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Efter en, for de fleste, forhåbentlig veloverstået sommerferie, som dog
vejrmæssigt ikke kunne konkurrere med sidste års kanonvejr, skal vi fra
Udlejerforeningen Aarhus hermed byde alle vore medlemmer velkommen
tilbage til et forhåbentligt udbytterigt efterår. Siden sidste nummer af Nyhedsbrevet har vi haft et folketingsvalg, fået regeringsskifte, optaget 12.479
nye unge og studerende på de videregående uddannelser i landets næststørste by, afviklet et Tall Ship Race med over 525.000 besøgende, samt endelig i sidste uge af CNN er Aarhus blevet udpeget, blandt 20 byer i Europa,
som én af de mest spændende at besøge. Så umiddelbart går det jo godt.
Med regeringsskiftet er ejendomsbranchen igen tilgodeset politisk med
eget ministerium, idet statsministeren har udnævnt en boligminister, Kaare
Dybvad, med selvstændigt ressortområde. Vi sætter pris på denne opgradering af dette trods alt vigtige og store område. Den nye minister er cand.
scient. i geografi, så vi må formode, han ved, hvor Aarhus ligger, og dermed måske kan aflægge byen og Udlejerforeningen et besøg og fortælle lidt
om sine visioner for boligområdet. Det er aldrig lykkedes med de tidligere
boligministre. Han synes ikke at have den helt store erhvervserfaring med
og indsigt i boligsektoren, men skal naturligvis have chancen for at vise sit
værd. Han har skrevet en bog om Udkantsdanmark, ”Udkantsmyten”, hvis
budskab er, at vi er dybt afhængige af provinsen, hvis et stærkt velfærdssamfund skal bevares. Vi skal derfor holde igen med centralisering af landet, skriver han. Med ”vi” må vi formode, han mener politikerne?
Et emne, som den nye boligminister i hvert fald kommer til at deltage i,
er de sidste måneders angreb på loven om gennemgribende moderniseringer, kendt som § 5.2, som siden 1996 på en nem og operationel måde
har løftet boligstandarden i ca. 45.000 lejemål i ældre udlejningsejendomme. Det skønnes, at der udføres 2.000 årlige moderniseringer, med en årlig investering på godt 1 mia. kr. og med en beskæftigelseseffekt på 2.000
fuldtidsansatte, jf. tal fra EjendomDanmark. Kritikken går på, at der fjernes
”billige” boliger fra markedet. Men hvad er egentlig en ”billig” bolig? Der vil
altid være lejere, som synes, at lejen er for dyr og derfor aldrig tilfredse. I
stedet får vi, via de gennemgribende forbedringer, moderniserede og tidssvarende lejemål, som hovedparten af lejerne trods alt efterspørger. Og
husk, lejen er altid begrænset af ”det lejedes værdi” – reguleret af lokale
huslejenævn. Vi taler slet ikke om fri lejefastsættelse og det vilde Vesten,
som det fremstilles i pressen. Man får præcis, hvad man betaler for, nemlig
en leje ( =pris) svarende til det lejedes værdi.
Efteråret er også den rette tid til kurser og læring. Igen i år har vi et stort og
varieret udbud af kurser, som alle er beskrevet i dette nummer. Særligt skal
vi fremhæve vort ”Heldagskursus og Medlemsmøde” nr. 11, hvor vi helt sikkert får en orientering om alt det sidste nye inden for lejeloven. Her vil der
forhåbentlig også være nyt fra den af ministeriet nedsatte ekspertgruppe,
som skal undersøge boligreguleringsloven § 5.2. Vi skal heller ikke undlade
at nævne, at der er gratis frokost denne dag!
Så vel mødt på efterårets kurser og arrangementer.
Med venlig hilsen
Lars H. Rasmussen
Formand
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holdelseskrav eller misligholdelse, der er
tale om, og at lejeren ikke kunne undgå
at blive klar herover ved gennemgangen
af lejligheden.
ERIK AAGAARD POULSEN,
ADVOKAT,
ADVOKATERNE I JYLLANDSGAARDEN

HURRA - SUND FORNUFT!
Vestre Landsret ændrer formkrav til flyttesyn
Siden indførelsen af kravene om indflytnings- og fraflytningssyn fra 1/7
2015 er der rigtig mange udlejere, der
har tabt mange penge på en enkelt
lille fodfejl, enten i forbindelse med
indkaldelse eller gennemførelse af
fraflytningssyn, eller andre formelle
mangler.
Særligt indholdet af en række formelle
krav i LL § 98 til fraflytningssyn har medført mange urimelige og store tab for
udlejerne for helt berettigede krav, efter
det har kunnet konstateres, at såvel huslejenævn som boligretter håndhæver de
formelle krav ret håndfast, selvom der er
mulighed for at lempe på kravene efter
LL § 99 a, som siger at ”reglerne i § 98, stk.
1, 3. punktum og stk. 2, 1. punktum, hvor
der i henhold til § 98 stk. 3 er pligt til at afholde flyttesyn, og stk. 3 – 5, kan ikke fraviges til skade for lejeren.”
De nævnte formelle krav kan således
godt fraviges, hvis det ikke er til skade for
lejeren, hvilket netop ofte er tilfældet, når
lejeren har haft tilstrækkelige muligheder
for at varetage sine interesser i forbindelse med fraflytningssyn.
Et af de mest firkantede formkrav, som
har givet mange fjollede urimelige resultater, er vilkåret i LL § 98, stk. 3, 2.
punktum om at ”den fraflyttende lejer skal
indkaldes skriftligt til synet med mindst 1
uges varsel.” Udlejeren og lejeren kan dog
aftale et kortere varsel, når lejemålet er
ophævet eller opsagt.
I forarbejderne til loven er det oplyst, at
det er forudsat, at udlejeren først har
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varslet skriftligt korrekt med 1 uges varsel, inden parterne eventuelt efterfølgende aftaler et andet tidspunkt, som kan
være afholdelse inden de 7 dage er gået.
De faktiske omstændigheder:
Sagen drejer sig om en lejlighed i Kolding,
der blev lejet før 1/7 2015, og opsagt efter de nye reglers ikrafttræden den 1/7
2015, med pligt til at indkalde skriftligt til
flyttesyn med mindst 7 dages varsel.
Lejeren overtog lejemålet nyistandsat og
skulle efter kontraktvilkårene aflevere lejemålet nyistandsat og lejeren havde også
den indvendige vedligeholdelsespligt.
Lejeren var en ung dame, der var født
og opvokset i Portugal, men havde boet i
Danmark i 14 år, og taler og forstår dansk,
men har mere svært ved det skrevne
sprog, og særligt fagudtryk.
Da lejeren var klar til at aflevere nøglerne, sendte hun en SMS til udlejeren den
13/9 2015 om, at hun ønskede at aflevere nøglerne og gerne ville ”snakke” med
udlejeren. Det aftales herefter pr. SMS
at mødes i lejligheden pr. 15/9 2015. Da
parterne mødtes i lejligheden gennemgik
udlejeren denne sammen med lejeren
og oplyste rum for rum, hvad der skulle
laves, og herunder hvad det kostede for
de enkelte ydelser, samt om hvorvidt der
var tale om normal istandsættelse, eller
krav som følge af misligholdelse. Samtidig med dette noterede udlejeren disse
oplysninger i en flyttesynsrapport, som
han bad lejeren om at underskrive, hvilket hun gjorde. I vilkårene over lejerens
underskrift var det anført, at lejeren også

bekræftede, at have modtaget en kopi af
rapporten. Udlejeren tog endvidere billeder i lejligheden under flyttesynet.
Huslejenævnets afgørelse:
Da lejeren modtog udlejers krav på kr.
12.800,00, der var modregnet i hendes
depositum på kr. 15.000,00, indbragte
hun sagen for huslejenævnet, som traf
afgørelse om at udlejers krav for istandsættelse var bortfaldet, idet der ikke var
indkaldt korrekt til flyttesyn efter LL § 98,
stk. 3, skriftligt med mindst 7 dages varsel.
Boligrettens dom:
Udlejeren indbragte nævnets afgørelse
for boligretten i Kolding.
Under partsforklaringen kom det frem,
at lejeren oplyste, at det var korrekt, at
hun havde underskrevet fraflytningsrapporten, men at hun ikke havde modtaget
en kopi af denne, selvom hun havde underskrevet på at have modtaget en genpart. Hun oplyste endvidere, at hun ikke
kunne huske at have talt i telefonen med
udlejeren i forbindelse med at aftalen
om tidspunktet for flyttesynet blev indgået. Lejeren tilføjede, at hun bare skal
skrive under for at få det overstået, og
hvis hun havde vidst, at der var tale om
et flyttesyn, ville hun have medbragt en
person, der kunne bistå hende.
Udlejeren forklarede at det måtte være
klart for lejeren, at der var tale om et flyttesyn, hvilket også fremgår af oplysningerne i flyttesynsrapporten, hvor det er
anført, dels hvad skal laves og dels hvad
det koster, og om det er normal vedlige-

Boligrettens dom lød således:
”Parterne har ikke udtrykkeligt aftalt digital
kommunikation og boligretten finder ikke
at det er godtgjort, at parterne stiltiende
har aftalt dette, alene i kraft af den SMS
korrespondance, der har været mellem
dem. Retten har lagt vægt på, at lejeren opsagde lejemålet ved almindeligt brev og at
parternes SMS korrespondance forud for
den 13. september 2015 alene vedrørte aftale om tid og sted for fremvisning af lejligheden. Boligretten bemærker, at ordlyden
i lejerens SMS besked til udlejer af den 13.
september 2015 ikke kan tolkes som et initiativ fra hendes side til at der skulle afholdes
flyttesyn den følgende dag. Boligretten finder herefter, at lejeren ikke blev indkaldt til
et flyttesyn den 15. september 2015, jfr. LL
§ 98, stk. 3. Da der ikke er indkaldt til flyttesyn bortfalder udlejers eventuelle krav om
istandsættelse, jfr. LL § 98, stk. 5. Herefter
tages lejerens påstand til følge.”
Anke til Vestre Landsret:
Udlejeren ankede afgørelsen til Vestre
Landsret.
Vestre Landsrets dom af 8/3 2019:
Landsretten var ikke enig med boligretten
i at det alene ved lejerens forklaring om, at
hun ikke havde modtaget kopi af fraflytningsrapporten, var ført et tilstrækkeligt
bevis herfor, da lejeren havde underskrevet på, at hun havde modtaget en genpart.
Endvidere bør man lægge mærke til, at
landsrettens gengivelse, af hvorledes
flyttesynet forløb, er detaljeret beskrevet
for at kunne forholde sig til at begrunde
om lejeren forstod eller burde forstå,
hvad der foregik og om lejeren havde en
rimelig mulighed for at varetage egne interesser. Baggrunden herfor er sandsynligvis at Vestre Landsret i 2013 og 2016 har
truffet tilsvarende afgørelser vedrørende
almene boliglejemål, som har de samme
regler som blev indført for private lejemål
i 2015, hvor det kan udledes af landsrettens domme for den almene sektor, at
der er lagt afgørende vægt på, at formålet med bestemmelsen om indkaldelse til
flyttesyn er at give lejeren mulighed for at
varetage sine interesser ved at deltage i
flyttesynet. Såfremt lejeren deltager er

det som udgangspunkt uvæsentligt om lejeren er indkaldt mundtligt, eller skriftligt,
eller om varslet er kortere eller længere.
Præmisserne i landsrettens dom, som
anføres nedenfor, er således udtryk både
for sund fornuft og en mere rimelig og
afbalanceret fortolkning af de firkantede
formulerede regler, som giver utilsigtede
virkninger:
”Ifølge LL § 98, stk. 3, 2. punktum, skal den
fraflyttende L indkaldes skriftligt til fraflytningssyn med mindst 1 uges varsel. Af bestemmelsens 3. punktum fremgår at U og L
kan aftale et kortere varsel, når lejeforholdet
er opsagt eller ophævet. Der er enighed om,
at U ikke indkaldte skriftligt til flyttesyn i overensstemmelse med denne bestemmelse.
Det fremgår af parternes SMS korrespondance den 13. september 2015, at U og L
aftalte at mødes i lejligheden den følgende
dag med henblik på aflevering af nøgler og
at ”snakke”. Om mødet i lejligheden har L
forklaret, at U gik rundt og tog billeder og
fortalte hvad der skulle laves. U skrev noget
ned på et stykke papir, som hun efterfølgende skrev under på. Da L således deltog i en
gennemgang af lejligheden og underskrev
synsrapporten, hvoraf fremgår, at der er
foretaget en besigtigelse af lejemålet, kan en
manglende overholdelse af kravet i LL § 98,
stk. 3, 2. punktum, ikke føre til at U’s krav i
forbindelse med fraflytning er bortfaldet.
Det fremgår af synsrapporten, at L skrev
under på at have modtaget en ligelydende
genpart af rapporten. L har ikke alene ved
sin forklaring bevist, at hun ikke fik udleveret en genpart. Derfor lægges det til grund,
at L fik udleveret en genpart af synsrapporten, svarende til den rapport der er fremlagt
i sagen, jfr. LL § 98, stk. 4.
Af synsrapporten fremgår det, at der skal
foretages hhv. normal istandsættelse og
istandsættelse som følge af misligholdelse.
Udgifterne til istandsættelse er angivet på
rapportens side ,1 og på side 2 fremgår det,
at de angivne beløb skal betales af L. Det
fremstår herefter tilstrækkeligt klart hvilket
beløb til istandsættelse, der skulle betales af
L i forbindelse med fraflytning. U har derfor
heller ikke fortabt sit krav i medfør af LL §
98, stk. 2, jfr. stk. 4.”

bemærkninger om, hvorvidt der var aftalt
digital kommunikation. Denne del af boligrettens afgørelse var også forkert, allerede fordi at det i LL § 98, stk. 3, er en mulighed, når lejemålet er opsagt, at aftale et
kortere varsel og naturligvis også at aftale
mødedatoen med et kortere varsel.
Landsretten har således lagt den samme
fortolkning ind i LL § 98, som de i forvejen
havde efter de samme regler i almen lejeloven, ganske enkelt fordi at hovedformålet med bestemmelsen er, at lejeren
har mulighed for at varetage sine interesser og få detaljeret oplyst, hvad der skal
laves og hvorfor. Når dette endvidere afsluttes med, at lejeren modtager en genpart af fraflytningsrapporten, har lejeren
haft alle muligheder for at varetage sine
interesser og kan ikke bagefter komme
og påstå at man ikke var klar over, hvad
der egentlig foregik.
Udlejeren kan jo ikke vide, hvad der foregik inde i lejerens hoved og hvor meget
og hvor lidt hun var klar over, eller forstod eller ikke forstod. Hvis lejeren er i
tvivl må hun spørge, og hvis hun var i tvivl
om, at hun kunne varetage sine interesser på en tilfredsstillende måde, kunne
hun medbringe en person hertil.
Det afgørende har således været for
landsretten, at lejeren har haft tilstrækkelig mulighed for at varetage sin interesser og at hun selv har taget initiativ til at
aftale et kortere varsel, hvorfor det ikke
skal komme udlejeren til skade, at der
ikke er sket en skriftlig indkaldelse med
mindst 7 dages varsel.
Dette eksempel skriger også til himlen
på hvor urimelig den rigide fortolkning af
reglerne forekommer og det er mit håb,
at domstolene, og specielt boligretterne,
fremover også vil være mere opmærksomme på bestemmelsen i LL § 99 a,
hvorefter man godt kan fravige reglerne
i § 98, blot det ikke kan siges at være til
skade for lejeren.
Det var det netop ikke i dette tilfælde.
Tak til Vestre Landsret.
(Byrettens dom er trykt i GD 2018/24 B
og landsrettens dom i GD 2019/21 V)

Afsluttende bemærkninger:
Indledningsvis skal man lægge mærke til,
at landsretten i modsætning til boligretten ikke har forholdt sig til boligrettens
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Efterårets kurser 2019
Danske Udlejere og
Udlejerforeningen Aarhus:

BRL § 5.2 - spørgeskema?
Der har de seneste måneder været en offentlig
debat om udenlandske virksomheders opkøb af
boligudlejningsejendomme i Danmark. I den forbindelse har der været fremsat det synspunkt, at
den stigende interesse hos udenlandske investorer blandt andet skyldes boligreguleringslovens
regler om gennemgribende forbedringer af ældre
boligudlejningsejendomme i regulerede kommuner – almindeligt kendt som § 5.stk. 2.
Loven blev indført i 1996 med det formål blandt
andet at sikre, at der blev udført tilstrækkeligt med
forbedringer af et lejemål, før man afskar sammenligning med lejemålene med beregnet leje, d.v.s. omkostningsbestemt leje efter BRL § 5.stk. 1, og samtidig
sikre at bibeholde udlejernes interesse i at forbedre
deres ejendomme. Selvfølgelig skal der være et økonomisk incitament for at udføre en investering i de
gennemgribende forbedringer, men § 5.2 har også
været en operationel paragraf, som for den enkelte
udlejer har været nem at håndtere, når ønsket om at
forbedre sine lejemål er opstået. Modsat forbedringer via den omkostningsbestemte leje, hvor de beregnede forbedringer kræver et kæmpe arbejde og
en stor indsigt i lovgivningen. Skal §5. stk. 1 anvendes
vil mange udlejere simpelthen afholde sig for at gennemføre forbedringer.
Der foreligger imidlertid ikke nærmere undersøgelser om problemstillingen, herunder omfanget af
renoveringer og huslejestigninger. Derfor har regeringen valgt at nedsætte en ekspertgruppe, som skal
undersøge omfanget og virkningerne af § 5. stk 2 og
komme med anbefalinger til eventuelle ændringer af
loven. Når rapporten foreligger vil Boligministeriet
indkalde partierne til politiske drøftelser.

For at imødekomme denne undersøgelse og de efterfølgende drøftelser har Udlejerforeningen Aarhus
og vor paraplyorganisation Danske Udlejere valgt
sideløbende at igangsætte en gennemgribende undersøgelse via interview blandt vore medlemmer om
deres brug og anvendelse af § 5. stk. 2.
Undersøgelsen sker i samarbejde med ”FremForsk
– Center for Fremtidsforskning”, som i forvejen er
kendt for mange undersøgelser på boligområdet
– både den private og almene sektor. Vi anser det
for bydende nødvendigt af få afdækket området,
idet diskussionen herom ofte er foregået på et løst
grundlag præget af ideologiske holdninger. Herunder de evige postulater om for dyre renoveringer,
for få billige boliger, folk presses ud af byerne osv. At
investeringer i forbedringer naturligvis også skal forrentes og afskrives, tales der ikke så meget om. Samt
at det er en fordel med et enkelt regelsæt.
Vi skal derfor stærkt appellere til vore medlemmer
om at deltage i undersøgelsen, som sandsynligvis
vil foregå via interview med direkte kontakt. Spørgemetoden er endnu ikke helt klarlagt. Kun med Jeres
deltagelse kan vi få afdækket området, herunder
specielt hvordan den enkelte udlejer agerer og tænker i beslutningsprocessen omkring investering og
forbedring af sin boligudlejningsejendom.
I samme ombæring vil der også være et enkelt
spørgsmål om udlejers tanker omkring generationsskifte.

Nr. Titel

Underviser

Dag

1		 Omkostningsbestemt leje

Louise Kaczor

mandag 09.09.19 Aften

kl 19-22

2		 Skimmelsvamp - indeklima

Martin Riis Jensen

mandag 16.09.19 Formiddag

kl 9-12

3

Anne Evald, Jan Mehlsen

mandag 23.09.19 Aften

kl 19-22

4		 Gennemgribende modernisering

Erik Aagaard Poulsen (H), Jesper Olesen (L)

mandag 30.09.19 Formiddag

kl 9-12

5

Erik Aagaard Poulsen (H), Jesper Olesen (L)

mandag 07.10.19 Aften

kl 19-22

6		 BR 18/AB 18

Michael Due

mandag 28.10.19 Aften

kl 19-22

7		 Forbrugsregnskaber

Louise Kaczor, Techem

mandag 04.11.19 Formiddag

kl 9-12

8		 Forbedringer og forbedringsforhøjelser

Erik Aagaard Poulsen (H), Jesper Olesen (L)

mandag 18.11.19 Formiddag

kl 9-12

9		 Generationsskifte

Louise Kaczor, Anne Evald

mandag 25.11.19 Aften

kl 19-22

		10 Forbedringer og forbedringsforhøjelser

Erik Aagaard Poulsen (H), Jesper Olesen (L)

mandag 02.12.19 Aften

kl 19-22

11		 Medlemsmøde - Heldagskursus §5, stk 2

Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor

tirsdag

kl 9-16

Vedligehold og forbedring

Gennemgribende modernisering
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Tid

26.11.19 Heldags

På næste side får du information om tilmelding, kursusbevis mm.
Alle kurser afholdes på Scandic Aarhus City, Østergade 10, Aarhus C.

Vi er din samarbejdspartner
Revision og rådgivning er vores speciale

Vi ser frem til din deltagelse og takker på forhånd.
Men accepterer naturligvis også et nej fra de medlemmer, som ikke ønsker at deltage.

Tangen 9 · 8200 Aarhus N · Tlf. 87 32 57 00
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www.beierholm.dk

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

www.ufaa.dk
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Efterårets kurser
Max. deltagerantal til alle kurser: 60.

AFTENKURSUS KL. 19.00 - 22.00

AFTENKURSUS KL. 19.00 - 22.00

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

KURSUS 1

KURSUS 3

KURSUS 4

Omkostningsbestemt leje

Vedligehold og forbedring

Tid
Underviser
Sted

Mandag d. 9. sep. 2019, kl. 19.00- 22.00
Louise Kaczor, Advokat (LL.M)
Scandic Hotel Aarhus City

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

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

SERVICERING

På kurset gennemgås reglerne for varsling af omkostningsbestemt husleje i en stor ejendom omfattet af
reglerne i boligreguleringsloven, herunder indgår der et
praktisk eksempel på udarbejdelse af et budget til varsling af lejeforhøjelse for 2020.

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 gourmet-sandwhich.
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.

KURSUSBESKRIVELSE

Kurset omfatter således:
-

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.

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

KURSUS 2

Tid					
Underviser
Sted			

Mandag d. 30. sep. 2019, kl. 9.00-12.00
Erik Aagaard Poulsen (H) og Jesper Olsen (L)
Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
KURSUSBESKRIVELSE
På dette kursus vil de regnskabs- og skattemæssige
reglerved 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.

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.

Beregning af vedligeholdelseshenlæggelser
og kapitalafkast
Beregning af udgiften til administration og vicevært
mm. på grundlag af nye normtal
Beregning af udgifterne til el, vand og varme
Fordeling af udgifterne på erhverv og beboelse
Varsling af huslejestigninger i ejendomme med
og uden beboerrepræsentation

Tid
Mandag d. 23. sep. 2019, kl. 19.00-22.00
Underviser Anne Evald, Stats.aut. revisor,
Jan Mehlsen
Sted
Scandic Hotel Aarhus City

Gennemgribende modernisering
efter BRL §5, stk 2
– måske for sidste gang

Læs kursusbeskrivelse nedenfor*

AFTENKURSUS KL. 19.00 - 22.00

KURSUS 5

Gennemgribende modernisering
efter BRL §5, stk 2
– måske for sidste gang
Tid
Underviser
Sted

Mandag d. 7. okt. 2019, kl. 19.00-22.00
Erik Aagaard Poulsen (H) og Jesper Olsen (L)
Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
Læs kursusbeskrivelse nedenfor*

Skimmelsvamp - indeklima
Tid						
Underviser
Sted				

Mandag d. 16. sep. 2019, kl. 9.00-12.00
Martin Riis Jensen, Arne Elkjær A/S
Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
KURSUSBESKRIVELSE
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 overfladisk det juridiske perspektiv
mellem udlejer, lejer og kommunalt tilsyn.

* Kursusbeskrivelse til kursus 4 og 5
Som det vil være de fleste bekendt har aftalepartierne nedsat en ekspertgruppe i anledning af kapitalfondes opkøb af
store ejendomsporteføljer, særligt i København. Ekspertgruppen skal undersøge de særlige problemstillinger ved brugen af BRL § 5, stk. 2, til udførelse af gennemgribende moderniseringer i forbindelse med fraflytning og herunder om
bestemmelsen bør ændres eller afskaffes, eller om der skal stilles nye krav og betingelser.
Udlejer af større ejendomme (med mere end 6 beboelseslejligheder) bør derfor være opmærksom på, at det måske
er sidste udkald for at kunne gennemføre gennemgribende moderniseringer efter BRL § 5, stk. 2, og genudlejning af
lejlighederne til det lejedes værdi, hvorfor kurset er særdeles aktuelt.
Det forventes at ekspertgruppens rapport foreligger den 1. oktober og først herefter vil den nye regering/aftalepartierne fremsætte lovforslag til eventuel ændring eller afskaffelse af BRL § 5, stk. 2.
Kurset indeholder en gennemgang af samtlige vilkår og betingelser for udførelse af gennemgribende modernisering
efter den endnu eksisterende BRL § 5, stk. 2, og der udleveres fyldigt kursusmateriale.

Kurset omfatter således:
-
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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

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

www.ufaa.dk

7

AFTENKURSUS KL. 19.00 - 22.00

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

AFTENKURSUS KL. 19.00 - 22.00

KURSUS 6

KURSUS 7

KURSUS 9

Forbrugsregnskaber

BR 18 / AB 18
Tid					
Underviser
Sted			

Mandag d. 28. okt 2019, kl. 19.00-22.00
Michael Due, Arne Elkjær A/S
Scandic Hotel Aarhus City

Mandag d. 4. nov. 2019, kl. 9.00-12.00
Louise Kaczor, Advokat (LL.M), Techem
Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

KURSUSBESKRIVELSE

Formålet med kurset er at give deltagerne en baggrundsviden om de forhold og ændringer, der dels er i det nye
bygningsreglement BR-18 samt i de nye aftalebestemmelser, der er mellem parterne i en byggesag, når der aftales
AB18, ABR18 og ABT18. Derudover belyses kort de nye
tvisteløsningsmodeller i AB-reglerne.

På kurset gennemgås reglerne om aflæggelse af
forbrugsregnskaber i boliglejeforhold. Vi vil bl.a. se på,
hvilke udgifter der kan tages med på forbrugsregnskabet, hvilke formalia udlejer skal sikre sig overholdt samt
hvad udlejer kan gøre, såfremt der er fejl i forbrugsregnskabet. Endvidere vil vi se på mulighederne for at
opsætte nye målere og evt. kræve forbedringsforhøjelser herfor ligesom vi vil se på, hvorledes tvister omkring
forbrugsregnskaberne behandles i huslejenævnet.

Kurset omfatter således:
-

Grundlæggende ændringer i BR-18
De vigtigste ændringer for udlejningsejendomme
Den kommunale sagsbehandling
Driftsmæssige tiltag
Bygherren og dennes rådgivers ansvar
Vigtige elementer i de nye AB-regler
Tvisteløsningsmodeller i AB-reglerne

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.

www.ufaa.dk

Kurset vil være med deltagelse af Techem, som bl.a. vil
komme ind på fremtidige krav til forbrugsmålere m.v.

Per Ole Kobberø:
Tlf.: +45 4018 9918

Tid		
Underviser
		
Sted

Mandag d. 25. nov. 2019, kl. 19.00-22.00
Louise Kaczor (LL.M),
Anne Evald, Stats. aut. revisor
Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
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.
Hvorledes beregnes avanceskatten, gave- og arveafgift
samt hvilken pris kan myndighederne acceptere?

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

AFTENKURSUS KL. 19.00 - 22.00

KURSUS 8

KURSUS 10

Forbedringer og
forbedringsforhøjelser

Forbedringer og
forbedringsforhøjelser

Måske eneste mulighed efter ændring
eller afskaffelse af BRL §5, stk 2

Måske eneste mulighed efter ændring
eller afskaffelse af BRL §5, stk 2

Tid
Underviser
Sted

Mandag d. 18. nov. 2019, kl. 9.00-12.00
Erik Aagaard Poulsen (H) og
Jesper Olesen (L)
Scandic Hotel Aarhus City

Tid		
Underviser
		
Sted

Mandag d. 2. dec. 2019, kl. 19.00-22.00
Erik Aagaard Poulsen (H) og
Jesper Olesen (L)
Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

Læs kursusbeskrivelse på næste side*

Læs kursusbeskrivelse øverst til højre*

Kontakt vores erhvervsafdeling og
hør nærmere om dine fordele og
muligheder.

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

Generationsskifte

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.

* Kursusbeskrivelse
til kursus 8 og 10
Som det vil være de fleste bekendt har aftalepartierne
nedsat en ekspertgruppe i anledning af kapitalfondes
opkøb af store ejendomsporteføljer, særligt i København.
Ekspertgruppen skal undersøge de særlige problemstillinger ved brugen af BRL § 5, stk. 2, til udførelse af
gennemgribende moderniseringer i forbindelse med
fraflytning og herunder om bestemmelsen bør ændres
eller afskaffes, eller om der skal stilles nye krav og
betingelser.
Udlejer af større ejendomme (med mere end 6 beboelseslejligheder) bør derfor være opmærksom på, at
det måske er sidste udkald for at kunne gennemføre
gennemgribende moderniseringer efter BRL § 5, stk. 2,
og genudlejning af lejlighederne til det lejedes værdi,
hvorfor kurset er særdeles aktuelt.
Det forventes at ekspertgruppens rapport foreligger
den 1. oktober og først herefter vil den nye regering/aftalepartierne fremsætte lovforslag til eventuel ændring
eller afskaffelse af BRL § 5, stk. 2.
Kurset indeholder en gennemgang af samtlige vilkår og
betingelser for udførelse af gennemgribende modernisering efter den endnu eksisterende BRL § 5, stk. 2, og
der udleveres fyldigt kursusmateriale.

?

Problemer
med
lejere..?
•
•
•
•
•

Huslejenævnssager
Opsigelsessager
Nye huslejekontrakter
Boligretssager
Ejendomsadministration

Den stadig mere indviklede lejelovgivning kræver ofte specialbistand,
og det er billigere at tage advokaten
med på råd så tidligt som muligt.
Ring til advokat Aagaard Poulsen
eller advokat Lars Kyhl Nielsen
tlf: 86 12 23 66 og få en grundejersnak, - det koster ikke noget at få
godt råd...

Advokaterne i Jyllandsgården A/S
Frederiksgade 72 • 8000 Århus C • Tlf. 8612 2366

www.ufaa.dk
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AARHUS

Heldagskursus og medlemsmøde

NYT
AUGUST 2019

HELDAGSKURSUS - OG MEDLEMSMØDE KL. 9.00 - 16.00

KURSUS 11

Lejeloven fra A-Z
– samt orientering om arbejdsgruppens
rapport om fremtiden for reglerne om
gennemgribende modernisering efter
BRL § 5, stk. 2

Tid					
Underviser
					
Sted

Tirsdag den 26. nov. 2019, kl. 9.00 - 16.00
Advokat (LL.M.) Louise Kaczor
Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen
Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest den 12. november 2019
KURSUSPROGRAM
Heldagskurset indeholder en gennemgang af alle
reglerne i lejeloven, inkl. de seneste ændringer.
Endvidere vil der blive orienteret om resultatet af arbejdsgruppens udarbejdede rapport, som skulle foreligge den
1. oktober, om eventuelle ændringer i eller afskaffelse af
BRL § 5, stk. 2.
kl. 09.00 – 09.30
kl. 09.30 – 09.50
kl. 09.50 – 12.00
kl. 12.00 – 13.00
kl. 13.00 – 13.30
		
kl. 13.30 – 15.00
kl. 15.00 – 15.20
kl. 15.20 – 16.00

Gennemgang af lejeloven
Pause – kaffe og forfriskninger
Lejeloven fra A – Z fortsat
Frokost
Information om arbejdsgruppen
vedr. fremtiden for BRL § 5, stk. 2
Lejeloven fra A – Z fortsat.
Eftermiddagspause med forfriskninger
Lejeloven fra A – Z

Der udleveres som kursusmateriale en kopi af lejeloven.

Deltagerantallet er maksimeret til 100 personer
og tilmelding skal ske senest den 12. november 2019
på hjemmesiden under foreningens kurser.
Kurset er gratis for foreningens medlemmer.

Som det formentlig er de fleste bekendt, nedsatte regeringen og aftalepartierne vedrørende lejeloven en
arbejdsgruppe på 5 personer, som fik til opgave at
undersøge, om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, om
gen-nemgribende moderniseringer bør ændres eller
afskaffes, som følge af at kapitalfonde i København har
købt et antal store ejendomme med henblik på at modernisere disse gennemgribende og derved sætte lejen
op til det lejedes værdi. Lejerorganisationerne har gennem længere tid ønsket at afskaffe BRL § 5, stk. 2, idet
muligheden for gennemgribende moder-nisering, og
samtidig en aftalt højere leje, medfører at en række billige boliger forsvinder. Dette fik aftalepartierne til at nedsætte denne arbejdsgruppe.
Det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, at de
skal aflevere en rapport med deres kommentarer og
anbefalinger den 1. oktober 2019, og så vidt vides gør
det ikke nogen forskel, at der i mellemtiden har været afholdt valg, idet arbejdsgruppen er nedsat af alle de partier, der var med i aftalen om reformerne fra 1. juli 2015.
Derfor har foreningen besluttet at afholde et medlemsmøde den 26. november for at kunne orientere om
indholdet af arbejdsgruppens rapport, som vi forventer
at kunne få oplyst indholdet af, og som derfor gerne skulle være tilgængelig inden den 26. november.
Det forventes dog ikke at politikerne på baggrund af arbejdsgruppens rapport allerede har formuleret lovforslag, men hvis det skulle være tilfældet, vil I også blive
informeret om indholdet heraf, således at forenin-gens
medlemmer har mulighed for at tilrettelægge den fremtidige administration af deres ejendomme.
Samtidig har vi konstateret, at der tidligere har været stor
interesse for en samlet gennemgang af reglerne i lejeloven fra A – Z, hvorfor der samtidig med medlemsmødet
afholdes et heldagskursus, hvor deltagelse i såvel medlemsmødet og kurset er gratis for foreningens medlemmer, men kræver tilmelding inden 14 dage før kursets
afholdelse af hensyn til lokaleplads og fortæring, idet der
er bestilt lokaler til ca. 100 deltagere.
Da antallet af deltagere således er ansat til 100, gælder
det således om at melde sig til i god tid, da princippet om
først-til-mølle anvendes.
Gennemgang af lejeloven fra A – Z vil blive forestået af
advokat Louise Kaczor og advokat Erik Aagaard Poulsen,
Aarhus.

41 nye P-pladser i Aarhus C
Aarhusianerne får i de kommende uger 41 nye p-pladser, efter Teknik og Miljø har finkæmmet midtbyen for ramper, som
ikke længere bliver brugt.
Det er foran ubrugte porte som denne på Peter Skrams Gade,
at det fremover bliver lovligt at parkere. Det er ulovligt at parkere foran en asfaltrampe ved et fortov, hvis rampen er indog udkørsel til en ejendom eller port. Men i takt med byens
udvikling sker det, at behovet for nogen ramper forsvinder.
Teknik og Miljø har de seneste måneder kontaktet ejerne af
tilsyneladende ubrugte ramper i midtbyen. Det resulterer nu
i 41 nye p-pladser.
”Vi må ikke glemme de enkle løsninger i arbejdet med at skabe en
by, hvor alle kan komme frem. Vi er altid på jagt efter nye p-pladser, og hvis man spotter et sted, hvor der potentielt kan etableres

en p-plads, vil vi meget gerne høre fra aarhusianerne via appen
Aarhus BorgerTip,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.
Det er bl.a. foran porte som billedeksemplet fra Peter Skrams
Gade, hvor det fremover bliver lovligt at parkere.
Kig efter manglende ramper
De 41 nye p-pladser ligger i forlængelse af eksisterende og
umarkerede p-pladser i byens gader. Af samme grund bliver
de nye p-pladser ikke tegnet op.
Som bilist skal man tjekke, om der er en rampe mellem vej
og fortov. Hvis rampen er fraværende, er der ikke tale om en
indkørsel, og det er lovligt at parkere.
Arbejdet med at fjerne de 41 ramper begynder i næste uge, og
de nye p-pladser vil løbende blive tilgængelige.

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
Telefon 35 47 97 89
abrhnd@almbrand.dk
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LARS H. RASMUSSEN
DIREKTØR

Sanering af
Tinglysningsafgiftsloven
De nye regler indebærer bl.a., at afgiften for tinglysning af pant i fast ejendom nedsættes, tidligere betalt afgift i
flere tilfælde kan genbruges på tværs
af pantebrevstyper, samt at hovedstolen på pantebreve, ejerpantebreve og
kreditforeningspantebreve, som aflyses i forbindelse med tinglysning af nyt
pant, kan modregnes i det nye pantsikrede beløb. Tidligere kunne alene modregnes i den aflyste restgæld.

Nye afgiftssatser
Afgiften for en tinglysning består som
hidtil af et fast beløb (grundafgift) og
et variabelt beløb (procentafgift). Ved
tinglysning af nyt pantebrev eller ved
en forhøjelse/udvidelse af et allerede
tinglyst pantebrev i fast ejendom (Tingbogen) og andelsboliger (Andelsboligbogen), skal der fra den 1. juli 2019 betales
en grundafgift på 1.640 kr. og en variabel
afgift på 1,45 % af afgiftsgrundlaget efter
TAL § 5 a.

Tinglysningsafgiftsloven (TAL
ændres den 1. juli 2019 på følgende
områder:
• Pantebreve i fast ejendom og
andelsboliger får nye afgiftssatser
• Reglerne for brug af hovedstolsprincippet ændres
• Restgældsprincippet bortfalder. 		
Muligheden for at tinglyse respektpåtegninger afgiftsfrit bortfalder
• Der skal betales afgift for tinglysning
af underpantsætning af ejerpante
breve i fast ejendom og andelsboliger

Følgende regler gælder
for betaling af grundafgiften:
• Grundafgiften på 1.640 kr. skal altid
betales, uanset om der i øvrigt
betales variabel afgift på 1,45 %.
• Grundafgiften som betales ved
tinglysning af påtegninger
(ændringer) til pantebreve i Tingbogen og Andelsboligbogen,
nedsættes også til 1.640 kr.
• Afgiften for tinglysning af løsørepantebreve – herunder også virk-		
somhedspant og fordringspant
(i Personbogen og i Bilbogen)
– er stadig 1.660 kr.

Desuden ændres fristen, der vedrører
afløsningspantebreve i erhvervsaktiver,
fordringspant og virksomhedspant.
De nye regler i tinglysningsafgiftsloven
gælder for anmeldelser til tinglysning,
der foretages fra og med den 1. juli 2019.
Formålet er at gøre reglerne om tinglysning af pant i fast ejendom og andelsboliger mere enkle og ensartede.
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Reglerne om brug af
hovedstolsprincippet ændres
Fra den 1. juli 2019 skal reglen om nedsat
afgift efter hovedstolsprincippet i TAL § 5
a bruges i forbindelse med tinglysning af
nyt pantebrev i fast ejendom og andelsbolig, når der er et eksisterende tinglyst
pant i ejendommen eller andelsboligen
(fx ved omlægning af lån). Dette gælder

uanset, hvornår de eksisterende pantebreve er tinglyst.
Restgældsprincippet efter den gældende
§ 5, stk. 2, bortfalder derfor fra og med
den 1. juli 2019.
De hidtidige regler om nedsat afgift for
nyt pant ved låneomlægninger mv. kunne kun anvendes for bestemte typer pantebreve og lån. Det ændres, så reglerne
nu kan bruges for alle typer pantebreve
undtagen skadesløsbreve.
Reglen om nedsat afgift i § 5 a kan dermed fortsat ikke benyttes for tinglysning
af panttypen skadesløsbrev eller på
grundlag af et tidligere tinglyst pant ved
skadesløsbrev.
Reglerne om dobbelt grundafgift, når det
hidtidige pant er et ejerpantebrev, bortfalder fra den 1. juli 2019. Begrænsningen i
brug af ejerpantebreve, omdannet fra andre pantebrevstyper, bortfalder også.
Afgiftspantebreve
Efter hovedstolsprincippet kan man som
hidtil gemme en uudnyttet mulighed for
nedsat afgift fra et tidligere tinglyst pant
til senere tinglysning af nyt pant i samme
ejendom. Det sker, når man opretter et
såkaldt afgiftspantebrev.
Fra og med den 1. juli 2019 udvides hovedstolsprincippet, så det gælder generelt. Det betyder, at et indfriet pantebrev
eller et ejerpantebrev i fast ejendom eller

andelsbolig efter de nye regler kan omdannes til et afgiftspantebrev, som så
kan bruges til at gemme en uudnyttet
mulighed for nedsat afgift. Dette gælder,
uanset hvornår pantebrevet eller ejerpantebrevet er tinglyst. Afgiftspantebrevets størrelse er den hidtil tinglyste hovedstol, som ikke tidligere er blevet brugt
til afgiftsnedsættelse ved tinglysning af
nyt pant i samme ejendom. Reglerne kan
også benyttes for pantebreve i andelsboliger tinglyst i Andelsboligbogen.
Regler som ikke ændres
De øvrige betingelser for anvendelse af
hovedstolsprincippet i § 5 a ændres ikke.
Det betyder fx, at det nye pantebrev stadig skal anmeldes, inden det tidligere
pantebrev aflyses, og at pantebrevene
skal have pant i samme ejendom eller
andelsbolig.
Det tidligere pantebrev eller afgiftspantebrev skal være nedlyst eller aflyst senest
et år efter anmeldelsen af det nye pantebrev.
Overgangsregler
– pant tinglyst før den 1. juli 2007
De hidtidige betingelser gælder for afgift
af pantebreve, som bliver tinglyst inden
den 1. juli 2019 efter restgældsprincippet. Det er de tilfælde, hvor det hidtidige
pant er tinglyst før den 1. juli 2007, og
hvor afgiften af det nye pant derfor er
omfattet af den hidtidige § 5, stk. 2 (restgældsprincippet).
Det betyder fx, at der ikke kan oprettes
afgiftspantebreve i forbindelse med

transaktionen. Og at det hidtidige pant
skal aflyses eller nedlyses inden for et år
regnet fra tinglysningen af det nye pantebrev. Det gælder uanset, at aflysningen eller nedlysningen sker efter den 1. juli 2019.
Fra og med den 1. juli 2019
Pantebreve tinglyst før den 1. juli 2007
kan fra den 1. juli 2019 benyttes efter de
nye regler om hovedstolsprincippet i §
5 a. Det betyder fx, at hvis et pantebrev
tinglyst før den 1. juli 2007 kun er delvist
udnyttet til tinglysning af nyt pant efter
restgældsprincippet før den 1. juli 2019,
og nedlyst som følge heraf, vil det fra den
1. juli 2019 kunne benyttes efter hovedstolsprincippet for den hovedstol, det er
nedlyst til (ny § 5 a).
Tinglysning af afgiftsfrie respektpåtegninger ophører
Fra den 1. juli 2019 kan man ikke længere
tinglyse respektpåtegninger afgiftsfrit, da
der altid skal betales afgift af tinglysning,
der vedrører pant.
Efter de nye regler vil tinglysning af respektpåtegning på pantebreve i Tingbogen og i Andelsboligbogen derfor altid
udløse en grundafgift på 1.640 kr.
Der indføres grundafgift
for tinglysning af underpant
i ejerpantebreve
Der indføres en afgift på 1.640 kr. for
tinglysning af underpant i ejerpantebreve og videreoverdragelse af et allerede
tinglyst underpant i et ejerpantebrev til
anden panthaver, når ejerpantebrevet
tinglyses eller er tinglyst i Tingbogen eller
i Andelsboligbogen.

Ved forhøjelse af underpantsætningen
betales også 1.640 kr. Hvis underpantsætningen sker i samme anmeldelse
som oprettelsen af ejerpantebrevet, betales grundafgiften på 1.640 kr. dog kun
én gang.
For tinglysning af underpant i ejerpantebreve i Personbogen og Bilbogen er fortsat afgiftsfrie.
Fristen ændres vedrørende
afløsningspantebreve i erhvervaktiver, virksomhedspant og
fordringspant
Fra den 1. juli 2019 udvides fristen for
at aflyse det tidligere pant fra 30 dage til
60 dage i forbindelse med tinglysning af
afløsningspantebreve i erhvervsaktiver,
fordringspant og virksomhedspant.
Love og regler
Ændringerne (som vedrører tinglysningsafgift) fremgår af § 20 i lov nr. 1728 om
ændring af tinglysningsafgiftsloven og
forskellige andre love og om ophævelse
af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer af 28.
december 2018. Som følge af lovændringerne er der udstedt en revideret bekendtgørelse til tinglysningsafgiftsloven,
bekendtgørelse nr. 532 af 25. april 2019,
som træder i kraft den 1. juli 2019.
Se lov og bekendtgørelse på retsinformation.dk. Søg på nummer og årstal.

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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Følg Udlejerforeningen
Aarhus på LinkedIn
Vores LinkedIn-side 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 fx 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.

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.

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.

Fredensgade 30 · 8000 Aarhus C
Tlf. 8612 1132 · ufaa@ufaa.dk · www.ufaa.dk

