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Generalforsamling i september
Heldagskursus og medlemsmøde
Lejelovens kapitel 4 og 5:
Vedligeholdelse og Lejerens
brug af det lejede
Hvad er udlejers retsstilling
under COVID-19
Væsentligt nyt om
+/- 15%-reglen

UDLEJERFORENINGEN AARHUS · VI VARETAGER DINE INTERESSER

Nekrolog
CORONA OG GENSTART?

Farvel til en ”Døgnbrænder”
Det er med største sorg, at vi må meddele,
at Gert Arne Hald – vor nære og mangeårige kontorleder i Udlejerforeningen Aarhus
– pludselig lørdag den 18. april er gået bort
i en alder af 75 år.
Da Gert startede som kontorleder tilbage i
oktober 2012, blev han omtalt som Døgnbrænderen, da han efter eget udsagn havde en arbejdsuge på 70-80 timer, hvorfor
han ofte beklagede, at døgnet kun havde 24
timer. Selv hans store sportslige fortid med
både fodbold, håndbold og senest badminton havde han opgivet for at få tid til hans
mange gøremål. Denne ildhu mærkede vi i
fuldt flor til det sidste i Udlejerforeningen.
Gert havde en særdeles alsidig baggrund
som bankuddannet, civiløkonom, revisor,
økonomichef og personalechef. Derudover
drev han med sin kone en selvstændig regnskabsvirksomhed siden 2011.

Gert var derfor den perfekte person som
leder af kontoret i Fredensgade, som udover almindelig regnskabsføring og bogholderi indeholdt kontakt med medlemmer
og praktisk tilrettelæggelse af vore mange
kurser.

Coronakrisen har for alvor gjort sit indtog i landet og lammet flere brancher
med forskellig styrke og sat store dele af det danske samfund på standby.
Heldigvis er der vedtaget en lang række tiltag, som skal bringe os på fode
igen. Suppleret med befolkningens flid og handlekraft og gode rammevilkår
for den private sektor, kan vi håbe, at vi kommer ud af den økonomiske krise
og med velfærden i behold.

Gennem et langt arbejdsliv havde han erhvervet et solidt menneskekendskab, og da
han af natur altid var glad og munter, var
han derfor meget afholdt af sine omgivelser.

Rammevilkårene for ejendomssektoren var en overgang voldsomt truet, da
renten steg markant i starten, hvor coronavirussen skyllede ind over Danmark
og den øvrige verden. Et forløb parallelt som i starten af finanskrisen i 2008/09. Alle aktivklasser i form af aktier og obligationer blev smidt på bålet. Selv
guld, som normalt stiger i krisetider, faldt i kurs. Alle ville kun have kontanter.

Bestyrelsen og de mange medlemmer i
Udlejerforeningen, som har mødt Gert, vil
derfor savne ham i tiden fremover.

UDLEJERFORENINGEN AARHUS
Fredensgade 30, 8000 Aarhus C
T: 8612 1132 · ufaa@ufaa.dk · www.ufaa.dk

Vore tanker går til hans kone Anni, børn og
børnebørn. Æret være Gert Halds minde.

UDGIVES AF
Udlejerforeningen Aarhus,
Redaktionsudvalget og udsendes til
samtlige medlemmer af foreningen.

Udlejerforeningen Aarhus

ANSVARSHAVENDE DETTE NUMMER
Lars H. Rasmussen: 8616 0055 · Lhr@rasu.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
Regnskab og skat
Anne Evald, stats. aut. Revisor................................. 8739 3729
Salg, vurdering og administration
Peter Lautrup, EA........................................................ 2013 0111
Lars H. Rasmussen, Direktør..................................... 2620 0055
Praktiske og tekniske grundejerforhold
Henning Poulsen, Civilingeniør................................. 8619 0700
Som udlejer/bestyrelsesmedlem
Claus Jespersen........................................................... 2015 1374
Michael Kjær Graff...................................................... 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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Lars H. Rasmussen

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 - 13.00 / fredag: kl. 9.00 - 12.00
for telefoniske og personlige henvendelser.

REDAKTIONSUDVALGET
Lars H. Rasmussen, redaktør
Claus Jespersen
Niels Meldahl
Ole Mathorne
Niels Lucassen
ÅBNINGSTIDER
Telefonen besvares:
Mandag til torsdag: kl. 9.00 - 13.00
Fredag: kl. 9.00 - 12.00
Medlemmer er ALTID meget velkomne
på kontoret. Aftal tid i forvejen.
ANNONCESALG
8612 1132
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
Udlejerforeningen Aarhus.
Redaktionen er afsluttet: 18. maj 2020
Næste nummer: Auguts 2020
Oplag: 1.000 stk.
TRYK
CS Grafisk A/S
FOTO
Forside © Henrik Bentsen

Fredensgade 30 · 8000 Aarhus C
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Dette medførte en pludselig rentestigning på alle realkreditlån, hvilket nok
kunne forstyrre søvnen for mange ejendomsinvestorer, da renten jo er den
primære udgift i en ejendomsinvestering. Ville ejendomsmarkedet være det
næste aktiv, som skulle falde i pris? Heldigvis er der meget hurtigt kommet
ro på rentemarkedet, så priserne er tilbage til før coronaens indtog, om end
ikke nede i rekordniveauet fra oktober 2019. Endvidere har alverdens centralbanker tilkendegivet – what-ever-it-takes – at de lave renter fastholdes. Så
omkring renten kan de fleste udlejere åndet lettet op.
Men en ulykke kommer sjældent alene. I ejendomssektoren er vi blevet mødt
med nye § 5.2 regler, som nu er udmøntet i 3 nye lovforslag, som strammer
gevaldigt op for reglerne omkring lejefastsættelse i forbindelse med gennemgribende renoveringer. Med udsigt til lavere økonomisk aktivitet i hele samfundet er det ikke lige det rette tidspunkt med sådanne forslag.
Set i lyset af, at man samtidig med regeringens boligpolitik ønsker at forgylde
den almene boligsektor med en bevilling på 30 milliarder (!) kroner til renovering af deres boliger, gennemføres den modsatte politik overfor den private
boligsektor, der straffes med et indgreb med det modsatte formål, nemlig at
stoppe den tiltrængte renovering af de utidssvarende private boliger!
Indgrebet overfor den private boligsektor glider – i disse hysteriske coronatider – mere eller mindre upåagtet igennem, idet statsministeriet har udskudt 39 andre lovforslag, der skulle være behandlet inden sommerferien,
men sjovt nok ikke udskudt gennemførelsen af de førnævnte 3 lovforslag og
hastebehandler en bevilling af de 30 milliarder kroner til renovering af de
72.000 almennyttige boliger.
Som bekendt fremgår det af den af regeringens nedsatte ekspertgruppes
rapport vedrørende BRL § 5.2, at der i 2019 var et potentiale for forbedringer
af ca. 75.000 udlejningsboliger i den private sektor. Gennemførelsen af de 3
lovforslag vil medføre en tilsvarende opbremsning af den lige så tiltrængte
modernisering af det samme antal boliger i den private sektor. Uden at det
koster staten noget – det finansieres nemlig at de private udlejere.
Så kære Boligminister: Er det en genstart? Nej, drop derfor de 3 lovforslag.
Eventuelt behold kun forslaget om en karensperiode på 5 år, hvis man mener det kan stoppe udenlandske kortsigtede spekulanter. Hvis lovforslagene
gennemføres, hvad vi ikke håber, vil Udlejerforeningen Aarhus den 23. juni
afholde et heldagskursus om indhold og konsekvenser. Omkring forholdsregler med mere af selve kurset følg venligst vor hjemmeside www.ufaa.dk.
Med venlig hilsen
Lars H. Rasmussen
Formand

www.ufaa.dk
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OBS! Udsættes til september grundet COVID-19
Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING
Afholdes til september,
dato følger snarest.

PROGRAM

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Faglig information
Spisning *)
Underholdning

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det foregående kalenderår
Aflæggelse af regnskab for det foregående kalenderår
Forelæggelse af budget, herunder godkendelse af kontingent for 2021
Behandling af eventuelle indkomne forslag
Valg af formand, når han er på valg
Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
Valg af revisor og 1 suppleant
Eventuelt

NOTER TIL DAGSORDENEN:
Ad 5. Behandling af indkomne
forslag.
Ingen indkomne forslag.
Ad 6. Valg af formand.
Lars H. Rasmussen er ikke på valg.
Ad 7. Valg af medlemmer til
bestyrelsen og 2 suppleanter
Bestyrelsen består af 7 til 10 medlemmer incl. formanden. Medlemmerne af
bestyrelsen vælges for 2 år og suppleanter vælges for 1 år. Bestyrelsen består
pt. af 9 medlemmer.
På valg er Claus Jespersen, Henning
Poulsen, Helle Pouli, Peter Lautrup, der
alle er villige til at modtage genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus
Jespersen, Henning Poulsen, Helle Pouli,
Peter Lautrup.
Tidl. suppleant, Morten Holst Aaen,
er indtrådt i bestyrelsen i stedet for
Michael Due.
Valg af 2 suppleanter:
På valg er Kim NIelsen, der er villig til
at modtage genvalg. Dertil valg af ny
suppleant,
Bestyrelsen foreslår genvalg af Kim
Nielsen, og som ny suppleant søger
bestyrelsen pt. nye emner.
Ad 8. Valg af revisor og 1 suppleant
Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Beierholm og der vælges ikke
suppleant.

BESTYRELSEN:
Formand:
Lars H. Rasmussen, Direktør
Næstformand:
Louise Kaczor, Advokat
Kasserer:
Michael Kjær Graff, Ejendomsadm.
Øvrige: Claus Jespersen, Udlejer, Erik
Aagaard Poulsen, Advokat, Henning
Poulsen, Civilingeniør, Peter Lautrup,
Direktør, Helle Pouli, Udlejer, Morten
Holst Aaen, Adm. direktør

23. juni 2020 · Coronasikker version

Heldagskursus og medlemsmøde

Kursusudvalg:
Erik Aagaard Poulsen, Advokat

Medlemsmødet afvikles som et heldagskursus, hvor der om formiddagen skal
ske en grundig gennemgang af de 3 lovforslag regeringen har fremsat om dels
øgede energikrav, karensperiode efter
ejerskifte og styrkelse af lejerne og de
ikrafttrædelsesbestemmelser, som medfører at nogle af ændringerne også får
betydning for de eksisterende § 5, stk. 2
lejligheder, som var genudlejet inden lovens ikrafttrædelse pr. 1/7 2020.

*) Der er plads til 120 spisende gæster,

Kurset er gratis for alle medlemmer af
Udlejerforeningen Aarhus.

UDVALGSFORMÆND:
Retsagsudvalg:
Claus Jespersen, Direktør
Redaktionsudvalg:
Lars H. Rasmussen, Direktør

hvorfor tilmelding til spisning efter generalforsamlingen er nødvendig og sker
ved at sende en mail til: ufaa@ufaa.dk.
Anfør: Medlemsnummer, navn/navne,
mail-adresse og telefonnummer.
Bemærk! For medlemmet er spisning
gratis, for ledsager skal indbetales kr.
300. Tilmeldingen for ledsager er først
gældende, når beløbet er indbetalt på
foreningens bankkonto: Danske Bank
reg. nr. 3627 konto nr. 623 64 80.
Du vil få tilsendt (pr. mail) nummererede
billet(er) til spisningen.
Tilmelding sker efter ’først til mølle’
princippet. Sidste frist for tilmelding:
dato følger snarest.

Som følge af corona-situationen bliver
kurset tilrettelagt således, at alle deltagere sidder ved enkeltmandsborde i undervisningslokalet med 2 meters afstand
til øvrige deltagere, og frokosten bliver,
i stedet for en buffet, ændret således
at denne bliver serveret og indtages på
enkeltmandsbordene og der vil i øvrigt
blive taget højde for afstandsregler og
de øvrige nødvendige tiltag for gennemførelse af kurset på en forsvarlig måde.

PROGRAM for 23. juni 2020 · 9.00 - 15.30
kl. 09.00 – 12.00

Gennemgang af de nye lovforslag
v/advokat (LL.M) Louise Kaczor og advokat
(H) Erik Aagaard Poulsen, Aarhus

kl. 12.00 – 13.00

Frokost

kl. 13.00 – 13.30

Indlæg fra erhvervsmægler
Morten Kristensen, Nordicals, om de nye 		
reglers forventede påvirkning for udlejningsejendommes prisfastsættelse m.v.

kl. 13.30 – 14.00

Indlæg fra ingeniør Jens Henrik Lyngby,
Just A/S, Aarhus, vedrørende de nye krav
om energimærker

kl. 14.00 – 14.20

Eftermiddagskaffe

kl. 14.20 – 15.00

Indlæg fra Realkredit Danmark v/kreditdirektør
Anders Thomsen Beier og erhvervsdirektør
Frank Dam Hansen om fremtidig låneudmåling og konsekvenserne af den nye
karensperiode på 5 år

kl. 15.00 – 15.30

Evt. spørgsmål til alle indlægsholdere

KURSUSSTED
Hotel Scandic, Østergade 10, Aarhus C

Underholdning med Mads Christensen

Kursus i kundeforståelse
En munter og aldeles gyselig rejse gennem den demografiske segmenteringsteoris mange faldgruber.
Hvem er vores kunder, hvor og hvordan
kan vi møde vores kunder. De spørgsmål
stiller alle brancher. Svarene får vi fra en
skov af livsstilsanalysebureauer … og jeg
læser dem alle sammen. Problemet er
bare, at vi, borgerne, menneskene, kunderne…., lyver når vi bliver spurgt.

Vi siger børnene er vores første prioritet,
men det er løgn, Vi siger vi er fitness-generationen, men det er løgn, Vi siger vi handler økologisk og går op i dyrevelfærd, men
det er løgn, Vi taler om grøn omstilling,
men forbruger skamløst videre.
Hvorfor lyver vi? Hør Mads' forklaring.
Verden, den politiske arena og analyserne er i konstant forandring, så det er
Mads' foredrag selvfølgelig også.

Generalforsamlingen finder sted på: ecopark · Bautavej 1A · 8210 Aarhus V (Der er rigelig med parkeringspladser)
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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

www.ufaa.dk
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LOUISE KACZOR, ADVOKAT, LL.M.,
LKA ADVOKATFIRMA

En grundlæggende
gennemgang af
lejelovens regler
Lejelovens kapitel 4 og 5:
Vedligeholdelse og Lejerens
brug af det lejede

Vi er nu nået til tredje artikel i vores
artikelserie indeholdende en grundlæggende gennemgang af lejelovens
regler. I denne omgang ser vi nærmere på lejelovens kapitel 4 omkring
vedligeholdelse og kapitel 5 omkring
lejerens brug af det lejede.
Kapitel 4 indeholder §§’erne 19-24 og
kapitel 5 indeholder §§’erne 25-31.
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Vedligeholdelse
I Lejelovens §§ 19 og 20 omhandler vedligeholdelsesforpligtigelsens fordeling,
dvs. hvem der skal vedligeholde hvilke
dele af lejemålet, hvis ikke andet er aftalt.
Bestemmelserne fastslår, at udlejeren,
når ikke andet er aftalt, har vedligeholdelsesforpligtelsen for ejendommen og
lejemålet, idet lejeren dog har forpligtelsen til at vedligeholde og forny nøgler og
låse.

lejemålet. Ved indvendig vedligeholdelse forstås således alene vedligeholdelse
af lejligheden med hvidtning, maling og
tapetsering og lakering af gulve (herunder indgår også mellemslibning af gulve,
selvom det ikke fremgår direkte af lovens
ordlyd, jf. lovbemærkningerne).

Hvis udlejeren ikke overholder sin forpligtelse til at vedligeholde lejemålet, så
kan lejeren anmode Huslejenævnet om
at pålægge udlejeren, at lade bestemte
arbejder udføre inden for en nærmere
fastsat tidsfrist.

Hvis udlejeren har den indvendige vedligeholdelse – hvilket udlejer har, medmindre andet er (og kan aftales, jf. nedenfor)
aftalt – så skal udlejeren hensætte kr.
45,00 (2020-beløb) pr. m2 på en vedligeholdelseskonto for ejendommen.
Beløbet der hensættes på vedligeholdelseskontoen skal ikke indsættes på en
særskilt konto ligesom beløbet ikke skal
forrentes, men udlejer skal én gang årligt
give lejeren besked om, hvad der står på
kontoen.

I lejelovens § 21 er det defineret, hvad
indvendig vedligeholdelse omfatter. Dvs.
alt andet vedligeholdelse end det i § 21
anførte, anses som udvendig vedligeholdelse, også selvom det foregår inde i

Lejeren kan kræve, at udlejeren afholder
udgifter til indvendig vedligeholdelse (dvs.
maling, hvidtning, tapetsering og lakering
af gulve inkl. mellemslibning) når det er
nødvendigt, og der er indestående på

vedligeholdelseskontoen, som kan dække udgiften. Hvis der indestår et beløb
på kontoen, som overstiger et beløb der
svarer til de seneste 3 års hensættelser til
indvendig vedligeholdelse, så kan lejeren
desuden forlange, at beløbet anvendes til
andre rimelige og hensigtsmæssige vedligeholdelsesarbejder i lejligheden. Udlejeren kan dog kræve, at beløbet først anvendes til indvendig vedligeholdelse, såfremt
lejligheden ikke fremstår i velvedligeholdt
stand for så vidt angår den indvendige
vedligeholdelse.
Det følger af lejelovens § 24, stk. 1 og 2,
at hovedparten af reglerne i kapitel 4 ikke
kan fraviges til skade for lejeren. Parterne kan dog aftale, at lejeren skal overtage den indvendige vedligeholdelse, dvs.
at lejeren skal overtage forpligtelsen til at
vedligeholde det lejede for så vidt angår
maling, hvidtning, tapetsering og lakering
af gulve inkl. mellemslibning. Hvis lejeren
har overtaget den indvendige vedligeholdelsesforpligtelsen, så skal udlejeren ikke
hensætte kr. 45,00 pr. m2 til indvendig
vedligeholdelse.
Derudover kan parterne aftale, at lejere i
lejemål, som ikke er omfattet af boligreguleringslovens kapital II-IV, skal overtage en større vedligeholdelsesforpligtelse
end den indvendige vedligeholdelsesforpligtelse. Det gælder således lejemål i
ikke-regulerede kommuner samt lejemål
beliggende i småhuse (ejendomme indeholdende 6 eller færre lejemål). I disse
lejemål kan parterne således f.eks. aftale,
at lejeren skal overtage forpligtelsen til
at vedligeholde lejemålets indretninger,
forsyning med lys, vand og varme, vedligeholdelse af hårde hvidevarer m.v.
Det betyder således også, at i lejemål,
som er beliggende i store ejendomme
i regulerede kommuner (ejendomme

indeholdende 7 eller flere lejemål), kan
parterne ikke aftale, at lejeren skal overtage forpligtelsen til at vedligeholde
andet end det som falder indenfor den
indvendig vedligeholdelse i lejemålet,
bortset fra, at parterne tillige kan aftale,
at lejeren skal overtage forpligtelsen til at
vedligeholde den have, som indgår i det
lejede.
Det bemærkes for god ordens skyld, at
der ved gennemgangen af ovenstående
er taget udgangspunkt i lejeloven og lejeaftaler, som er indgået efter den 1. juli
2015. For lejeaftaler som er indgået før
1. juli 2015 vil nogle af bestemmelserne
være anderledes, herunder f.eks. muligheden for at overvælte vedligeholdelsesforpligtelsen på lejeren.
Lejerens brug af det lejede
En lejer er naturligvis ansvarlig for sin
egen adfærd i og omkring det lejede. Lejer er tillige ansvarlig for eventuel skade
som påføres lejemålet af andre end lejeren, hvis det sker ved uforsvarlig adfærd
af lejerens husstand eller andre, som
lejeren har givet adgang til det lejede.
Lejeren – samt de personer, som lejeren
giver adgang til lejemålet - er forpligtet til
at følge de ordensregler, som udlejeren
fastsætter ligesom han skal efterkomme
andre rimelig påbud fra udlejeren, som
skal være med til at sikre god ro og orden
i ejendomme.
Det følger også af loven, at en lejer ikke
må bruge det lejede til andet end aftalt.
Endvidere må lejeren ikke overlade lejemålet til andre end medlemmer af sin
husstand uden udlejerens samtykke,
medmindre lejeren har ret til at fremleje
lejemålet helt eller delvist.

En lejer har ret til at foretage sædvanlige
installationer (f.eks. en vaskemaskine) i
det lejede. Udlejeren kan kun modsætte
sig installationen, hvis han kan godtgøre,
at ejendommens el- og afløbskapacitet
ikke er tilstrækkelig til installationen. Derudover kan lejeren installere radio- og
fjernsynsantenner samt kabelforbindelse til bl.a. internet m.v. på ejendommen,
hvis han forinden installationen indhenter udlejers anvisninger til, hvor installationen skal foretages. Endeligt kan en lejer
installere hjælpemidler i det lejede eller
på fællesarealer, hvis kommunen garanterer for betaling af retableringsudgifter ved lejerens fraflytning. Hvis en lejer
foretager en af de nævnte installationer,
så er lejeren ansvarlig for evt. skade som
installationen forårsager og i nogle tilfælde kan udlejeren kræve, at der stilles sikkerhed for, at lejeren kan imødekomme
et evt. erstatningsansvar.
Bortset fra ovenstående ret til at foretage installationer, må lejeren ikke foretage
ændringer i det lejede. Foretager lejeren
ændringer uden at være berettiget hertil, så har udlejer krav på retablering ved
lejerens fraflytning og kan i særligt grove
tilfælde, ophæve lejemålet.
Bestemmelserne om lejerens ret til at
foretage sædvanlige installationer m.v.
kan ikke fraviges til skade for lejeren.
Det bemærkes for god ordens skyld, at
blandede bolig- og erhvervslejemål ikke
er medtaget i ovennævnte gennemgang
og der kan derfor gælde andre regler,
hvis der er tale om et blandet lejemål.

www.ufaa.dk
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Hvad er udlejers
retsstilling under
COVID-19
ERIK AAGAARD POULSEN, ADVOKAT (H)

I dansk lejelovgivning findes der ikke
nogen regler, som indeholder en stillingtagen til hvad udlejers rettigheder
og forpligtelser er i forbindelse med
en pandemi som COVID-19.
Dog blev der den 4/4 2020 udstedt en
midlertidig bekendtgørelse, som automatisk ophører den 31/3 2021, hvorefter fristen i erhvervslejelovens § 49 for
fremsendelse af forbrugsregnskaber udskydes til den 4/10 2020, pr. hvilken dato
forbrugsregnskabet skal være kommet
frem til lejeren.
Tilsvarende indeholder samme bekendtgørelse også en udskydelse af fristen for
aflevering af forbrugsregnskaber i lejelovens § 43, ligeledes til 4/10 2020, pr. hvilken dato forbrugsregnskabet skal være
kommet frem til lejeren, hvilken bekendtgørelse ophører den 31/3 2021.
Imidlertid vil sikkert mange udlejere have
fået en henvendelse fra lejerne om henstand med betaling af husleje eller lejenedsættelse, eller anden form for ønske
om at undgå at lejemålet ophæves, fordi
lejeren ikke kan betale sin husleje eller
andre pligtige pengeydelser.
Ved siden af lejelovgivningen findes også
en række generelle regler for overholdelse eller ikke overholdelse af løbende
kontrakter, herunder de generelle regler
om force majeure, som i nogen tilfælde
kan indebære en løsning af problemet,
men det vil kun være de force majeure
klausuler der måtte findes i eksisterende
kontrakter, hvoraf det fremgår, at force
majeure også omfatter manglende mulighed for at opfylde kontrakten som følge af en pandemi.
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Force majeure kan defineres, som at der
er tale om en upåregnelig begivenhed
udenfor parternes kontrol, som ikke kan
afværges, og som enten midlertidigt eller permanent umuliggør opfyldelse af
kontraktforpligtelser. Det kan være f.eks.
naturkatastrofer, krig, brand, indførselsforbud m.v. Hvis der foreligger force majeure, vil klausulen betyde ansvarsfrihed
for den part, der ikke kan opfylde sin kontrakt, så længe force majeure begivenheden består.
Den part, der påberåber sig force majeure, har bevisbyrden for at der er tale
om en force majeure begivenhed, og skal
derfor straks reklamere.
Indeholder kontraktforholdet ikke nogen
force majeure klausul må det antages, at
de eksisterende generelle force majeure
regler ikke medfører ret til at en lejer
midlertidigt kan ophøre med eller udskyde, eller kræve nedsættelse af en lejebetaling og andre pligtige pengeydelser.
Beboelseslejemål
Denne form for kontraktlig forpligtelse
er den enkleste at vurdere i den nuværende situation, idet udlejeren ikke har
nogen skyld i eller ansvar for at lejeren
ikke er i stand til at betale sin husleje.
Udlejeren har stillet lejemålet til rådighed
for lejeren og denne kan derfor ikke rejse krav om hverken nedsættelse af lejen,
udsættelse med lejen eller eftergivelse af
nogen del af lejen. Manglende betaling
medfører således uændret ret til efter
påkrav at ophæve lejemålet og begære
lejeren udsat.
Noget andet kan være, at hvis udlejeren
ønsker frivilligt at hjælpe en lejer, kan udlejeren naturligvis godt indgå en aftale

med lejeren, f.eks. i den situation hvor
lejeren er selvstændig og ikke har nogen
aktuel lønindkomst, eller en så beskeden
lønindkomst, at han ikke både kan forsørge sig selv eller betale sin husleje.
Er dette tilfældet, vil anbefalingen være,
at den pågældende lejer dels skal ansøge
myndighederne om tilskud fra de hjælpepakker, som eksisterer, som en betingelse for at udlejeren træder til. Herefter
kan udlejeren naturligvis godt indgå en
aftale med en midlertidig nedsættelse eller udskydelse af lejen til et senere aftalt
tidspunkt.
Det eneste råd, men det vigtigste, vil
være, at udlejeren endelig skal indgå en
skriftlig aftale, der betegnes som et tillæg
til lejekontrakten, hvori det præciseres,
hvor stor en nedsættelse der gives, om
denne er midlertidig eller permanent, og
eventuelt hvornår der skal ske tilbagebetaling og på hvilken måde med forfaldsdatoer og beløb. Aftalen bør være underskrevet af begge parter for at undgå at
udlejeren forringer sin retsstilling.
Erhvervslejemål
I erhvervslejeloven findes en enkelt regel,
som er relevant at kende, nemlig EL § 23,
som har følgende ordlyd:
”§ 23, stk. 1. Bringes et lejeforhold, bortset fra de i § 22 nævnte tilfælde, til ophør
i utide på grund af andre rettigheder over
ejendommen, kan lejeren kræve erstatning
af udlejeren.
Stk. 2. Bringes lejeforholdet til ophør i utide, fordi det offentlige af sundhedsmæssige
eller andre grunde nedlægger forbud mod
lejerens brug, er lejeren kun pligtig at betale leje til den dag forbuddet træder i kraft.

Hvis forbuddet kun begrænser brugen på
mindre væsentlig måde, kan lejeren dog kun
kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen.”

Der er derfor ikke noget sikkert svar på
retsstillingen i denne situation.
Betydningen af hjælpepakker

Det har været fremme i pressen, om
denne bestemmelse er relevant under
covid-19, men der er blandt lejeretlige
eksperter enighed om at denne bestemmelse ikke finder anvendelse, fordi det
ikke er udlejeren der er ansvarlig for og
årsag til, at det offentlige af sundhedsmæssige grunde nedlægger forbud mod
at virksomheden holdes åben.
Denne problemstilling har regeringen
netop imødegået ved at gennemføre en
række hjælpepakker, som gerne skulle
medføre, at lejeren kan overleve en periode med lejemålet lukket.
Herudover findes der i EL § 39, stk. 2,
en særlig regel om at ”når lejeren af en
butik, et hotel, en restaurant eller lignende, trods udlejers indsigelse ikke opfylder
forpligtelsen til at holde forretningen åben
og i forsvarlig drift” – kan udlejeren hæve
lejemålet.
Da netop en lang række virksomheder
efter regeringens midlertidige reg-ler har
fået påbudt at holde lukket, medfører
denne situation imidlertid ikke at udlejeren kan ophæve lejemålet, fordi lejeren
har opfyldt regeringens påbud.
Der er således også ligeledes blandt de
lærde enighed om, at udlejeren ikke kan
ophæve lejemålet i denne situation, da
det ikke er lejerens skyld, at han må holde lukket.
Den særlige regel kan naturligvis ikke påberåbes af andre erhvervslejere, der frivilligt og af egen drift har fundet det hensigtsmæssigt at holde butikken lukket i
en periode, idet lukningen ikke er påbudt
ved et lovindgreb og disse er naturligvis
forpligtet til at holde butikken åben. Men
hvis lejeren kan dokumentere, at dette har været fornuftigt som følge af covid-19 krisen, kan det være tvivlsomt om
man kan ophæve i en sådan situation,
idet lejeren som følge af ekstraordinære
forhold vil påføres et uforholdsmæssigt
stort tab ved at holde åbent.

Med det formål at holde hånden under
også erhvervslejere, har regerin-gen gennemført en række hjælpepakker, som indebærer økonomisk hjælp til erhvervslejerne, herunder udskydelse med betaling
af moms og afregning af skatter, lønkompensation til de ansatte i virksomheden,
samt ikke mindst midlertidig kompensation til betaling af virksomhedens faste
udgifter, som udbetales hurtigst muligt
efter ansøgning om støtte, men der kan
være en periode, hvor lejeren mangler
penge indtil tilskuddet modtages. I disse
situationer må vi i et vist omfang forvente henvendelse fra erhvervslejere om
midlertidig nedsættelse eller udskydelse
med lejebetalingen.
I disse situationer, hvor forretningerne
har holdt lukket, vil de som følge af en
helt klar omsætningsnedgang, typisk
også på 80 – 100%, være berettiget til
kompensation i 3 måneder på 80% af
huslejen og andre faste udgifter og der
hvor lejeren er ramt af et påbud om at
lukke, er kompensationen 100%.
Ved et lavere omsætningstab på mellem
60 – 80% kan opnås en kompensation på
50% af udgiften, og ved en omsætningsnedgang på 40 – 60% kan opnås en kompensation på 25% af udgiften.
Som følge af disse regler kan lejeren ikke
alene få kompensation til husleje, men
også til leasingaftaler eller andre kontrakter på biler og driftsmidler og lignende.
Med henvisning til disse tilskudsordninger bør det være et krav fra udle-jers
side, at lejeren i videst muligt omfang
dokumenterer, dels omsætningsnedgangen og dels dokumenterer, at han har
søgt den optimale støtte, således at han
er i stand til løbende at betale, i hvert fald
en del af huslejen og eventuelt få udsættelse med en del af huslejen til senere.

Jeg kan ikke betale min husleje!
Modtager udlejeren en sådan henvendelse fra lejeren, bør denne i hvert fald i de
tilfælde, hvor udlejeren ønsker at bevare
et i øvrigt fornuftigt lejemål, indlede en
forhandling med lejeren, da alternativet
er en ophævelse af lejemålet på grund af
betalingsmisligholdelse og efterfølgende
gen-udlejning af erhvervslejemålet, hvor
det forventes, at markedslejen i hvert
fald i en vis periode må falde drastisk, således at en ophævelse af lejemålet og et
tomt lejemål ligeledes kan blive en udfordring for udlejeren.
Derfor kan, og i mange tilfælde bør, udlejeren gå i gang med en forhandling med
lejeren for at få fremskaffet dokumentation for at lejeren har søgt mest mulig
støtte og opnået dette. Herefter kan udlejeren f.eks. midlertidigt nedsætte lejen
med et nærmere aftalt beløb, eller også
ligefrem vælge at give et midlertidigt forholdsmæssigt afslag i lejen for en nærmere aftalt periode og bør udarbejde et
kontrakttillæg, hvori beløb og vilkår og
datoer præciseres.
Der er herunder f.eks. en mulighed for at
udsættelse med lejen eller nedsættelse
af denne kan aftales.
En model kunne f.eks. være, hvor et erhvervslejemål har indbetalt et de-positum på 6 måneder, at kontrakttillægget
går ud på, at det beløb der sker udsættelse eller nedsættelse med, straks modregnes af udlejeren i depositum, der
herefter er midlertidigt nedsat, således
at lejeren f.eks. fra 1. oktober 2020 skal
begynde at tilbagebetale nedsættelsesog henstandsbeløbet over en periode på
f.eks. 3 eller 6 måneder, således at depositum kommer op på det oprindeligt
aftalte beløb.
Det anbefales at være meget omhyggelig
med at indgå sådanne aftaler, der under
alle omstændigheder bør være skriftlige
og indeholder præcis beskrivelse af vilkårene og beløbene, således at udlejeren
ikke mister sine rettigheder.
Pas på hinanden derude!
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Væsentligt nyt om
+/- 15%-reglen

nordicals.dk

AF ESBEN HOLM, MORTEN BREUM-LEER,
og BINE SKRIVER SVENNINGSEN,
CLEMENS ADVOKATFIRMA, AARHUS

BOLIGUDLEJNING
Aarhus C - Thunøgade 44
Flotte herskabslejligheder
Lejlighed i stuen ændret til bolig i 2010
Yderst attraktiv beliggenhed
Stort lejepotentiale

ATTRAKTIV BELIGGENHED
TIL SALG

Sag 7190227
Kontantpris kr. 17.500.000
1. års nettoafkast %
2,45
Etageareal m2
654
Aarhus tlf.
8620 8585

TIL SALG

INVESTERINGSEJENDOM
Aarhus C - Skt. Clemens Torv 9
Bedste beliggenhed i Aarhus C
Stor synlighed
Fantastisk udsigt fra ejendommen
Sjældent udbudt ejendom

Sag 1908027
Kontantpris kr. 65.000.000
1. års nettoafkast %
3,84
Etageareal m2
1.053
Aarhus tlf.
8620 8585

Illustration: Gustav Lautrup

LAV KVADRATMETERPRIS

Kontakt Nordicals Aarhus på
8620 8585 / 8000@nordicals.dk, hvis du vil høre mere.

I et udkast til nyt styresignal beskriver Skattestyrelsen sin opfattelse af
rækkevidden af +/- 15 %-reglen, der
i dag bruges til at værdiansætte fast
ejendom ved familieoverdragelser.
Samtidig har Skatteministeren sendt
en ændring af +/- 15 %-reglen i værdiansættelsescirkulæret i høring.
CLEMENS giver et overblik her.

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.
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Baggrund og hidtil gældende praksis
Ved overdragelse af fast ejendom til den
nære familiekreds er det i dag muligt at
anvende den seneste offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 %,
såvel i levende live som ved død, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Det følger af værdiansættelsescirkulæret (cirkulære nr. 185 af 17.
november 1982) samt senere praksis,
bl.a. fra Højesteret i 2016.
Der har imidlertid hersket en del usikkerhed blandt skattemyndighederne, domstolene og i rådgivningskredse omkring,
hvornår der konkret foreligger sådanne
”særlige omstændigheder”, at der kan
ske fravigelse af +/- 15 %-reglen.

Baseret på Højesterets afgørelse fra
2016 har det hidtil været den gængse
opfattelse i den juridiske teori, at der kan
ske fravigelse af +/- 15 %-reglen i følgende tilfælde:

1. Ejendommen er videresolgt
inden indgivelse af boopgørelse
2. Ejendommen er vurderet af
en sagkyndig under dødsboets
behandling
3. Ejendommen har siden den
seneste offentlige ejendomsurdering undergået faktiske eller 		
retlige ændringer
4. Arvingerne lægger en anden
værdi af ejendommen end værdiansættelsen efter 15 %-reglen til 		
grund i delingen mellem dem.

Skattestyrelsen har dog anlagt en mere
vidtrækkende fortolkning af begrebet
”særlige omstændigheder”, hvilket konkret har udmøntet sig i en række sager,
der løbende har været med til at flytte

og skubbe grænserne for, hvornår +/- 15
%-reglen kan tilsidesættes.
Med henblik på at fastholde forudberegneligheden for borgerne ved brug af +/15 %-reglen, bad Skatteministeren derfor
allerede tilbage i maj 2018 om at få udarbejdet et styresignal for at klarlægge
reglerne. Det er netop dét styresignal,
som Skattestyrelsen nu har udarbejdet
udkast til her cirka 2 år efter.
I den mellemliggende periode har Skattestyrelsen med sin opfattelse af begrebet
”særlige omstændigheder” været med til
at præge den praksis, der har udviklet sig
med afsæt i Højesterets afgørelse i 2016.
Samtidig har Folketinget vedtaget et nyt
ejendomsvurderingssystem, hvor det er
målsætningen, at ejendomsvurderingen
skal svare til handelsværdien, dog med
en skønsmæssig usikkerhed på +/- 20
%. Siden introduktionen af det nye ejendomsvurderingssystem har der været en
forventning om, at +/- 15 %-reglen i værdiansættelsescirkulæret ville blive til en
+/- 20 %-regel, hvilket nu ser ud til at blive
en realitet.
Fortsættes på side 12-13
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Fortsat fra side 11

Ifølge Skattestyrelsen kan der ske tilsidesættelse af +/-15 %-reglen, hvis den seneste
offentlige ejendomsvurdering med fradrag
af 15 % ikke er udtryk for ejendommens
reelle handelsværdi ...

+/-15 %-reglen bliver til en +/- 20 % regel
Den 5. maj 2020 sendte Skatteministeriet
et udkast til ændring af værdiansættelsescirkulæret i høring.
I udkastet foreslår Skatteministeriet, at
+/- 15 %-reglen i værdiansættelsescirkulæret ændres til en +/- 20 %-regel. Det
betyder, at der som udgangspunkt kan
lægges en værdiansættelse af fast ejendom til grund ved familieoverdragelser,
der højst er 20 % højere eller lavere end
den seneste offentlige ejendomsvurdering. Dette interval er i overensstemmelse med den skønsmæssige usikkerhed
mellem den offentlige ejendomsvurdering og ejendommens handelsværdi, der
forventes at være knyttet til det nye ejendomsvurderingssystem.
Den foreslåede ændring skaber dog en
vis usikkerhed i forhold til, om +/- 20
%-reglen alene vil gælde for de ejendomme, hvor ejeren har fået meddelt en ny
ejendomsvurdering i henhold til det nye
ejendomsvurderingssystem. En ændring
af værdiansættelsescirkulæret vil navnlig
indebære en ophævelse af den gældende +/- 15 %-regel.
Skatteministeriet har desuden tilføjet, at
+/- 20 %-reglen ikke finder anvendelse, hvis
der foreligger ”særlige omstændigheder”.
Denne undtagelse blev introduceret af Højesteret i 2016. Den foreslåede tilføjelse er
således i overensstemmelse med praksis.
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Skattestyrelsens opfattelse af undtagelsen om ”særlige omstændigheder”
Den 5. maj 2020 udsendte Skattestyrelsen udkast til nyt styresignal, der har til
formål at klarlægge, hvornår der efter
Skattestyrelsens opfattelse kan ske fravigelse af +/-15 %-reglen (snart +/- 20 %),
fordi der foreligger særlige omstændigheder.
I udkastet til styresignal beskriver Skattestyrelsen sin opfattelse af undtagelsen ”særlige omstændigheder” i lyset af den praksis,
som har udviklet sig på området i perioden
efter Højesterets afgørelse i 2016.
Ifølge Skattestyrelsen kan der ske tilsidesættelse af +/-15 %-reglen, hvis den seneste offentlige ejendomsvurdering med
fradrag af 15 % ikke er udtryk for ejendommens reelle handelsværdi.
Skattestyrelsen oplister i skemaet
til højre en række konkrete holdepunkter, der kan pege i retning af,
at det er tilfældet
Udover de ovennævnte konkrete holdepunkter kan der i øvrigt lægges vægt (I)
på størrelsen af prisforskellen mellem
den værdi, der lægges til grund ved familieoverdragelsen og den værdi, som
holdepunkterne understøtter, samt (II)
den tidsmæssige sammenhæng mellem
det konkrete holdepunkt for en højere
reel handelsværdi og tidspunktet for fa-

ESBEN HOLM, Advokat (L), Partner

MORTEN BREUM-LEER, Advokat (L), Partner

milieoverdragelsen. Skattestyrelsen redegør dog ikke nærmere for, hvornår det
konkrete holdepunkt for en højere værdi
ligger så langt tilbage i tid, at det ikke får
nogen betydning. Ifølge Skattestyrelsen
kan der ikke sættes nogen fast grænse
for det.

Hvornår træder ændringerne i kraft?

I tilfælde hvor værdiansættelsen af ejendommen indgår i en boopgørelse eller i
en gaveanmeldelse, sætter fristerne for
ændring af værdiansættelsen på henholdsvis 3 og 6 måneder dog en naturlig
grænse for hvilke efterfølgende holdepunkter, der kan tillægges betydning.
Udkastet til styresignal indeholder en udvidelse af undtagelsen til +/- 15 %-reglen
omkring ”særlige omstændigheder” sammenlignet med den hidtidige, gængse
opfattelse i den juridiske teori baseret på
Højesterets afgørelse fra 2016. Det indebærer omvendt, at rummet for at anvende +/- 15 %-reglen er blevet indskrænket,
og da oplistningen i udkastet til styresignal ikke er en udtømmende liste, er der
anledning til at overveje, hvornår der –
efter Skattestyrelsens opfattelse – ikke
vil være holdepunkter for at tilsidesætte
anvendelsen af +/- 15 %-reglen. Tiden
vil således vise, om Skattestyrelsens opfattelse af de ”særlige omstændigheder”
beskrevet i styresignalet, reelt vil udhule
anvendelsesområdet for +/- 15 %-reglen
og den tilhørende forudberegnelighed.

Udkast til ændring af værdiansættelsescirkulæret og udkast til styresignal er nu
sendt i høring. Høringsfristen er den 2.
juni 2020. Vedtages den foreslåede ændring af værdiansættelsescirkulæret forventes ændringerne at træde i kraft den
1. juli 2020. Såfremt styresignalet vedtages i sin nuværende form, vil indholdet
efterfølgende blive indarbejdet i den næste version af den juridiske vejledning.

BINE SKRIVER SVENNINGSEN, Advokatfuldmægtig

1. Ejendommen er solgt mellem uafhængige parter i nær
tidsmæssig sammenhæng med familieoverdragelsen (både
før eller efter).
2. Der har været salgsforhandlinger omkring ejendommen
inden familieoverdragelsen.
3. Ejendommen er vurderet af en sagkyndig (dog ikke altid en
særlig omstændighed i forbindelse med gaveoverdragelse).
4. Der er optaget lån i ejendommen før eller efter familieoverdragelsen, hvor en højere vurdering af ejendommens
værdi er lagt til grund.
5. Arvingerne lægger en anden værdi af ejendommen end
værdiansættelsen efter +/- 15 %-reglen til grund i delingen
mellem dem, hvilket f.eks. kan komme til udtryk ved arveafkald eller arveforskud.

En række konkrete
holdepunkter oplistet
af Skattestyrelsen

6. Ejendommen har siden den seneste offentlige ejendomsvurdering og inden familieoverdragelsen undergået
væsentligt renoverings- og eller moderniseringsarbejde.
7. Ejendommen er optaget til en anden værdi end værdiansættelsen efter +/- 15 %-reglen i det seneste årsregnskab
(gælder kun investerings- og erhvervsejendomme).
8. Afkastgraden på ejendommen tilsiger, at ejendommens
reelle handelsværdi er højere end værdiansættelsen efter
+/- 15 %-reglen (gælder kun investerings- og erhvervsejendomme).
9. Den generelle prisudvikling på naboejendomme eller
ejendomme i samme opgang eller i nærheden tilsiger, at
ejendommens reelle handelsværdi er højere end værdiansættelsen efter +/- 15 %-reglen.
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EJENDOMSRENOVERING
Siden begyndelsen af 1990’erne har vi ydet rådgivning på en lang række renoveringsprojekter,
og i dag rådgiver vi fortsat om renovering af
ejendommene i vores byer. Tilgangen er i dag
en anden - men grundlaget for vores arbejde er
det samme.
Hos Arne Elkjær rådgiver vi inden for nybyggeri, renovering, ombygning og transformation.
Rådgivningen sker med respekt for tiden, der

var, og med forventning til tiden, der kommer.
Vores rådgivning var og er baseret på en personlig dialog mellem dig og din rådgiver. Vi interesserer os for dit projekt, og derfor tager
vores rådgivning udgangspunkt i dit behov og
dine forventninger.
Her er relationer i centrum. På den lange bane.

Arne Elkjær A/S | Rådgivende Ingeniører | www.arneelkjaer.dk | +45 8616 4755 | post@arneelkjaer.dk

VI TAGER HÅND
OM DINE INTERESSER
Udlejerforeningen Aarhus er en brancheorganisation for private udlejere i Aarhus og har været det
i mere end 125 år. Vi varetager en bred vifte af interesser for vores medlemmer, både hvad angår
lovgivning, jura, teknik og økonomi.
Vi er tæt på 1000 medlemmer, men har plads til
flere. Bestyrelsen er ligesom medlemsskaren sammensat af forskellige branchefolk, som alle beskæftiger sig med udlejningsejendomme i deres hverdag.

Læs mere om medlemsfordele på
www.ufaa.dk

LOKALT ENGAGEMENT SKAL GØRE
AARHUS RENERE
Fodboldfans, socialt udsatte borgere, motionister, filmskabere og andre lokale ildsjæle vil alle bidrage til, at Aarhus nærmer sig målet om at blive Nordens Reneste By.
Otte forskellige projekter har netop fået tildelt midler fra Nordens Reneste By-puljen. Puljen understøtter aarhusianernes
egne idéer og projekter, der alle har det tilfælles, at de vil bidrage til en renere og mere bæredygtig by.
"Det er fantastisk at opleve det store engagement, der ligger bag
de forskellige projekter. Formålet med Alliancen for Nordens Reneste By er jo netop, at vi, på tværs af byens aktører og kommunen, skal samarbejde på nye måder og tage et fælles ansvar for at
holde Aarhus ren" siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik
og Miljø
Alliancen for Nordens Reneste By har uddelt godt 190.000 kr.
til otte projekter fordelt på seks ansøgere. Projekterne spænder fra at bygge et ”Fælles-skab”, der let giver adgang til bl.a.
snappere og skraldeposer, til større indsamlinger og events
samt videoer, der vil sætte fokus på affald i havet og i nattelivet.
Både privatpersoner, virksomheder, foreninger og kommunale institutioner har kunne søge om midler fra puljen.
"Alliancen tror vi meget på det lokale engagement og medansvar
for byen. Derfor har vi oprettet Nordens Reneste By-puljen. Puljen
kan understøtte nye og kreative idéer og projekter - og samtidig
sørge for, at de er forankret i de behov og problematikker aarhusianerne oplever i deres hverdag" siger Claus T. Bech, direktør
for Aarhus City Forening og medstifter af Alliancen For Nordens Reneste By.
Nordens Reneste By-puljen åbner op for ansøgninger igen
den 1. juni 2020 med deadline den 16. august 2020.
-

VISION KONGELUNDEN:
HØJDEPUNKTERNE DET NÆSTE ÅR FREM
Det bliver et år fyldt med dialog, samskabelse og visionsudvikling, når ambitionerne for det fremtidige Kongelunden
skal udfoldes. Der gennemføres i løbet af det næste år bl.a.
visionskonkurrence, borgermøder og interviews af 25 Aarhus
personligheder.
Vision Kongelunden er et kæmpe projekt, og højdepunkterne
i tidsplanen for projektets første år er nu på plads. Der skal
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gennemføres en række analyser af bl.a. miljø, mobilitetsadfærd og partnerskabsformer. For offentligheden er det mest
interessante nok, at det første borgermøde gennemføres 8.
juni, og at efterårets involveringsproces bliver kombineret
med en visionskonkurrence.
”Vi fortæller mere om visionskonkurrencen lige inden sommerferien, så følg med i pressen. Men jeg kan allerede nu sige, at vi ikke
med denne indledende konkurrence skal have fastlagt præcise
fysiske rammer. Vi skal derimod have åbnet op for mulighederne.
Derfor ønsker vi at invitere kreative kræfter til med ord og ikke
mindst billeder at beskrive ideer og forslag” siger Trine Ribergaard Skammelsen, Kongelundens projektdirektør.
Hun fortæller videre: ”Arkitekter er dygtige til at billedgøre og udvikle ideer, så vi håber at mange vil deltage. Vi håber også, at de
vil se på nye konstellationer og orientere sig i, hvilke sportsklubber, mobilitetsentusiaster, idrætsforeninger, community-builders
og eventmagere rundt omkring i landet, der har vist, at de kan få
ting til at leve”. Der forventes at være en præmiesum på et sted
mellem en halv og én million kr.
Visionskonkurrencen forløber sammen med en involveringsproces, hvor der skal afholdes borgermøder og ske samskabelse, byvandringer og formidling i Kongelundens rum sammen med borgere og foreninger. Det første borgermøde
gennemføres 8. juni. Det afholdes virtuelt.
Der forberedes samtidig en filmproduktion, der med droneoverflyvninger beskriver de forskellige steder i Kongelundens
store område. Udover droneoverflyvninger interviewes 25
aarhuspersonligheder om, hvad Kongelunden betyder for
dem. De 25 personer kontaktes i løbet af maj, og deres input
kommer til at ligge som en speak på filmen.
”Vi er i god dialog med de daglige brugere i form af områdets
idræts- og sportsaktører. Nu glæder vi os til også at komme i nærmere dialog med fællesråd, erhvervs- og turismeaktører – og med
Aarhusianerne i almindelighed. Tænk engang, at vi har muligheden for at udvikle så stort et område til et sammenhængende netværk af moderne sportsfaciliteter, venues, parker, naturlommer,
klatreparker – og naturligvis et smukt og banebrydende stadion”.
Følg med på Facebooksiden Kongelunden Aarhus
og på www.kongelunden.aarhus.dk
Kongelundssekretariatet lancerer i samarbejde med Stadsarkivet et historieformidlingsprogram, der vil fortælle historien
om alle stederne i Kongelunden. Første etape bliver historien
om Aarhus Idrætspark med begyndelse på Grundlovsdag. Undervejs inddrages borgernes egne historier og billeder – og de
største øjeblikke i Kongelundens historie bliver udvalgt.

www.ufaa.dk
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Kære udlejer, er
du dækket godt nok?
Som udlejer er det særligt vigtigt at være

Din lokale Alm. Brand assurandør er spe-

rigtigt dækket, så du kan få hurtig og rele-

cialist i forsikring af netop udlejningsejen-

vant hjælp, hvis dine bygninger bliver

domme.

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

Mail eller ring og få en uforpligtende snak

huslejetab oveni beskadigelserne, hvis

om, hvordan du og Alm. Brand kan passe

udbedringerne trækker ud.

rigtig godt på dine interesser.
Midt- og østjylland
Erhvervsassurandør
Henrik Andersen
Telefon 35 47 97 89
abrhnd@almbrand.dk

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
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