.

Forslaget til udviklingsplanen indebærer, at der bliver etableret
et bydelskontor for Godsbanearealerne, der med deltagelse af
områdets brugere får til formål at understøtte det ønskede byliv
i området. I denne forbindelse har særligt Institut for (X) som
platform for kreative initiativer gennem de seneste år givet liv og
identitet til området. Med udviklingsplanen sikres rum og mulighed for Institut for (X)’s fortsatte virke i området.

“BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME I AARHUS
ER EFTERTRAGTEDE, MEN...

NIELS LUND LIHN

Aarhusianerne har ønsket tusinder af træer

Forslaget til udviklingsplanen er en viderebearbejdning af det
oplæg til en udviklingsplan, som byrådet vedtog i 2015, og som
blandt andet indeholdt beslutninger om salg af arealer til Aarhus
Produktionsskole, Kollegiekontoret og AAB samt reservation
af et areal til Aarhus Arkitektskole. Med forslaget til udviklingsplanen bliver der lagt op til at udbyde en række arealer i de
nordlige, bynære dele af Godsbanearealerne til henholdsvis
bolig-, kontor- og butiksformål, ligesom bydelens første parkeringshus etableres i området. Dermed nærmer afslutningen på
den første, nordlige etape af området sig.

Telefon 35 47 97 89

MORTEN NØHR

Godsbanearealerne klar til næste skridt

Udviklingsplanen lægger samtidig spor ud for omdannelsen af
anden etape i de sydlige dele af området. Disse områder ønskes
udviklet, så Godsbanearealerne bliver en integreret del af det
større Brokvarter langs Søren Frichs Vej. Muligheden for sammenkobling med de nærtliggende områder skal dog først undersøges nærmere, inden der bliver planlagt i nærmere detaljer. Et
andet forslag er, at der gives udvidede muligheder for højhusbyggeri på Godsbanearealerne. I den videre planlægning skal
det naturligvis sikres, at højhusene lever op til højhuspolitikkens
krav til kvalitet, og i bred forstand tilføjer bydelen noget positivt.
Dette gælder også for øvrige kvaliteter inden for arkitektur, begrønning, uderum, byliv m.m., der beskrives i det Kvalitetsprogram, der bliver fremlagt parallelt med udviklingsplanen.
Efter byrådets behandling vil aarhusianerne få mulighed for at
drøfte forslaget, når der senere på efteråret 2017 er planlagt et
borgermøde om udviklingsplanen.

Ønskerne lyder bl.a. på grønnere indfaldsveje, udnyttelse af asfalthjørner i villakvarterer til træer, og så er frugttræer i høj kurs.

Klimavenlige skraldebiler henter sorteret affald!
Biodiesel reducerer skraldebilernes samlede CO2-udslip med 90
pct. i forhold til en traditionel skraldebil. Fra i dag er det mere
klimavenlige skraldebiler, som kører rundt på de aarhusianske
gader og veje og tømmer de nye affaldsbeholdere til sorteret
affald. De nye skraldebiler kører nemlig med grønt brændstof
i tanken.
Det seneste udbud på renovationsarbejdet i Aarhus Kommune
har sikret, at skraldebilerne skal bruge 2. generations biodiesel
som brændstof. Det betyder, at de samlet set udleder op til 90
pct. - eller 650.000 kilo - mindre CO2, end hvis skraldebilerne
brugte almindeligt diesel som brændstof.
”Alle aarhusianere begynder nu at sortere deres affald. Når vi beder
aarhusianerne om at yde lidt mere for en mere bæredygtig fremtid,
så bør vi også sørge for, at transporten af affaldet sker så miljørigtigt
og CO2-neutralt som muligt,” siger Kristian Würtz, rådmand i
Teknik og Miljø.
Der kommer i alt 20 af de nye biodiesel-drevne skraldebiler
på gaden. De syv af dem tømmer kun affaldsbeholdere til affaldssortering. Disse skraldebiler er todelte. Det ene kammer er
til glas, plast og metal, og det andet er til papir og småt pap. På
den måde kan de tømme de nye, todelte affaldsbeholdere, der
står i mange indkørsler, uden at affaldet bliver blandet sammen.
Det sorterede affald køres i første omgang til AffaldsCentret i
Lisbjerg, hvorfra det sendes til videre til forskellig behandling.
Andre syv biodiesel-drevne skraldebiler tømmer almindelige
beholdere til restaffald, og de sidste seks har kran og tømmer
nedgravede affaldsbeholdere og kuber.

Udvalgt af Niels Lucassen

www.ufaa.dk
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søgerønsker, som vi har registreret gennem mange år.
F.eks. ved vi, at 17,4% af investorerne søger
HELT SOLGT
investeringsejendomme i Aarhus. Vi ved også, hvor mange
der leder efter en ejendom som din.

Telefon 20 29 79 52
E-mail stmo@edc.dk

Søren Leth pedersen
Direktør, partner

Vil du have svaret, så gå ind på edc.dk/erhverv og test,
hvor mange købere, der er til din ejendom eller kontakt en
af vores specialister.

Telefon 51 80 40 72
Vi har netop solgt
E-mail slp@edc.dk
Ny Banegårdsgade 45
8000 Aarhus C

Hvad vil du helst være...

Til salg - eller helt solgt?

EDC Erhverv Poul Erik Bech har Danmarks største og
mest veldokumenterede database med detaljerede
søgerønsker, som vi har registreret gennem mange år.
F.eks. ved vi, at 17,4% af investorerne søger
investeringsejendomme i Aarhus. Vi ved også, hvor mange
der leder efter en ejendom som din.
Vil du have svaret, så gå ind på edc.dk/erhverv og test,
hvor mange købere, der er til din ejendom eller kontakt en
af vores specialister.

Fredens Torv 1 • 8000 Aarhus • 87 30 99 30 • 802@edc.dk
Fredens Torv 1 • 8000 Aarhus • 87 30 99 30 • 802@edc.dk
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Steen Storgaard Møller
Investeringschef
Telefon
E-mail

20 29 79 52
stmo@edc.dk

Søren Leth pedersen
Direktør, partner
Telefon
E-mail

51 80 40 72
slp@edc.dk

