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Nekrolog
CASH IS KING?
I årets første nummer af Nyhedsbrevet var jeg så letsindig at lave en lille
artikel med titlen ”Århundredets chance for en billig rente”. Renten havde
på det tidspunkt, i januar - februar, taget et større dyk, og den generelle
opfattelse i markedet - og hos undertegnede - var, at nu kunne det ikke
blive billigere, og renten ville kun gå op igen! Den lange 30 årige rente lå
dengang på cirka 1,7%.

Det er med største sorg, at vi må meddele, at Michael Due - vort nære og
mangeårige bestyrelsesmedlem, samt direktør og ejer af firmaet Arne Elkjær A/S
- søndag den 22. september mistede livet ved en tragisk solo trafikulykke.
Fra Arne Elkjær A/S's bestyrelsesformand
Jørgen Due Jensen har vi modtaget følgende ord:

Lars H. Rasmussen

”Michael var et innovativt, meget vellidt og rummeligt
menneske. Hele vores organisation er i disse dage
stærkt påvirket af situationen, alle bærer stor sorg.
Samtidig er vi meget taknemmelige over den store
opbakning som vi oplever fra kunder, samarbejdspartnere m.fl.
Det skete har naturligvis påvirket organisationen dybt. På trods af dette arbejder vi helt i
Michaels ånd på at finde en vej videre. Således har vi i går tirsdag 24. september udnævnt
vores hidtidige driftschef Kasper Fey-Hansen som konstitueret direktør. Kasper og Michael
har arbejdet tæt sammen de seneste næsten tre år og Kasper er derfor helt fortrolig med den
særlige kultur, som kendetegner vores organisation. Vi håber, at I vil tage godt imod Kasper.
Han vil, sammen med resten af teamet, arbejde hårdt på at gøre den nuværende situation så
uproblematisk for jer - og vore andre kunder og samarbejdspartnere - som overhovedet muligt.”
I Udlejerforeningen Aarhus er vi ligeledes meget berørte af Michaels bortgang. Michael
har siden april 2015 været en del af vores bestyrelse, samt i flere år forinden suppleant.
Derudover var han en del af vort tekniske udvalg, og mange af vore medlemmer har
igennem mange år mødt ham på vore kurser, hvor han altid veloplagt har fortalt om alt
fra skimmelsvamp, vedligeholdelsesplaner til BR18 og AB18 m.m. Selv nu her i oktober
var han sat på som foredragsholder på ét af vore kurser. I april i år blev han så valgt
som næstformand i vor forening.
Michael var en dygtig og udadvendt person, der med sit vindende væsen – altid smilende- skabte relationer og venskaber i alle kredse. Altid klar til en frisk diskussion og altid
klar til at forklare komplicerede byggetekniske forhold på en levende og forståelig facon
for os andre almindelige lægfolk. Selv om Michael var helhjertet ingeniør, besad han
også en overraskende stor viden om lejeforhold, hvor han altid havde en skarp mening.
Michael vil derfor blive meget savnet i udlejerforeningens fremtidige virke.
Vore tanker går til hans kone, børn, familie samt medarbejdere i hans firma.
Æret være Michael Dues minde.
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Endnu engang trodser renteudviklingen økonomernes spådomme. Måske
det er derfor, det drillende siges, at økonomi er den videnskab, som har et
nyt svar hvert år på det samme spørgsmål ! Bunden er åbenbart endnu ikke
nået, for på det seneste er obligationskurserne endnu engang steget markant. Det gælder faktisk på alle løbetider. Årsagerne er mange, såsom Brexit-kaos, handelsusikkerhed overfor Kina og resten af verden, begyndende
stagnation og faldende inflation i Europa med mere. ECB har nedsat renten,
og Nationalbanken herhjemme har nedsat indskudsrenten til minus 0,75 %.
Faktisk har Nationalbanken nu haft negativ indlånsrente siden 2012.
Vi lever i en usædvanlig tid, hvor penge er blevet næsten gratis, og har du
overskudslikviditet skal du sågar betale gebyr for at sætte dem i banken.
Ingen vil bruge de mange penge, som med rund hånd er smidt på markedet
af centralbankerne. Folk vil være likvide, også selv om det koster at få kontanterne opbevaret i bankerne. Kun under madrassen er det gratis.
Begrebet ”Cash is King” opstod i starten af den sidste finanskrise i 2008-09,
hvor ingen turde investere i noget. Kun kontanter duede, hvorfor det til
sidst hed ”Cash is God”!

ÅBNINGSTIDER
Telefonen besvares:
Mandag til torsdag: kl. 9.00 - 16.00
Fredag: kl. 9.00 - 12.00

Det nærmeste alternativ til placering i banken er obligationer, hvorfor der så
også kommer negative renter her, når alle obligationer i markedet opkøbes.
Med negative renter helt op til 10 år. Samt en 30-årig rente på kun 0,7%.

Medlemmer er ALTID meget velkomne
på kontoret. Aftal tid i forvejen.

For os i ejendomsbranchen, som er meget kapitaltung, må det jo siges at
være en ønskesituation. Vores eksisterende lån er blevet billigere, det er rigtig godt. Det store 1.000-kroners spørgsmål er, om vi skal låne noget mere
og købe lidt flere ejendomme? Med en lånerente på nul burde man jo opkøbe alt, da afkastet på ejendomme her i Aarhus jo stadig er positivt. Risikoen
er om ejendommene stadig kan lejes ud og ikke pludselig falder i pris.
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Det seneste år er indbyggertallet steget med godt 4.100 og inden året er
omme vil Aarhus Kommune runde 350.000 indbyggere. Prognoserne for
nettotilflytningen de næste 10 år forudsiger, at vi til den tid vil være 398.000.
Tilsvarende bliver der også tilført mange nye boliger, som vil lægge en dæmper på leje- og prisstigninger. Men holder befolkningstilvæksten vil de mange flere boliger også blive efterspurgt uden risiko for deciderede lejefald.
Så det bliver nok at spekulere over for den aktive ejendomsinvestor her i de
mørke efterårsmåneder.

Med venlig hilsen
Lars H. Rasmussen
Formand
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LARS H. RASMUSSEN
DIREKTØR

EU-Dom stopper SKAT's momskrav
på bebyggede grunde
I 2017 bestemte Vestre Landsret i en
kendelse, at EU-domstolen skulle se
på SKAT's praksis om moms på bygninger, der sælges med henblik på
nedrivning. Som hovedregel er salg af
fast ejendom fritaget for moms. Siden
2011 har der dog som en undtagelse
været momspligt ved salg af nye bygninger og byggegrunde. Salg af grunde
med en bygning, som ikke er nyopført,
er momsfri. Skat har imidlertid haft
den praksis, at grunde med bygninger, hvor det er købers hensigt at rive
bygningen ned og bygge nyt, skal omklassificeres til en ren byggegrund, og
dermed momspligt.
SKAT's brede opfattelse af, hvad en byggegrund er, har ramt mange ejendomsudviklingsprojekter, hvor momspligten
ikke har været en del af de indledende
kalkulationer. Pludselig er ejendomsprojekter blevet belagt med moms, fordi
den blotte forhandling omkring byggemuligheder, ændret lokalplan m.m. af
bebyggede ejendomme, har medført
at skattemyndighederne nu har anset
ejendommen som en byggegrund. Det
vil sige, at det er nok, hvis det fremgår af
omstændighederne, at køberen af ejendommen har til hensigt at nedrive bygningerne.
Det til trods for, at i de danske momsregler er byggegrunde defineret som
ubebyggede arealer, som kan bebygges.
Ifølge denne definition kan en ejendom
således kun være en ”byggegrund”, hvis
grunden er ubebygget. Endvidere pointe-
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res det, at momsreglerne er begrundet i,
om der skabes merværdi.
Skats udlægning af reglerne har da også
resulteret i en lang række klagesager, og
SKAT's praksis blev således i 2016 underkendt af Landsskatteretten i en sag med
entreprenørselskabet KPC, som købte et
pakhus på Odense Havn, hvor SKAT pålagde moms, da ejendommen skulle bruges til boliger forudsat en ny lokalplan.
Landsskatteretten slog fast, at en ejendom bestående af grund med en eksisterende bygning, ikke kunne anses som et
momspligtigt salg af en byggegrund. På
salgstidspunktet var opført en bygning,
hvorfor der ikke var grundlag for at omklassificere den som en ubebygget fast
ejendom, dvs en grund. Det var endvidere irrelevant, at der var en hensigt om at
nedrive den eksisterende bygning for at
give plads til nyt byggeri. En hensigt er
ikke nok ifølge EU-domstolen.
EU-domstolen har nu med en længe
ventet dom underkendt skattemyndighedernes praksis om momspligt af ejendomme med bygninger, som skal – eller
formodes – rives ned af køber. EU-domstolen har nu - ligesom Landskatteretten
– slået fast, at parternes hensigt er uden
betydning for vurderingen af momspligten i forbindelse mad salg. EU-domstolen
fastslår, at det under alle omstændigheder er i strid med Momsdirektivets
intention at udstrække momspligten for
byggegrunde til ejendomme med gamle
bygninger. I de situationer, hvor en ejendom sælges med direkte vilkår om, at

sælger skal nedrive bygningerne, må det
formodes at Skattestyrelsens praksis vil
blive opretholdt.
Den endelige dom i KPC sagen skal afsiges af Landsretten, hvor man må formode, at den lægger EU-dommen til grund,
hvorefter det forventes, at Skatteministeriet udsender et nyt styresignal omkring
praksis.
Det åbner op for adgang til genoptagelse
og tilbagebetaling af moms, der som følge af Skattestyrelsens praksis med urette
er blevet opkrævet, og som har ført til tab
for sælgere af gamle bygninger. Da den
forkerte praksis har stået på i næsten 8
år, må forventes en lang række sager om
tilbagebetaling af moms.
Et andet – og ikke helt uvæsentligt –
aspekt er den forkerte, må man formode, prisfastsættelse af byggeretsmeter
på diverse ejendomsudviklingsprojekter.
Byggeri af boliger er, som bekendt belagt
med moms, hvorfor en ejendomsudvikler har dette beløb med i sin kalkule,
når han projekterer nybyggeri. Dette har
trykket salgsprisen på ejendomme til nybyggeri, fordi de solgte byggeretsmeter
skulle belægges med moms. Nu viser det
sig, at der ikke skulle have været moms
på de omtalte ejendomme med gamle
bygninger, hvorfor sælger kunne have
opnået en højere salgspris. Nemlig svarende til den fejlagtige pålagte moms. Vil
sælgerne af boligbyggeretsmeter kunne
få kompensation for disse tab på grund
af SKAT's forkerte praksis?

www.ufaa.dk
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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

Det her bør du vide om GI
Gratis kursus i Aarhus
Kurset har fokus på udfærdigelse af et
vedligeholdelsesregnskab og er målrettet praktikere der i dagligdagen sidder og
administrerer bindingspligtige ejendomme. Kurset går i dybden med de forskellige typer af udgifter på en ejendom og
gennemgår, hvor udgifterne efter retspraksis bør bogføres med henblik på at
finde ud af, hvilke udgifter der er vedligeholdelse.

Kurset er praktisk orienteret og har fokus
på fordelingen af udgifter i regnskabet.

Målgruppe
Kurset er velegnet til alle, der uanset
erfaring, arbejder med bindingspligtige
ejendomme, herunder udarbejdelse af
vedligeholdelsesregnskaber. Kurset henvender sig både til ejere, administratorer
samt advokater, der har berøring med
vedligeholdelsesregnskaber og administration af § 18b ejendomme.

- Hvilke oplysninger skal du som ejer indberette til GI

Tid og sted
4. november 2019, Kl. 09.00 – 14.00
Comwell Aarhus, Værkmestergade 2,
8000 Aarhus.

- Hvordan indberetter du oplysninger til
GI, herunder det ”specificerede vedligeholdelsesregnskab”

Tilmelding
Via GI’s hjemmeside: https://gi.dk/kurser
Tilmeldingsfrist: 10. oktober 2019

Indhold:
- Det lejeretlige vedligeholdelsesbegreb
– herunder forskellen på indvendig og
udvendig vedligeholdelse
- Hvad er afgørende for, om en udgift defineres som vedligeholdelse, forbedring,
drift eller andet, således at udgiften kan
kategoriseres korrekt

Vi inddrager kursusdeltagernes egne
problemstillinger og viden. Vi bidrager
med eksempler, opgaver og et meget
omfattende kursusmateriale, som kan
bruges i det daglige arbejde fremover.
Kurset er gratis og vi byder på frokost.
Antal pladser: 25

- GI’s stikprøvekontrol af regnskaber

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
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AFTENKURSUS KL. 19.00 - 22.00

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

AFTENKURSUS KL. 19.00 - 22.00

KURSUS 6

KURSUS 8

KURSUS 10

BR 18 / AB 18

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

Efterårets kurser
Max. deltagerantal til alle kurser: 60.

Tid					
Underviser
Sted			

Mandag d. 28. okt 2019, kl. 19.00-22.00
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

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.

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.
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 er en afdeling af Danske Udlejere, hvorfor medlemmer af DU derfor også kan deltage i
Aarhus' 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.

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.
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KURSUSBESKRIVELSE

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*

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

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

KURSUS 7

Forbrugsregnskaber
Tid				
Underviser
Sted			

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

AFTENKURSUS KL. 19.00 - 22.00

KURSUS 9

Generationsskifte
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?

* 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.

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

www.ufaa.dk 9

Nyt fra Huslejenævnene:

Flyttesynsrapporter:
Hvem kan klage,
Specifikationskrav,
Påkrævet vedligeholdelse
og meget mere ...

Vi har i Udlejerforeningen en del gange
fået spørgsmålet om, hvem der skal klage i en tvist om fraflytningsrapporten. Er
det lejer eller udlejer?
For eksempel: Lejer ønsker ikke at underskrive eller modtage fraflytningsrapporten i forbindelse med flyttesynet. Eller
han erklærer sig direkte uenig i indholdet. Det har skabt en situation, hvor udlejer er i tvivl om han skal gå i Huslejenævnet. Der er ikke love eller regler for, hvem
der skal starte en sag med udgangspunkt
i omtalte tvist. Hvis udlejer har opfyldt de
formelle regler, samt udleveret flytterapporten eller alternativt eftersendt den,
hvis lejer ikke vil modtage den under
flyttesynet, samt godtgjort og veldokumenteret sine krav, evt. med fotos eller
vidner, i flytterapporten, ja så burde han
være på den sikre side. Der vil således
ikke være grund til at udlejer indgiver en
sag til Huslejenævnet, og han kan eksempelvis påbegynde istandsættelsen af lejemålet. Hvis lejer indgiver sagen, vil sagen
blive modbevist af en veldokumenteret
fraflytningsrapport.
En vurdering af om man skal starte en
sag, vil i visse tilfælde også bero på selve sagens omfang og karakter. Hvis der
økonomisk er meget på ”spil” og lejer er
udspekuleret, kan det i disse tilfælde måske være er fordel at få nævnet ind over
for at fastslå istandsættelseskravet.
I Huslejenævnene har vi desværre stadig en del tabte sager i forbindelse med
ønskede istandsættelseskrav ved fraflytningssynet, hvor udlejer på grund af banale fodfejl ikke overholder formalia. De
formelle regler er overordnet kort:
Det fremgår af lejelovens §98, stk. 3 og
4, at udlejere, der udlejer mere end én
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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. Det
forudsættes naturligvis også, at i lejemål
indgået efter 1. juli 2015, er der afholdt
indflytningssyn.
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 Vestre Landsret fra 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 - vedligeholdelse
kan være påkrævet”. Denne reklamation
fandtes ikke tilstrækkelig specificeret,
da der ikke nærmere er taget stilling til,
hvorvidt tilstanden giver anledning til
istandsættelse og dermed var påkrævet.
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 væg-

gene på grund af nikotin, hvilket fremgik
af malerregningen. Lejer ville ikke betale
for afvaskningen, 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.
I en tredje sag fra Aarhus havde udlejer
under gulve anført sine krav med ”Påkrævet vedligeholdelse”. Lejer havde klaget
over dette punkt, da denne ikke mente
at istandsættelse var nødvendig. Nævnet fandt på denne baggrund af sagens
oplysninger, at udlejer ikke alene ved
fraflytningsrapporten havde godtgjort, at
det var påkrævet at istandsætte gulvene.
En tekst med ”påkrævet vedligeholdelse”
er således ikke nok. Den skulle være suppleret med tekst som: stødmærker, hakker, slidte felter osv. Gerne specificeret
for de forskellige rum og med eventuelle
fotos som dokumentation.
I en netop aktuel sag – også fra Aarhus
– havde udlejer i Udflytningsrapporten
skrevet et ”M” ud for de ting, han mente skulle udbedres. ”M” betød males for
lejers regning. Lejer deltog ikke i flyttesynet, hvorfor rapporten blot var fremsendt. Lejer var uenig og klagede til Huslejenævnet. Nævnet anmodede udlejer
om at dokumentere, at istandsættelsen
har været påkrævet ved lejers fraflytning,
idet denne dokumentation ville være
afgørende for udlejers krav. Udlejer sva-

rede, at hans krav var tilstrækkelig dokumenteret ved den fremlagte fraflytningsrapport.
Udlejer tabte sagen, da nævnet fandt, at
udlejer ikke har godtgjort eller påvist , at
istandsættelsen af lejemålet har været
påkrævet ved fraflytning, jf. lejelovens §
19, stk. 2 og § 98, stk. 1, og at det er udlejer, der skal dokumentere dette, hvilket
ikke alene kan ske ved fremlæggelse af
en fraflytningsrapport, som udlejer har
udarbejdet, og som alene angives ved
bogstavet "M", at der skal males og slibes
gulve på lejers regning.
Hvis udlejer i sidste sag i det mindste
havde skrevet tilbage til Huslejenævnet
og udførligt anført og beskrevet de fejl
og mangler, som han ville gøre krav på,
eventuelt suppleret med nogle fotos, ja,
så kunne han sikkert have vundet sagen.
Eller den var blevet afvist, da det ville
kræve en bevisførelse, som Huslejenævnet ikke kan foretage.
Det bedste havde naturligvis været, hvis
udlejer fra start på fraflytningsrapporten
havde indskrevet/specificeret de fejl og
mangler, som han ville påberåbe sig. Det
havde været den bedste dokumentation
for at istandsættelsen har været påkrævet.
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 eller præcisere. Endnu vigtigere er specifikationen, hvis lejer ikke
deltager i flyttesynet eller ikke vil underskrive for modtagelsen. Efter flyttesynet
er disse, ofte indlysende, krav tabte. Ja,
snubletråde er der nok af for en udlejer.
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ERHVERVSLEJEMÅL
På grund af stigende efterspørgsel fra lejere
søger vi alle former for erhvervslokaler

SKAL VI HJÆLPE MED AT UDLEJE DINE?
FOR MERE INFORMATION, KONTAKT:
Daniel Østergaard Petersen
Tlf. 3179 1384 | daniel.petersen@cbre.com
Frederiksgade 1, 8000 Aarhus C

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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AARHUS BLIVER GRØNNERE OG RENERE

Aarhus Byråd vil købe flere el-busser, plante flere træer og
holde byen renere.
Aarhusianerne kan i de kommende år se frem til, at der bliver
plantet flere træer, og at der bliver skruet op for renholdelsen.
Partierne bag de kommende fire års budget for Aarhus Kommune vil investere i at gøre Aarhus til en grønnere og renere by.
I foråret blev det markeret, at der siden 2017 er blevet plantet
500 bytræer indenfor Ringgaden. Men med en ambition om
at plante 10.000 bytræer inden 2025, er det åbenlyst, at der er
behov for flere penge, hvis ambitionen skal indfries. Derfor er
partierne bag budgetaftalen enige om at øremærke næsten
syv millioner kroner over to år til bytræer.

FLERE AARHUSIANERE VIL VÆLGE ELBIL
Markant flere aarhusianere vil vælge elbil næste gang, den firhjulede skal udskiftes. Det viser en ny undersøgelse. Det stiller
højere krav til den aarhusianske energiinfrastruktur.
51 pct. af aarhusianerne vil vælge en elbil næste gang, de skal
en tur til bilforhandleren. Det viser en Megafon-undersøgelse,
som Teknik og Miljø har fået udført som et led i at måle på
kommunens klimaindsats. I 2017 var tallet 31 pct.
”Aarhusianerne er dybt engagerede i at skabe grøn omstilling. Det
skal byrådet støtte op om. Derfor har jeg også sat gang i en kortlægning af energisystemet i Aarhus. Det er nødvendigt, at vi sikrer,
at aarhusianerne har de nødvendige rammer, for at de kan bidrage effektivt til den grønne omstilling af byen,” Bünyamin Simsek,
rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

”Byrådet har længe været enige om det ambitiøse mål om at plante 10.000 bytræer inden 2025, men der har ikke været nok penge
til at indfri målet. Derfor er jeg glad for, at der ved forhandlingerne har været vilje til at afsætte yderligere penge, så vi kan sætte
fart på udviklingen, så Aarhus bliver et grønnere sted at bo,” siger
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

FÆLLES ENERGISTRATEGI

MINDRE AFFALD I GADERNE

Derfor udvikler Aarhus Kommune sammen med NRGi og Ørsted en fælles energistrategi, der skal sikre, at planlægningen
af Aarhus’ energisystem foregår så godt som muligt.

Der er også afsat flere penge til at gøre Aarhus til en renere by.
De 6 millioner kroner kan blandt andet gå til udskiftning skraldespande i Midtbyen til nogle med større kapacitet, udvidelse
af renholdelsen og flere initiativer og løsninger, som kan sikre
vedvarende adfærds- og holdningsændringer.
”Hverken aarhusianerne eller byens gæster kan være tjent med
synet af en by, hvor der ligger affald i gaderne. Derfor skal vi intensivere indsatsen og både arbejde for adfærdsændringer men
også have blik for det helt lavpraktisk som f.eks. udskiftning af
skraldespandene. Min klare ambition er, at vi skal være Nordens
reneste by,” siger Bünyamin Simsek.

FLERE EL-BUSSER

Med en investering på 10 millioner kroner vil byrådet fremrykke omstillingen til el-busser, så den er fuldført i 2027. Samtidig
investerer byrådet 21 millioner kroner i ladeanlæg til el-busserne, der både vil sænke CO2-udledningen i bytrafikken og
forbedre luftkvaliteten i Midtbyen.

I takt med at der kommer flere aarhusianere og antallet af
arbejdspladser stiger, kommer der et større pres på elnettet –
blandt andet på grund af flere el – og hybridbiler.

”Ved at arbejde sammen kan vi sikre, at vi fortsat kan levere bæredygtig, sikker og billig energi til aarhusianerne. Vi skal udnytte
de styrker, vi allerede har i Aarhus på energiområdet. Derfor er
de vigtigt, at de store energiaktører i Aarhus arbejder sammen om
fremtidens energisystem,” Bünyamin Simsek.

FAKTA
I dag findes cirka 500 elbiler i Aarhus. Det er et realistisk bud, at der i 2030 findes 27.000 rene elbiler. Det
kræver flere el-ladestandere. Eksempelvis skal antallet af offentlige ladepunkter øges fra i dag ca. 100 til
mindst 2.700 ladepunkter.
85 pct. af aarhusianerne af mener, at Aarhus Kommune skal være blandt de kommuner, der går forrest i
den grønne omstilling i DK.

”Jeg er glad for, at byrådet deler min holdning om, at vi skal have
gang i omstillingen til el. Vi er bagud i Aarhus på det punkt, og det
får vi nu rettet op på,” siger Bünyamin Simsek.
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nordicals.dk
Motorvejsnær erhvervsgrund i attraktivt erhvervsområde sælges
Lystrup - Lægårdsvej 32
• Attraktiv beliggenhed
• Tæt på letbanestop
• Tæt på offentlig transport
• 500 m til motorvejen
• Fra 5.000 m² - 15.998 m²

Ejendomsnyt:

TIL SALG
Kontantpris kr.
Grundareal
Sag

5.743.350
10.934
8180925

Kontakt Rasmus Dejbjerg Pedersen på e-mail: rdp@nordicals.dk eller tlf. 5181
0062 for yderligere informationer om denne erhvervsgrund i Lystrup.

Aarhus C - Christiansgade 24
• Fri lejefastsættelse
• Udstykket i ejerlejligheder
• Renoveret og nyindrettet i 2017
• Elevator installeret

Nybolig Erhverv er blevet til Nordicals.
Vi tænker større og skaber nye muligheder på markedet for ejendomsrådgivning og -investering i Aarhus og resten af Danmark.
Men vi er også stadig de samme dygtige erhvervsmæglere, vi altid
har været. Vi glæder os til at møde dig under vores nye navn.

Ret i
BBR online
og Frie data
oplysninger

Nordicals. Tænk større.

Kontakt os på tlf. 8620 8585 og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for dig.

Nordicals

City Tower
Værkmestergade 2, 17. etage - 8000 Aarhus C
8000@nordicals.dk - Tlf. +45 8620 8585
CVR 39159333

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

Huskede du at tjekke
efterårets kurser ud på side 8 og 9
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Ret nemt dine BBR-oplysninger online
på ”Ret BBR”: Du kan nemt ændre i dine
ejendomsoplysninger i BBR online i stedet for gennem kommunen. Husk det, for
du risikerer – som ansvarlig boligejer - en
bøde, hvis du ikke har orden i BBR om din
ejendom. BBR har siden 1977 indsamlet
oplysninger om landets bygninger og boliger fra ejerne selv. Oplysningerne blev
i starten hovedsageligt brugt til boligoptællinger og ejendomsvurderinger. I dag
benyttes BBR-data af mange forskellige
myndigheder og private virksomheder.
Oplysninger fra BBR danner blandt andet
grundlag for beregning af ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Derudover bruges data fra BBR
ved optagelse af lån og ved forsikring
af ejendommen. Hvis oplysninger ikke
er indberettet rettidigt eller der er givet
urigtige oplysninger, kan kommunen udstede bøder på op til kr. 5.000,-

Indberetning og rettelser kan nu i alle
landets kommuner ske via SKAT's selvbetjente og digitale løsning ”Ret BBR”. Du er
som ejer forpligtet til at give kommunen
besked , hver gang der sker ændringer
på din ejendom, eksempelvis ændringer
i arealer, ændrer på varmekilder, installationsforhold som toilet, tagdækning,
udestue, tilbygninger, f.eks. garage eller
skur. Forhold som kræver byggetilladelse
vil automatisk blive rettet i BBR.
Find den fulde liste over oplysninger,
som du har pligt til at indberette til BBR
på førnævnte hjemmeside.
Frie data om ejendomme:
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som
er en del af Skatteministeriet, har nu
gjort det endnu nemmere at få adgang
til data for professionelle brugere af Bygnings- og Boligregisteret (BBR) som f.eks.

ejendomsejere og -mæglere og virksomheder i finanssektoren. Data som typisk
anvendes i forbindelse med bl.a. långivning, ejendomshandler og ejendomsbeskatning.
Den enklere adgang til BBR-data trådte i
kraft i juni 2019 gennem Den Offentlige
Informationsserver (OIS), som udstiller
BBR- data til professionel brug. Ændringen gælder for ikke-fortrolige BBR-data,
som der i praksis nu vil være fri adgang til.
For virksomheder, der distribuerer BBRdata, og professionelle brugere af BBRdata betyder ændringen mindre administration og enklere processer. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen arbejder
hele tiden på at gøre adgangen til helt
almindelige data mere digital og let for
alle brugere i samfundet, blandt andet
gennem dette nye tiltag.

www.ufaa.dk

15

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
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

