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Skal facaden opfriskes? trænger vinduerne til udskiftning? Er
taget utæt? Skal bagtrappen nedlægges og hovedtrappen
brandsikres? Skal tagrummet udnyttes til boliger?

EVALUERing

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.

I forbindelse med vedtagelsen af den nye lejelov, som trådte i kraft medio 2015
blev det, mellem folketingets partier vedtaget, at der efter blot 2 år skulle foretages en evaluering af de ændringer, som blev gennemført med den nye lov.

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

Telefonisk medlemsservice tilbydes gratis
Lejeret og ejendomsjura
Erik Aagaard Poulsen, Advokat................................. 8612 2366
Louise Kaczor, Advokat.............................................. 2628 5777
Søren Lyager................................................................ 4029 0145
Kim Nielsen, Advokat.................................................. 8732 1267
Skat
Hans Anton Nielsen, Stats.aut. Revisor.................... 8739 3744
Salg, vurdering og administration
Peter Lautrup, EA........................................................ 2013 0111
Lars H. Rasmussen, Direktør..................................... 8616 0055
Praktiske og tekniske grundejerforhold
Michael Due, Rådgivende ingeniør........................... 8616 4755
Henning Poulsen, Civilingeniør................................. 8619 0700
Som udlejer/bestyrelsesmedlem
Claus Jespersen........................................................... 2015 1374
Michael Graff Nielsen................................................. 2840 1985
Helle Pouli.................................................................... 2844 5688
Medlemsfordele
Magasinet 'Danske Udlejere' 10x årligt • Nyhedsbrevet 'Udlejerforeningen Aarhus' 6x årligt • Aktuelle kurser og møder •
Telefonisk rådgivning • Lejekontrakter og blanketter mv. gratis til kopiering • Tilskud til principielle retssager • Fordelagtig
forsikringsordning med retshjælpsdækning.
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Retningslinjer for gratis rådgivning
Har du et spørgsmål til en af eksperterne i vores spørgepanel,
kan du få et gratis råd ved enten at ringe eller maile det til Udlejerforeningen eller den pågældende direkte. Spørgsmålet skal
kunne besvares umiddelbart uden gennemgang af bilag og
egentlig sagsbehandling, idet man ellers må påregne at blive
henvist til at søge betalt rådgivning.
Hvis du kontakter en af eksperterne direkte, skal du med det
samme oplyse, at henvendelsen sker som medlem af Udlejerforeningen Aarhus og oplyse medlemsnummer. Dine spørgsmål bliver besvaret hurtigst muligt og normalt inden forløbet
af 5 arbejdsdage bortset fra ferieperioder, hvor svartiden kan
være længere.
Under hensyn til at besvarelsen af dit spørgsmål er gratis, og at
det udelukkende gives på grundlag af de kortfattede oplysninger, som du selv giver rådgiveren fraskriver både Udlejerforeningen og rådgiveren sig ethvert ansvar som følge af svaret.
Kontorets åbningstider:
Mandag til torsdag: kl. 9.00 - 16.00 / fredag: kl. 9.00 - 12.00
for telefoniske og personlige henvendelser.

Ændringerne omfattede følgende punkter: obligatorisk ind- og udflytningssyn,
begrænsning af aftale om nyistandsættelse, afskaffelse af §63 konto, gennemsigtighed i huslejenævns afgørelser, sanktioner vedr. dusør, billigere adgang
til forhåndsgodkendelser for enkeltudlejninger, opsigelse af ejer-/andels-boliger, hvis udlejer selv skal bo der, vedligeholdelsesplaner for andelslejligheder,
undersøgelse vedr. kapitalafkast, undersøgelse af omfanget af hoteludlejning.
UDLEJERFORENINGEN AARHUS
Fredensgade 30, 8000 Aarhus C
T: 8612 1132 · ufaa@ufaa.dk · www.ufaa.dk
UDGIVES AF
Udlejerforeningen Aarhus,
Redaktionsudvalget og udsendes til
samtlige medlemmer af foreningen.
ANSVARSHAVENDE DETTE NUMMER
Lars H. Rasmussen: 8616 0055 · lhr@rasu.dk
REDAKTIONSUDVALGET
Claus Jespersen, formand
Lars H. Rasmussen, redaktør
Hans Jespersen, annoncer
Niels Meldahl
Ole Mathorne
Niels Lucassen
ÅBNINGSTIDER
Telefonen besvares:
Mandag til torsdag: kl. 9.00 - 16.00
Fredag: kl. 9.00 - 12.00
Medlemmerne er ALTID meget velkomne
på kontoret. Aftal tid i forvejen.
ANNONCESALG
Gert Hald: 8612 1132
Hans Jespersen: 8675 0155 / 4028 3823
ANNONCEPRISER (excl. moms):
1/4 side: kr. 1.300,1/2 side: kr. 2.500,1/1 side: kr. 5.000,Yderligere information vedrørende deadlines,
formater, tekniske specifikationer mv. kan
rekvireres hos Gert Hald eller Hans Jespersen.
Redaktionen er afsluttet: 8. maj 2018
Næste nummer: Primo august 2018
Oplag: 1.000 stk.

Fredensgade 30 · 8000 Aarhus C
Tlf. 8612 1132 · ufaa@ufaa.dk · www.ufaa.dk
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I efteråret 2017 har vi flere gange, som brancheorganisation, efterspurgt denne evaluering og fået oplyst at den var på vej.
Rent tilfældig og ved et samarbejde med LLO, opdages det, at evalueringen er
lagt ud på Folketingets net side den sidste arbejdsdag inden julen 2017. Normalt fremsender ministerierne adskillige mail til os i løbet af en uge – men
denne evaluering er listet ud.
Fra selve evalueringen vil jeg kort kommentere 2 punkter: Obligatoriske indog udflytningssyn skulle begrænse konflikter om det lejedes stand ved indflytningen og dermed hvilket istandsættelseskrav, som lejer kunne imødese
ved udflytningen. På baggrund af evalueringens datagrundlag konkluderer
embedsfolkene, at der har været en kraftig stigning i antallet af sager, hvilket
de mener skyldes, at der er kommet fokus på området. Endvidere konkluderer de, at det på baggrund af den korte periode endnu ikke har fundet et
normalt leje med hensyn til antal sager.
Herfra er der blot at sige, at det har de sikkert ret i, 2 år er alt for kort tid. Set
i lyset af, at ministeriet embedsfolk i samarbejde med ErnestYoung / EY i forbindelse med lovarbejdet i foråret 2015 kom frem til at den gennemsnitlige
boperiode for en lejelejlighed er 28 år, virker en evaluerings periode på 2 år
som rent nonsens.
”Nyistandsættelse” blev erstattet med ”normal istandsættelse” i forbindelse
med den nye lejelov. Evalueringen kommer frem til, at istandsættelsesudgifterne er reduceret med op mod 40%, mens de samtidig har konstateret at
denne reduktion i prisen ikke har medført tilsvarende forringelser af vedligeholdelsestilstanden.
Jeg lader billedet og tallene stå et øjeblik!
Herfra er der blot at sige, hvis det virkelig passer, at en næsten halvering af
en typisk malerregning ikke har ændret på det udførte arbejde, må I kalde
mig Mads. Der er helt sikkert startet en nedadgående spiral mod dårligere
lejligheder.
Hvorfor Folketinget gerne ser en forringelse af de private lejeboliger, er det
store spørgsmål?
Til alle vore medlemmer ønskes i øvrigt en rigtig god sommer.
Med venlig hilsen
Claus Jespersen
PS! Evalueringsrapporten kan findes Boligministerits hjemmeside.

www.ufaa.dk

3

•
•
•
•
•
ROSENSGADE 28, ODDER

Hvad er din ejendom
værd?

INVESTERINGSEJENDOM

•
•

Afskrivningsberettiget
Gågadeejendom med
920m² etageareal
80m² uudnyttet
tagetage
1. års afkast 5,32 %
Kontantpris kr.
6.700.000
Sag 22473073
Energi: E

Få en gratis og uforpligtende
salgsvurdering.

SILKEBORGVEJ 190, AARHUS C

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

BROHOLM
BOLIG & ERHVERV
Ejendomsmægler & valuar, MDE

Harald Jensens Plads 1,
8000 Aarhus C
8617 5000

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
Telefon 35 47 97 89
abrhnd@almbrand.dk

Få det lettere med fjernaflæsningsmålere
•
•
•

Fjernaflæsningsmålere giver muilghed for opkobling til Techem Beboer App
Opsæt alarmer på mobil/pc og få hjælp til at undgå omkostninger til vandspild
Spar tid og lad lejerne/beboerne selv følge forbruget online og finde svar

„En samarbejdspartner der lægger vægt på at gøre vores
hverdag nemmere og som har systemer, der kan overvåge installationen i ejendommen, er et aktiv for os.
Torben Petersen, Inspektør hos SAB. Se mere på www.techem.dk

Techem Beboer App - gør det også nemmere for udlejer
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Udlejerforeningen Aarhus afholdt ordinær generalforsamling
hos AMC, Aarhus V, onsdag den 11. april 2018 kl. 17.30.

broholmerhverv.dk

Kære udlejer, er
du dækket godt nok?
Som udlejer er det særligt vigtigt at være

REFERAT
GENERALFORSAMLING
Bestyrelsen var repræsenteret ved formand Claus Jespersen, Lars H. Rasmussen, Michael Graff Nielsen, Henning Poulsen, Louise Kaczor, Peter Lautrup, Michael Due
og Helle Pouli. Der var afbud fra Erik Aagaard Poulsen.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det foregående
		 kalenderår
3. Aflæggelse af regnskab for det foregående
		 kalenderår
4. Forelæggelse af budget, herunder godkendelse
		 af kontingent og restancegebyr for 2019
5. Behandling af eventuelle indkomne forslag
6. Valg af formand, når han er på valg
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
8. Valg af revisor og 1 suppleant
9. Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent
Louise Kaczor blev foreslået og enstemmigt valgt til dirigent.
Indledningsvis konstaterede hun, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.

Ad 2 Bestyrelsens beretning for det
foregående kalenderår
Formand Claus Jespersen aflagde beretning som følger
i forkortet udgave:
Vel mødt til jer alle. Det er dejligt at se, at mange medlemmer stadig har lyst til at deltage i vores generalforsamling.
Foreningsmæssigt går det godt, vi har passeret 900 medlemmer. Tallet dækker dog over både ind- og udmeldinger på
over 50 på et foreningsår.
Det glædelige er, at vi er blevet mere synlige end tidligere.
Vi har et godt samarbejde med erhvervsejendomsmæglere
og har i den forbindelse fået produceret både elektroniske
og papirbrochurer. Det til trods er det vigtigt, at vi fortsætter
markedsføringen, og jeg håber, at vi til efteråret igen afholder en aften for nye eller kommende udlejere. Vi har ændret
og opgraderet vores hjemmeside. Både så den indeholder

endnu flere informationer, men også for at I medlemmer forhåbentlig oplever, at den er blevet mere brugervenlig.
Vi har et par hjørnesten i foreningen, som vi er rigtig glade
for. En af de vigtigste, måske endda den vigtigste, er vores
mange gratis kurser. Vi forsøger at komme godt omkring i
det juridiske landskab på lejeområdet og samtidig have et
par kurser, som er mindre jura, men alligevel relevante og
interessante. Senest har vi haft et kursus om Grundejernes
Investeringsfond, hvor vi kom rundt i alle afdelinger af GI, og
i maj måned afvikles et kursus om skimmelsvamp.
Grundejernes Investeringsfond er, som mange af jer ved, en
tvangsopsparing. De fleste ejendomme skal indbetale og har
mulighed for i et vist omfang at bruge midlerne til primært
vedligeholdelsesopgaver. Når jeg siger i et vist omfang, skyldes det, at mange har svært ved at få pengene ud fra tvangskontoen. Jeg har endda hørt om medlemmer, der opfatter
indbetalingerne som en ekstra ejendomsskat og ikke forsøger at fratrække afholdte udgifter.
Det er naturligvis helt urimeligt, at der skal være problemer
med at få afholdte udgifter dækket af tvangsopsparingen,
men det ser desværre ud til at være et stigende problem.
Kan vi så få tvangsindbetalingerne ændret? Det tror jeg desværre ikke. Men har I problemer med GI, vil vi gerne høre det.
Lidt roser er der dog; hvis I står med en konkret byggeopgave, har GI nogle dygtige teknikere, som gerne kommer med
gode råd og brugbar viden – så får man da lidt for pengene.
En anden af hjørnestene er medlemstilbud, som primært udbydes via vores paraplyorganisation, Danske Udlejere. I år vil
jeg specielt fremhæve to:
Alm. Brand Forsikring - for rigtig mange er det en rigtig god
forsikring, som er værd at få et tilbud fra. Vi har inden for
de seneste år forhandlet med 2 andre selskaber, som ikke
har kunnet matche Alm. Brand-aftalen, når vi sammenligner
over flere år.
Et nyt skud på stammen er en aftale med Syd Energi. Rigtig
mange af os har haft problemer med elselskaberne over de
seneste år. Der er og har været en tendens til, at de sender
en stadig tiltagende strøm af regninger.
Fortsættes side 6
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andre har valgt den absolut modsatte metode, simpelthen
at meddele el-handlerne, at man ikke ønsker at indgå nogen
aftaler overhovedet. Sidstnævnte er muligvis ikke juridisk muligt. Aftalen med Syd Energi lander lidt i midten..
Den sidste udfordring, jeg kort vil nævne i beretningen, er et
nyt EU-tiltag, som træder i kraft den 25. maj. Mange af jer har
sikkert allerede hørt eller læst om Persondataforordningen.
For at I ikke bliver fanget på det forkerte ben, vil vi gerne slå
fast, at forordningen gælder alle, som driver forretning og har
registret persondata. Der er næppe nogen vej uden om - alle
medlemmer skal tage højde for behandling og opbevaring af
data.
Danske Udlejere har hyret et advokatfirma med speciale i netop dette område til at lave nogle vejledninger og færdige papirer, som bliver tilgængelige for medlemmerne. Forordningen
er ekstremt omfattende og fuldstændig ude af proportioner.
Et område, vi har berørt lidt i bestyrelsen, og som helt sikkert
vil dukke op igen over de kommende år, er, hvordan det aarhusianske boligmarked har udviklet sig, og hvor vi er på vej
hen. Bliver der bygget for meget? Fortsætter tilvæksten af tilflyttere? Hvad sker der, hvis enkelte fakulteter på universitetet
flyttes til de omkringliggende byer? Hvad betyder nybyggeriet
for huslejen? Kommer der til at mangle lejere?
Som sagt et par af de væsentlige områder, der rammer vores
branche lige nu. Vi vil gerne høre jeres holdning eller oplevelser og meget gerne løsningsmodeller. Kun ved at dele vores
erfaringer kan vi blive klogere og finde de bedste løsninger.
Til slut vil vi benytte lejligheden til at takke for den opbakning,
foreningen får fra medlemmerne, både jer som har valgt at
bruge aftenen i dag her til vores generalforsamling, men også
de mange som bakker op om vores kurser og støtter vores
an-noncører og sponsorer, ikke mindst Techem og Vesta Merkur og i den nærmeste fremtid Syd Energi, som støtter vores
generalforsamling, og som vi om lidt skal høre sidste nyt fra.
Der er også en lang række huslejenævnsmedlemmer, lægdommere, foredragsholdere, undervisere og bestyrelseskolleger samt kontorets faste tovholder Gert Hald, som fortjener
en tak. Uden jeres indsats var det ikke muligt at have en velfungerende forening.
Tak for indsatsen.

Ad 3 Aflæggelse af regnskab for
det foregående kalenderår
Michael Graff Nielsen gennemgik kort det udleverede regnskab for 2017. Indledningsvis henviste han til side 3, hvoraf
det fremgik, at regnskabet havde en blank revisionspåtegning.
Endvidere fremgik det, at den anvendte regnskabspraksis var
uændret i forhold til 2016.
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Regnskabet 2017 blev enstemmigt godkendt.
Ad 4 Forelæggelse af budget, herunder
godkendelse af kontingent og restancegebyr for 2019
Michael Graff Nielsen gennemgik herefter det udleverede
budget for 2019.

ER DET TID TIL
AT GIVE SLIP?

Med hensyn til medlemskontingenter var satsen fastholdt i
forhold til budgettet for 2018, dvs. satsen for ejerforeninger,
andelsforeninger, parcelhuse og 2-familiehuse, udlejere med
mindre end 7 lejemål og udlejere med 7-35 lejemål var fastholdt uændret på 1.400 kr. Satsen for udlejere med over 35
lejemål og administratorer, advokater, revisorer, banker m.v.
var fastholdt uændret på kr. 2.100.
Det i 2015 indførte restancegebyr på kr. 100 pr. gang var fastholdt uændret.
Der var ikke yderligere at bemærke, og dirigenten kunne herefter konkludere, at budget 2019, kontingentsatser og sats for
restancegebyr var enstemmigt godkendt.

Ad 5 Behandling af eventuelle indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 6 Valg af formand, når han er på valg
Formanden var ikke på valg.

Ad 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen
og 2 suppleanter
Lars H. Rasmussen, Henning Poulsen, Peter Lautrup og Helle
Pouli var på valg og alle villige til at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af de fire bestyrelsesmedlemmer, som
blev genvalgt med akklamation. Valgene gælder for en toårig
periode.
Suppleanterne Morten Holst Aaen og Kim Nielsen var på valg
og indstillet på genvalg. Begge kandidater blev genvalgt med
akklamation. Valgene gælder for en etårig periode.

Ad 8 Valg af revisor og 1 suppleant
Revisionsfirmaet Beierholm blev enstemmigt genvalgt. Da der
er tale om et firma, undlod man at vælge suppleant.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden for nogle afsluttende bemærkninger.
Formand Claus Jespersen takkede dirigenten for veludført arbejde.

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.

Herefter orienterede han om aftenens videre forløb.
Generalforsamlingen hævet kl. 18.02

Accelerating success.

www.ufaa.dk
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Forårets kurser 2018
FORMIDDAGSKURSER KL. 9.00 - 12.00

AFTENKURSUS KL. 19.00 - 22.00

KURSUS 9

KURSUS 10

Det lejedes værdi efter
BRL §5 stk. 2
NYHED

Tid		
Underviser
		
Sted

Mandag d. 28. maj 2018, kl. 9.00-12.00
Erik Aagaard Poulsen, Advokat (H) og
Thomas Andreas Mikkelsen, Advokat
Scandic Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

Indeklima og skimmelsvamp
Tid		
Underviser
Sted

Mandag d. 11. juni 2018, kl. 19.00-22.00
Martin Riis Jensen, Ingeniør, Arne Elkjær A/S
Scandic Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

Kursusbeskrivelse

Kursusbeskrivelse

Gennemgribende moderniserede lejligheder
Kurset indeholder en gennemgang af de seneste regler
for aftalefriheden ved udlejning til det lejedes værdi
efter BRL § 5, stk. 2, herunder dels de ændrede vilkår
både for nyudlejninger og genudlejning af tidligere
moderniserede lejligheder.

Formålet med kurset er at give deltagerne en baggrundsviden om, og forståelse for, de forhold, der påvirker boligens indeklima og medvirker til skimmelvækst.
Herunder udbedring og forebyggelse af skimmevækst
samt de følgeskader fugt i bygninger kan medføre. Derudover belyses det juridiske perspektiv mellem udlejer,
lejer, kommunalt tilsyn og huslejenævn.

Endvidere orientering om de seneste års huslejenævnsog boligretspraksis vedrørende lejens størrelse og
udvidet adgang til genudlejning efter BRL § 5, stk. 2,
samt gode råd om behandling af huslejenævnssager og
boligretssager om lejens størrelse, dokumentationskrav
og regulering af lejen efter afskaffelse af trappeleje, og
orientering om de nye regler om brug af e-mail mv. som
forventes at træde i kraft 1/1 2018.
Der udleveres fyldigt kursusmateriale.

“BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME I AARHUS
ER EFTERTRAGTEDE, MEN...
...

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

cbre.dk

Kurset omfatter således
- Indeklima, grundlæggende teori
- Skimmelspore og skimmelvækst
- Helbredsrisiko
- Udbedring af skimmelangreb
- Hvordan minimerer man risikoen for skimmelvækst
- Råd, svamp og andre følgeskader af fugt i bygninger
- Det juridiske perspektiv

Ejendomsmæglere, MDE,
valuarer og chartered surveyors

Aarhus:
7022 9602
København: 7022 9601

Max. deltagerantal til alle kurser: 60.
Aftenkurser starter kl. 19.00 og slutter senest kl. 22.00. Alle kurser består af 3 x 50 min.
Formiddagskurser starter kl. 9.00 og slutter senest kl. 12.00
Servicering
Aftenkurser: Under hele kurset selfservice-automat kaffe og the (vand på bordene). I pausen kage.
Formiddagskurser: Under hele kurset selfservice-automat kaffe og the (vand på bordene). I pausen
en gourmetsandwhich.
Medlemmer: Hvert medlem kan tilmelde 2 personer pr. kursus uden beregning. For deltagere herudover betales kr. 250,- (Ikke-medlemmer: Betaler kr. 1.400,- pr. deltager pr. kursus).
Alle kurser afholdes på: Scandic Hotel Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus. Telefon 8931 8100
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,-. Udlejerforeningen Aarhus’ kurser er en Filial
af Danske Udlejeres kursusvirksomhed. Medlemmer af foreningen kan derfor deltage.
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.
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Den 25. maj træder den nye EU
forordning i kraft omkring behandling
og sikring af personfølsomme oplysninger.
Forordningen gælder alle, som driver forretning og
har registreret persondata. I denne forbindelse har
Danske Udlejere hyret et advokatfirma til at lave vejledninger og færdige paradigmer tilgængelige for
vore medlemmer.
Vejledninger og skabeloner, med særlig henblik på
udlejere, er netop færdiggjorte og ligger nu på vores hjemmeside, ufaa.dk samt danskeudlejere.dk.
Det er et rigtig fint materiale, som vil lette arbejdet for
mange udlejere, som ellers selv måtte stykke et regelsæt sammen. Så gå straks ind og se, hvordan du kommer i gang. Der er ikke lang tid til den 25. maj!

www.ufaa.dk
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Alle projekter skal efter
1. juli 2018 ansøges og
udføres efter det nye
bygningsreglement BR18

De væsentligste ændringer i

DET NYE BYGNINGSREGLEMENT
af Michael Due, Adm. direktør, ARNE ELKJÆR

Pr. 1. januar 2018 er det nye bygningsreglement
BR18 trådt i kraft. Reglementet erstatter det nuværende bygningsreglement BR15, og der er en overgangsperiode på 6 måneder, således byggesager,
hvortil der ansøges om byggetilladelse inden den
30. juni 2018, kan udføres efter det nugældende
reglement BR15 eller efter det nye reglement BR18.
Alle projekter skal efter 1. juli 2018 ansøges og udføres efter det nye bygningsreglement BR18.
BR18 har én væsentlig grundlæggende ændring i forhold til de tidligere reglementer, vi har kendt til gennem tiderne. Tekniske rådgivere (fx arkitekter og ingeniører), der projekterer og arbejder med brand og
bærende konstruktioner, skal efter de nye regler certificeres. Udfordringen heri er, at der pt. ikke er nogen virksomheder, der er godkendt til at certificere de
respektive rådgivere – en certificeringsordning, som
er personlig. Systemet er således endnu engang på
bagkant i forhold til igangsætning af nye regler, og der
vil derfor være en yderligere forlænget overgangsordning, når det gælder behandling af brand og konstruktioner efter BR18. Denne overgangsperiode løber frem
til udgangen af år 2019.
Det har fra politisk side været et generelt ønske, at
byggesagsbehandlingen i Danmark skulle privatiseres.
Det er netop også det, som det nye bygningsreglement
lægger op til med blandt andet certificeringsordningen.
Herved stopper den tekniske byggesagsbehandling
i kommunerne, og det forventes, at der fremadrettet
kommer til at ske en ensartet og hurtig byggesagsbehandling. Dette vil alt andet lige frigive ressourcer hos
kommunerne, hvilket kan vise sig at blive hensigtsmæssigt – specielt da kommunernes sagsbehandlere
fremover forventes at komme til at behandle en del
klagesager.
Ansøges der om byggetilladelse efter BR18, og overholder det ansøgte projektmateriale bygningsreglemen-
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tets bestemmelser, lokalplaner mv., således der ikke er
dispensationer eller tilsvarende, så er der ingen sagsbehandling fra kommunernes side. Der vil dog fortsat
være sagsbehandling i henhold til anden lovgivning – fx
miljøloven og naturbeskyttelsesloven.

Ibrugtagning:
• Krav om funktionsafprøvning af de tekniske
installationer
• Krav om drifts- og vedligeholdelsesplan for
tekniske installationer

BR18 er opbygget efter en helt ny struktur i forhold til
det, vi kender fra BR15. Reglementet er opbygget efter
emner i alfabetisk rækkefølge, og reglementet kan derfor bruges som en form for ”huskeliste” i forbindelse
med udarbejdelse af projektmateriale til ansøgning om
byggetilladelse. Under hvert emne er anført alle relevante krav, normer, regler mv., hvilket gør det lettere
at projektere og udføre, idet alt står ét sted.

BR18 ændrer også på de energimæssige krav til
bygninger, skønt det i denne omgang ikke er så
omfattende stramninger, som da BR15 blev indført.
Følgende hovedtemaer kan nævnes:
•

Under hvert emne er der fokus på følgende:
-

Funktionskrav om sikkerhed/sundhed
Norm/standard, der skal anvendes
Energiforbrug (hvis relevant)
Krav til dokumentation inden ibrugtagning
Drift og vedligehold

I forbindelse med kommende byggesager skal der
fremover til at være meget mere fokus på den efterfølgende drift og vedligeholdelse af de enkelte dele af
byggeriet. Dette skal dokumenteres ”up front” – det vil
sige inden ibrugtagning.

•

•

•
•

Mindre ændringer i krav om mindste varmeisolering vedr. linjetab herunder ved fundamenter og
gulve med gulvvarme samt et par mindre øvrige
ændringer
50% af etagearealet i en kælder skal indregnes i
energirammen uafhængig om den er opvarmet til
mere end 15 C° eller kun delvist opvarmet til
mellem 5 og 15 C°
Der skal tages hensyn til både rentabilitet og risiko
for fugtskader i forbindelse med efterisolering af
eksisterende bygninger
Bygningers opvarmning skal baseres på vedvarende energi, hvis der ikke er mulighed for fjernvarme
Bygningsklasse 2020 er frivillig, men kravene heri
skærpes

Der er naturligvis også forskellige stramninger i
BR18 i forhold til BR15. Blandt andet kan nævnes:

Når der i fremtiden ansøges om byggearbejder
efter BR18, skal der som minimum udføres flg:

Dagslys:
• Der skal være mulighed for udsyn i opholdsrum
og undervisningslokaler
• Alternativt krav til dagslys:300 lux ved mindst halvdelen af det relevante gulvareal i dagslystimerne
• Funktionsafprøvning af belysningsanlæg for
ibrugtagning

Starterklæring
• Redegørelse for hvilke tekniske forhold jf. reglementet byggearbejdet er omfattet af
• Redegørelse for konstruktive forhold samt oplysning om certificeret statiker
• Redegørelse for brandtekniske forhold samt oplysning om certificeret brandrådgiver
• Evt. landinspektørattest

Sluterklæring
• Erklæring om, at byggeriet er i overensstemmelse
med byggetilladelse og reglement
• Byggeskadeforsikring, hvis krav jf. Byggeloven
• Dokumentation for, at bestemmelser i BR18 er
overholdt i det færdige byggeri
• Beregninger og tegninger
• Prøvninger og målinger
• Drifts- og vedligeholdelsesmanual for bebyggelsens installationer
Kommunen kan på opfordring fra ansøger
udpege en særlig sagkyndig vedr. den tekniske
dokumentation.
Kommunerne skal foretage stikprøvekontroller i 10% af
sagerne, og disse kontroller kan medføre, at der skal fremsendes supplerende redegørelser, supplerende materiale
mv. til belysning af sagens komplette omfang og dokumentation for, at reglerne i BR18 er opfyldt. Dette kan betyde ret omfattende ekstraomkostninger for bygherrerne,
hvis denne kontrol først udføres fx efter igangsætning af
byggeriet – eller endnu værre, hvis det sker efter færdiggørelse, og kommunen måtte kræve ændringer, hvis nogle
regelpunkter i BR18 ikke er opfyldt tilstrækkeligt.
En kort opsummering af de vigtigste punkter
i BR18 er således:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behandling af bebyggelsesregulerende
bestemmelser – uændret
Ingen teknisk sagsbehandling
Ingen sagsbehandling af bærende konstruktioner
Inden brandteknisk sagsbehandling
Start- og sluterklæringer
Obs. på rollen som bygværksprojekterende
Driftsmæssige forhold på brand overgivet til
bygningsejeren
Proces omkring certificeringsordningen for både
statik og brand
Ansvar flyttet til bygherre og rådgivere

www.ufaa.dk
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Istandsættelse ved fraflytning:
Krav om specifikation
I Huslejenævnene har vi stadig en voksende mængde af tabte sager
i forbindelse med istandsættelseskrav ved fraflytningssynet, hvor udlejer
på grund af banale fodfejl ikke overholder formalia.

SOLGT

NIELS JUELS GADE 5, AARHUS N
Klassisk og velholdt Trøjborg ejendom med 10 attraktive lejemål.

Købesum: 15.500.000

PÅ VEJ
IND..

Forrentning: 3,31%

SILKEBORGVEJ 152, AARHUS C

Boligareal: 488

Præsentabel rødstensejendom med 9 boliglejemål
centralt i Aarhus – ring og hør nærmere

PÅ VEJ
IND..

Velbeliggende ejendom på Trøjborg med 5
lejemål, hvoraf ét lejemål er ledigt for køber.

Suverænt beliggende
byejendom
FØLG OS PÅ LINKEDIN
Suverænt beliggende byejendom

I AARHUS C• 86198080 I AALBORG • 96316000 I

Sag 50170797

Sag 50170797

uge 18-udlejerforening aarhus - halvside.indd 1

04/05/2018 14.27

Vil du vide, hvor meget
din ejendom er værd?
Transaktionsvolumen slog alle rekorder i
2017. Vækst og lavrentelån gør erhvervsejendomme med faste lejere og boligudlejningsejendomme særdeles attraktive.
I markedet for køb og salg af investeringsejendomme fortsætter aktiviteterne på et
højt niveau i 2018, og vi oplever, at feltet
med aktive investorer er voksende.

Den lave rente betyder, at investorene og
pensionsselskaberne er aktivt søgende
efter solide investeringsejendomme.
Aarhus C - M.P. Bruuns Gade 64
- Derfor kan din ejendom være mere
Aarhus C - M.P. Bruuns Gade 64Flot klassisk ejendom i god stand
værd, end du regner med.
Flot klassisk ejendom i god stand
Super beliggenhed til butiksformål
Super

beliggenhed til butiksformål
Nyere lejligheder fra 2002

Nyere
lejligheder fra 2002
Godt lejepotentiale, især i stueplan
Kontakt os for en gratisog
uforpligtende
Godt lejepotentiale, især i stueplan
salgsvurdering af din ejendom.

TIL SALG
TIL SALG
Kontantpris kr. 49.995.000
1. års nettoafkast %
3,51
Etageareal m2
1.500

TIL SALG
Kontantpris kr. 49.995.000
1. års nettoafkast %
3,51
Etageareal m2
1.500

De formelle regler er kort:
Det fremgår af lejelovens §98, stk. 3 og 4, at udlejere,
der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne
beboelseslejligheden senest to uger efter, at udlejeren
er blevet bekendt med fraflytning. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges
varsel, og der skal udarbejdes flyttesynsrapport, som
skal udleveres til lejer ved synet eller sendes til lejeren
senest 2 uger efter synet, såfremt lejer ikke er til stede
eller ikke vil kvittere for modtagelsen.
Er ovennævnte opfyldt kommer vi så til selve fraflytningsrapporten, som også giver anledning til tvister. Det
skal bemærkes, at der ikke er nogen formkrav til udarbejdelse af flyttesynsrapporter efter lejelovens § 98, stk.
4, men at de krav, udlejer ønsker at gøre gældende over
for lejer, skal være klare og præcise, jf. Vestre Landsret
dom af 11. sept. 2015, hvor retten fandt, at udlejers reklamation over mangler ved fraflytning ikke var specificeret på en sådan måde, at udlejers krav kunne anses
for at være blevet gjort gældende over for lejer. Det
samme i en anden sag fra VL af den 26. juni 2009 blev
rapporten tilsidesat, idet udlejer alene havde henvist til,
at ”lejemålet ikke var malet og rengjort”.
I en sag fra Aarhus blev i flyttesynsrapporten angivet en
række forhold med beskrivelsen ”God stand - vedlige-

holdelse kan være påkrævet”. Denne reklamation fandtes ikke tilstrækkelig specificeret, da der ikke nærmere
er taget stilling til, hvorvidt tilstanden giver anledning til
istandsættelse.
I en anden udenbys sag var der i en lejlighed , hvor lejer var ryger og erkendte dette, aftalt den skulle males.
Malerne havde – naturligvis først afvasket væggene på
grund af nikotin, hvilket fremgik af malerregningen. Lejer ville ikke betale for dette, da det ikke fremgik af flyttesynsrapporten. Udlejer tabte sagen. I en anden rygerlejlighed var der malet to gange pga nikotin. Lejer ville
ikke betale for 2 gange maling, da det ikke fremgik af
rapporten. Her tabte lejer dog sagen.
Man kan vel sige, at hvis en professionel håndværker
skønner en bestemt udførelse nødvendig for et ordentligt resultat, bør det vel udføres således. Uden det for
udlejer er nødvendigt at redegøre for arbejdsgangen ud
i detailler i fraflytningsrapporten.
Men overordnet kan vi kun appellere til udlejer om at
specificere mest muligt ved udfærdigelsen af flyttesynsrapporten, da mange lejere er på vagt for at finde en
overset detalje, som udlejer under flyttesynet ikke lige
har fundet nødvendig at medtage. Ja, snubletråde er der
nok af for udlejer!

Kontakt Heine Jensen på e-mail: hij@nybolig.dk eller tlf. 2170 6644 for
yderligere informationer om denne fantastiske ejendom på Frederiksbjerg.

Kontakt os på tlf. 8620 8585, og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for dig.
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Teknik og Miljø henter ny
direktør i Rambøll
Senest 1. juli tiltræder Rambøll-direktør Henrik Seiding
som direktør for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.
Det bliver en direktør med omfattende erfaring med
både byudvikling og forretningsudvikling, der senest
1. juli sætter sig i direktørstolen hos Teknik og Miljø i
Aarhus Kommune. Aarhus Byråd tiltrådte onsdag en
indstilling fra rådmand Bünyamin Simsek om at ansætte Henrik Seiding, der kommer fra en stilling som
executive direktør i Rambøll Management Consulting.
Her har han blandt andet har haft fokus på at hjælpe
den offentlige sektor med at skabe gode resultater inden for byudvikling, klimaløsninger, energi og vand.
Henrik Seiding har også erfaring med politisk rådgivning og optimering af arbejdsgangene i den offentlige
sektor. Han har haft flere ansættelser i Finansministeriet, hvor han senest var kontorchef i Center for Kvalitet,
Afbureaukratisering og Ledelse.Siden har Henrik Seiding bestridt en række ledende stillinger i Rambøll
Management Consulting og Rambøll Gruppen, hvor
han ved flere lejligheder har været i spidsen for aarhusianske projekter. Blandt andet kortlægningen af Business Region Aarhus’ internationale konkurrenceevne,
analyse af vækstpotentialet i Aarhus-Hamburg korridoren og udviklingen af planlægningsværktøjer for
bedre byer med ø-gaderne som konkret case.
”Med Henrik Seiding får en dygtig leder fra den private
sektor, som samtidig har en betydelig erfaring med det
faglige indhold og de særlige opgaver og udfordringer,
man møder i en offentlig virksomhed. Henrik Seiding er
en leder, som kender værdien af at samarbejde med rigtig
mange interessenter, og jeg er sikker på, at byen får rigtig
meget glæde af at have ham ved roret i Teknik og Miljø.
Han har evnerne til både at sikre en effektiv drift og udnytte det potentiale, som ligger i det nye, stærke Teknik og
Miljø, som vi er ved at skabe,” siger Bünyamin Simsek.
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Det er positive resultater fra den oprindelige strategi
for fleksibel udlejning, der er grunden til, at en ny version af strategien træder i kraft pr. 1. april 2018.Fleksibel udlejning betyder, at visse boligsøgende får fortrin
på ventelisten til en ledig almen familiebolig. Den nye
udlejningsstrategi giver først beskæftigede og dernæst
studerende på videregående uddannelser fortrinsret.
”Evalueringen af de første fire år med fleksibel udlejning
viser tydeligt, at udlejningsværktøjet har haft en effekt. Nu
bliver boligerne udlejet mere målrettet, og vi forventer, at
det giver en mere blandet beboersammensætning. Vi kan
på denne måde gøre noget ved de udfordringer, som findes
i de udsatte boligområder. Det er målet, at alle aarhusianere, uanset hvor de bor, skal være en del af vores by,” siger
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.
Strategien er udarbejdet i et samarbejde mellem boligorganisationerne i BL’s 5. kreds og Aarhus Kommune.
Den nye version lægger bl.a. vægt på, at værktøjet skal
anvendes i de områder med størst behov.
Kredsformand, Anders Rønnebro fra Arbejdernes Andels Boligforening ser også positivt på den kommende
strategi: ”Der er grund til at ranke ryggen på udlejningsområdet, vi er langt fremme i Aarhus. Vi har allerede rigtig gode
erfaringer med at anvende fleksibel udlejning, og jeg tror
på, at de gode resultater fortsætter. Den nye strategi lægger op til et forbedret værktøj med tydeligere retningslinjer
for fortrinskriterier og dokumentationskrav. Strategien er
dermed et godt supplement til den række af indsatser, der
skal sikre socialt velfungerende boligområder i Aarhus.”
I perioden 2013-2016 har ca. 13.000 lejemål været
omfattet af en udlejningsaftale. Dette svarer til cirka
33% af alle almene familieboliger i Aarhus Kommune.
Målet med den nye udlejningsstrategi er at inkludere
samtlige ledige boliger i den enkelte boligafdeling for
at styrke effekten.
FAKTA
•

Beskæftigede og studerende
rykkes frem på venteliste til
familieboliger

•

Boligorganisationerne i Aarhus og Aarhus Kommune
er nu klar med en forbedret strategi for udlejning, som
skal sikre en mere blandet beboersammensætning i
byens udsatte boligområder.

•

www.ufaa.dk

•

Udlejningsstrategien træder i kraft fra den 1. april
2018 og gælder i perioden 2018-2022.
Fleksibel udlejning betyder, at visse boligsøgende
kan få fortrin på ventelisten til en ledig almen
familiebolig. I denne udlejningsstrategi kan først
beskæftigede og dernæst studerende på videregående uddannelser få fortrinsret.
Udlejningsstrategien er en aftale mellem Aarhus
Kommune og BL – Danmarks Almene Boliger,
5. kreds vedrørende udlejning af almene boliger.
Parterne har siden 2013 haft en fælles aftale om
principperne for anvendelsen af udlejningsredskaber.

Visualisering: AART architects

Nyt byggeri på Aarhus Ø
skal bidrage til bylivet
Et stræde mellem to trekantede karréer sikrer adgang
mellem aktiviteterne ved Bassin 7 og lystbådehavnen
Byrådet i Aarhus skal nu tage stilling til endnu en lokalplan for et byggeri på Aarhus Ø. Byggeriet er på forhånd
døbt Nicolinehus og det er udgangspunktet, at der både
skal være plads til detailhandelsbutikker, sports- og
fritidsvirksomheder, caféer, restauranter og lignende ud
over boliger og andet erhverv.
”Nicolinehus er et spændende byggeri, hvor man har fundet
inspiration i Midtbyens gamle karréer. Det er uhyre vigtigt,
at der bliver et mangfoldigt byliv på Aarhus Ø, og det er
noget butikker, caféer, restauranter, sportsaktiviteter og
lignende skal være med til at skabe. Og netop dette, vil Nicolinehus bidrage til, siger rådmanden for Teknik og Miljø,”
Bünyamin Simsek. Bebyggelsen ligger ved Nicoline
Kochs Plads og afgrænses i øvrigt mod vest af Dagmar

Petersens Gade og mod øst af Bernhardt Jensens Boulevard. Der lægges op til, at bebyggelsen udformes som to
tætliggende trekantede karréer. En diagonal forbindelse
deler huset i to og skaber et intimt byrum, der samtidig binder Aarhus Ø og Midtbyen sammen – visuelt og
fysisk. Strædet mellem de to karréer, Nicolinestræde,
sikrer samtidig adgang mellem aktiviteterne ved Bassin
7 og lystbådehavnen.
Lokalplanen gør det muligt at opføre 40.000 m² etageareal, og dertil kommer en kælder i op til tre etager
til bl.a. parkering, depoter, teknik og lignende samt
eventuelle offentlige funktioner såsom fitness. De to
tætliggende trekantede karréer trappes op, således at
etageantallet stiger fra to til 13 etager i den nordligste
bygning og fra to til 17 etager for den sydligste.

Udvalgt af Niels Lucassen
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EJENDOMSRENOVERING
Trænger din ejendom også til en renovering?

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

Aarhus har talent

Erhvervscenterdirektør og partner, Martin Julsgaard

Du kender sikkert TV-udsendelsen ”Danmark har talent”, men
har du tænkt på, hvor meget talent, der er i en by som Aarhus?
Som en af landets største studiebyer udklækkes en god portion.
Og de unge med iværksætterdrømme har ikke tænkt sig at
flytte. Aarhus har alt og efterspørgslen på kloge kvadratmeter
går kun én vej. Op. Alene i Aarhus er der skabt mere end 6.500

Din erhvervsejendom?

- og din ejendom har potentiale

nye arbejdspladser i året frem til sep. 2017. Det viser tal fra
Danmarks Statistik og det høje aktivitetsniveau, som vi mærker
i det daglige arbejde som erhvervsmæglere i Østjylland. Måske
din ejendom har større potentiale, end du tror?
Kontakt home Erhverv Aarhus på tlf. 8619 0300.

ter Østjylland - Aarhus
Erhvervscenter
· Tlf. 86190300
Østjylland - Aarhus · Tlf. 86190300
Skt.C Clemens Torv 11, 8000 Aarhus C
Torv 11, 8000 Aarhus
homeerhverv.dk oestjylland@homeerhverv.dk
homeerhverv.dk/oestjylland
.dk/oestjylland

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
Ejendomsmæglerkæde for Danske Ba
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