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UDLEJERFORENINGEN AARHUS · VI VARETAGER DINE INTERESSER

ET ROLIGT EFTERÅR?
Efter et tumultarisk forår med corona og lukkede samfund og grænser, en
halvvåd og blæsende sommer med diverse lovindgreb på boligområdet, kan
vi måske nu se frem til mere normale tilstande? Den delvise nedlukning i
samfundsaktiviteten som følge af coronasmitten vil naturligvis fortsat påvirke
forskellige grupper i samfundet. Det samme vil være tilfældet på ejendomsmarkedet.

Vi søger boligudlejningsejendomme
På trods af den nye 5.2-lovgivning og usikkerhederne med
COVID-19 oplever vi fortsat meget stor efterspørgsel på
udlejningsejendomme i den ældre boligmasse i hele Aarhus.
Kontakt mig for en uforpligtende salgsvurdering
af din ejendom.

Lars H. Rasmussen
UDLEJERFORENINGEN AARHUS
Fredensgade 30, 8000 Aarhus C
T: 8612 1132 · ufaa@ufaa.dk · 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
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Henrik Andersen
Telefon 35 47 97 89

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
Karin Press: 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.
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Investorer med butikker, restauranter og hoteller har sikkert nætter med
urolig nattesøvn. Ejerboligmarkedet – forstået som ejerlejligheder, parcel- og
sommerhuse – gik i starten nærmest i koma, men er hen over sommeren
mere eller mindre eksploderet, så omsætningen er større end nogensinde og
til fortsat stigende priser, der nu overgår niveauerne fra før finanskrisen. De
mange timer derhjemme ved computeren har åbenbart skærpet interessen
for boliger. Også befordret af en fortsat ekstrem lav rente.
For investorerne på boligudlejningsmarkedet kan fremtiden være svær at
forudse. Mange faktorer spiller ind i attraktionen og dermed prisdannelsen
for denne sektor. Renten – den største udgift i en ejendomsinvestering- er
heldigvis stadig lav og forventes fortsat i årene frem at være lav. Det er med til
at holde en hånd under markedet. Omvendt er byggeaktiviteten og dermed
udbuddet fortsat meget højt. Specielt hvis vi ser på Aarhus, hvor en hurtig
optælling af boliger på kommende projekter som: Godsbanen, Fragtmandscentralen, Gellerup, Amtssygehuset, DT-grunden på Daugbjergvej, Aarhus Ø,
tidligere journalisthøjskole i Nordbyen, Bindesbøll Byen i Risskov, med mange flere, giver en total på 10-12.000 boliger i udbud over de næste fem år.
Det er mange! Også selv om byen vokser med 4.500-5.000 nye indbyggere om
året. Det er et bruttotal, som dækker over familier, børn osv, men opfattelsen
har været, at det årlige behov for nye boliger i Aarhus ligger på knap 2.000 stk.
Det bliver en knivskarp balance, hvor der hurtigt kan være mange tomme boliger og dermed pres på lejeniveauet. Faktisk oplever vi det allerede nu.
Endelig kan vi se frem til store problemer omkring det såkaldte Blackstone-indgreb. Omdrejningspunktet for indgrebet er paragraf 5, stk. 2 i boligreguleringsloven, hvor Folketinget i juni 2020 har vedtaget 3 nye love, som væsentlig forhindrer udlejerne i at gennemføre gennemgribende forbedringer
på sine ejendomme og dermed huslejestigninger efter det lejdes værdi. Det
må forventes at disse renoveringer mere eller mindre går i stå, da det bliver
for omstændeligt og ikke attraktivt for udlejer.
Hvilken betydning og handlingsmuligheder de nye love vil få for udlejerne,
kan du høre meget mere om på vort heldagskursus- medlemsmøde den 25.
august på Scandic Hotel her i byen med indlæg fra en lang række af kompetente foredragsholdere på de berørte områder. Se dagsordenen for hele
kurset andetsteds i dette blad.
Igen i dette efterår har vi et stort og varieret udbud af kurser, som alle er
beskrevet i dette nummer, men også kan tilgås på vor hjemmeside, hvor tilmelding ligeledes kan ske.
Så vel mødt på efterårets kurser og arrangementer i øvrigt! Vi satser stadig
på at kunne afholde vor Generalforsamling den 10. september med middag
og underholdning.

abrhnd@almbrand.dk
Med venlig hilsen
Lars H. Rasmussen
Formand
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ket K og administrator herefter aftalte
tidspunktet for. M blev ikke indkaldt til
flyttesynet og var sandsynligvis af den
opfattelse, at det var nok at en af parterne blev indkaldt eller mødte op. K mødte
op til flyttesynet alene og efterfølgende
fremsendte administrator opgørelse af
sit krav, hvilket lejerne ikke kunne anerkende, hvorfor sagen blev indbragt for
huslejenævnet.
Nævnet traf afgørelse om, at lejerne skulle have tilbagebetalt deres depositum.
Boligretten

Ny dom om flyttesyn
ved skilsmisse

ERIK AAGAARD POULSEN,
ADVOKAT (H)

Ved separation og skilsmisse skal ægteparrets økonomiske forhold gøres
op og adskilles, og det vil således ofte
være uden betydning om begge ægtefæller står på lejekontrakten, eller
kun den ene af parterne, idet lejelovens § 77 fastslår, at i tilfælde af lejers
separation eller skilsmisse kan parterne selv bestemme hvem af disse der
skal fortsætte lejeforholdet og hvis de
ikke er enige vil myndighederne træffe afgørelse herom.
Man skal i situationen ved separation
og skilsmisse være opmærksom på, at
ægtefællerne ofte ikke er på særlig god
talefod og heller ikke på tidspunktet for
at lejerne flytter fra hinanden, er enige
om hverken bodeling, eller hvem der skal
have lejligheden.
Sådanne praktiske problemer kan have
afgørende betydning ved gennemførelse
af flyttesynet, idet der både skal gennemføres et flyttesyn, hvis begge parter flyt-
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ter og ingen fortsætter lejemålet, og hvis
den ene bliver boende uden at overtage
den fraflyttende ægtefælles forpligtelser,
ligesom den fraflyttende ægtefælle har et
behov for at blive frigjort fra sine forpligtelser overfor udlejeren.
Vestre Landsret har fornyelig truffet afgørelse i en sådan sag ved dom af 11/3
2020, som er værd at kende.
Huslejenævnet
M og K boede til leje hos U, og i forbindelse med at M og K skulle skilles, fremsendte K opsigelse til U, og oplyste samtidig
begge parters respektive mailadresser
og oplysning om at tilbagebetaling af
depositum og afregning af forbrug skulle deles ligeligt imellem de 2 ægtefæller.
Ligeledes modtog U også begge lejeres
nye adresser.
Herefter blev K ringet op af administrator, som ønskede at gennemføre et flyttesyn med kortere frist end en uge, hvil-

Huslejenævnets afgørelse blev indbragt
for boligretten, både af begge lejere i
fællesskab og af udlejeren, og de 2 sager
blev sammenlagt i boligretten. Under sagens behandling i boligretten anerkendte U, at han ikke kunne rejse noget krav
imod M, fordi at denne ikke havde været
indkaldt til flyttesynet.
Til brug for sagen havde U opgjort kravet overfor begge parter, således at K,
der deltog i flyttesynet skulle have udbetalt kr. 9.006,00, og M skulle betale kr.
1.431,00. Disse 2 tal slog U sammen og
påstod frifindelse overfor lejernes krav
mod betaling af kr. 7.575,00.
U sendte flytteopgørelsen til begge lejere
på deres nye adresser.
Lejerne M og K skal ikke alene frifindes
for istandsættelsesomkostningerne, men
også have tilbagebetalt et større beløb
som lejerne igennem en årrække havde
betalt i aconto bidrag vand, da opkrævning af aconto betalinger til vand ikke var
lovlig, da der ikke var monteret forbrugsmålere i ejendommen.
Det bemærkes at Vestre Landsret ved
dom af 8/3 2019 har fastslået, at manglende skriftlig indkaldelse til flyttesyn ikke
medfører bortfald af udlejers krav, når
lejeren møder op til det aftalte flyttesyn
(pr. SMS), jfr. T:BB 2019.420 V.
Boligrettens dom
Boligretten fastslog indledningsvis, at det
forhold, at K var indkaldt til flyttesynet

med for kort varsel, ikke havde nogen
betydning, idet tidspunktet for flyttesynet var aftalt og dermed accepteret, således at udlejeren havde bevaret sit krav
overfor K, men ikke overfor M, som anerkendt, - for halvdelens vedkommende.
Boligretten traf afgørelse om, at lejerne
skulle betale størstedelen af de krævede
flytteudgifter, men dog ikke et mindre
krav vedrørende maling af nogle skabslåger, men frifandt udlejeren for at tilbagebetale de indbetalte aconto beløb til
vand, idet huslejenævnet havde truffet
en afgørelse herom i 2015, hvor lejerne
ikke fik medhold og denne havde lejerne ikke indbragt for boligretten. Herefter blev udlejeren dømt til at betale et
lidt højere beløb end påstået, nemlig kr.
8.827,00, mens lejerne blev dømt til at
betale sagsomkostninger til udlejeren på
kr. 7.745,00.
Udlejeren betalte herefter det idømte
beløb efter modregning af de tilkendte
sagsomkostninger.
Vestre Landsrets dom
Lejerne indbragte i fællesskab boligrettens dom for landsretten og påstod at
udlejeren skulle tilbagebetale i alt kr.
25.747,00. Udlejeren påstod boligrettens
dom stadfæstet. Lejernes krav indebar
reelt fuld tilbagebetaling af det indbetalte
depositum og tilbagebetaling af vandbidragene.
Vestre Landsret stadfæstede boligrettens
dom og gentog at U havde bevaret sit krav
overfor K, der således skulle betale halvdelen af istandsættelsesomkostningerne,
som boligretten var nået frem til, og stadfæstede herefter boligrettens dom.
Da udlejer således også havde vundet
sagen for landsretten, fik denne tilkendt
kr. 5.325,00 i sagsomkostninger, idet bemærkes at sagen i begge instanser har
været behandlet efter de særlige regler
om småsager, hvor omkostningsbeløbene er begrænsede. Men da begge lejere
havde anket sagen til landsretten, hæftede begge lejere in solidum for betaling af
sagsomkostningerne for landsretten.

Konklusion
Det man kan lære af dommen er, at i
tilfælde af et ægteskabs opløsning, hvor
ingen af parterne ønsker at fortsætte
lejemålet, skal udlejer, for at bevare sit
krav, indkalde begge parter i lejemålet til
flyttesynet.
I nærværende sag har der heller ikke
været nogen grund til at gå ud fra, at det
var nok at indkalde en af lejerne, allerede
fordi at udlejer havde modtaget klar besked om at parterne var enige om, at der
skulle udarbejdes 2 flytteopgørelser efter
en ligedeling af kravet.
Situationen er således den samme som
ved et delelejemål, hvor der står flere
navne på lejekontrakten, der ligeledes
særskilt alle skal indkaldes skriftligt til
flyttesyn med mindst 1 uges varsel, for at
udlejeren kan bevare sit krav.
Dette betyder i praksis, hvor der ofte kun
møder en, som oplyser at han eller hun
repræsenterer alle lejerne i delelejemålet, at det er nødvendigt at dette dokumenteres ved en fuldmagt 1).
Hvis lejerne indbyrdes ikke er enige i,
hvordan fraflytningskravet skal fordeles,
er det ikke udlejers opgave eller problem,
at tage stilling til det. Udlejeren kan således komme i den situation, at han ikke
kan foretage nogen fordeling af et tilbagebetalingsbeløb med frigørende virkning, således at lejerne indbyrdes selv
må få det afgjort, om ikke andet ved en
retssag.
Er det udlejeren der skal have penge efter fradrag af depositum, er der kun tale
om en opgørelse, idet der er solidarisk
hæftelse for kravet mod lejerne, således
at alle hæfter for det fulde beløb.

1)
For god ordens skyld bør tilføjes, at ved
delelejemåls ophør bør udlejer ligeledes få
en opsigelse fra alle lejere eller alternativt
dokumentation ved fuldmagt.
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Bemærk ny dato grundet covid-19

Generalforsamling
10. september 2020 · kl. 17.30

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

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

PROGRAM
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
UDVALGSFORMÆND:
Retsagsudvalg:
Claus Jespersen, Direktør
Redaktionsudvalg:
Lars H. Rasmussen, Direktør
Kursusudvalg:
Erik Aagaard Poulsen, Advokat

*) Der er plads til 120 spisende gæster,

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.

OBS! Tilmelding sker efter ’først til mølle’ princippet. Sidste frist for tilmelding: fredag den 4. september.

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

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

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

6

www.ufaa.dk

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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Giv lyd, så vi kan få gang
i den fortsatte dialog ...
Den 28. maj 2020 havde Udlejerforeningen Aarhus’ næstformand, advokat Louise Kaczor, som repræsentant for Danske
Udlejere og Aarhus Udlejerforening foretræde for Boligudvalget, hvor der var mulighed for at fremlægge nogle af kritikpunkterne til de tre lejelovsændringer, som nu er vedtaget med
ikrafttræden pr. 1. juli 2020 (nogle af ændringerne dog med tidligere ikrafttræden).
Desværre – men som forventet – blev lejelovsændringerne vedtaget, uden at det politiske flertal, som stemte for ændringerne,
har været lydhøre overfor udlejernes kommentarer til uhensigtsmæssighederne i lovgivningen, og vi må derfor indstille
os på, at lejelovgivningen endnu engang er ændret og bliver
(endnu sværere) at navigere rundt i. Nogle af politikerne gav
ved foretrædendet udtryk for, at de heller ikke var tilfredse med
ændringerne, og at de gerne vil have input fra udlejerne, når de
støder på områder, hvor lovgivningen viser sig uhensigtsmæssig.
Vi hører derfor gerne fra dig som udlejer, således at vi sammen
med Danske Udlejere, kan tage udlejernes kommentarer med
videre i den fortsatte dialog omkring ændringerne.
Foto: Folketinget, fotograf Anders Hviid

Husk, at vi holder heldagskursus om lejelovændringerne
den 25. august 2020, kl. 9-16. Læs mere side 10.

Efterårets kurser 2020
Titel

Underviser		

Dato

Tid

1		 Ny BRL § 5, stk. 2

Erik Aagaard Poulsen (H)		

21.09.20

Formiddag kl. 09 -12

2		 Omkostningsbestemt leje

Louise Kaczor (LL.M)		

21.09.20

Aften

3		 Misligholdelse

Louise Kaczor (LL.M)		

28.09.20

Formiddag kl. 09 -12

4		 Vedligeholdelse og forbedring (skat)

Anne Evald, Stats. aut. revisor, Jan Mehlsen		

05.10.20

Aften

kl. 19 - 22

5

Erik Aagaard Poulsen (H)		

26.10.20

Aften

kl. 19 - 22

Martin Riis Jensen, Arne Elkjær A/S		

02.11.20

Formiddag kl. 09 -12

7		 Forbedringer – store og små ejendomme Erik Aagaard Poulsen (H)		

09.11.20

Formiddag kl. 09 -12

8		 Køb og salg af udlejningsejendomme

Louise Kaczor (LL.M), Anne Evald, Stats. aut. revisor

16.11.20

Aften

9		 Brand under certificeringsordningen ...

Annemarie L. Vammen, Martin R. Jensen, Arne Elkjær A/S

23.11.20

Formiddag kl. 09 -12

10 Energirenovering af beboelsesejend. ...

Annemarie L. Vammen, Stine K Jakobsen (L)		

30.11.20

Aften

11 Medlemsmøde - Heldagskursus §5, stk 2 Erik Aagaard Poulsen (H), Louise Kaczor (LL.M)		

25.08.20

Heldags, kl. 09 - 15.30

Ny BRL§ 5, stk.2

6		 Indeklima og skimmelsvamp

Max. deltagerantal til alle kurser: 60.
Formiddagskurser: Starter kl. 9.00 og
slutter senest kl. 12.00
Aftenkurser: Starter kl. 19.00 og slutter
senest kl. 22.00. Alle kurser består af
3 x 50 min.
SERVICERING

Formiddagskurser: Under hele kurset
selfservice-automat kaffe og the (vand på
bordene). I pausen en gourmetsandwhich.
Medlemmer: Hvert medlem kan tilmel-

Vi er din samarbejdspartner
Revision og rådgivning er vores speciale
Tangen 9 · 8200 Aarhus N · Tlf. 87 32 57 00

www.beierholm.dk

kl. 19 - 22

kl. 19 - 22

de 2 personer pr. kursus uden beregning. For deltagere herudover betales
kr. 250,- (Ikke-medlemmer: Betaler kr.
1.400,- pr. deltager pr. kursus).

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

Alle kurser afholdes på:
Scandic Hotel Aarhus City, Østergade
10, 8000 Aarhus. Telefon 8931 8100.

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.

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 undlader at melde afbud,
vil blive opkrævet et gebyr på kr. 250,-.

Aftenkurser: Under hele kurset selfservice-automat kaffe og the (vand på bordene). I pausen kage.

kl. 19 - 22

Alle kurser er på 3 lektioner og giver 3
kursuspoint.
Læs nærmere om de
mange spændende kurser
på de næste sider ...

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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- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere
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Efterårets kurser 2020

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

AFTENKURSUS KL. 19.00 - 22.00

AFTENKURSUS KL. 19.00 - 22.00

AFTENKURSUS KL. 19.00 - 22.00

KURSUS 1

KURSUS 2

KURSUS 4

Gennemgribende modernisering
efter ændringe af
BRL § 5, stk. 2, fra 1/7 2020

Omkostningsbestemt husleje

Vedligehold og forbedring (skat)

KURSUS 5

Tid
Mandag d. 21. sep. 2020, kl. 19.00-22.00
Underviser Advokat, Louise Kaczor (LL.M)
Sted
Scandic Hotel Aarhus City

Tid
Mandag d. 5. okt. 2020, kl. 19.00-22.00
Underviser Stats. aut. revisor, Anne Evald, Jan Mehlesen
Sted
Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

KURSUSBESKRIVELSE

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 2021.

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?

Tid
Underviser
		
Sted

Mandag d. 21. sep. 2020, kl. 9.00-12.00
Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen
Advokat Henrik B. Thomsen
Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
KURSUSBESKRIVELSE
Det præciseres, at kurset alene vedrører modernisering
efter BRL § 5, stk. 2, i store ejendomme.
Kurset indeholder en gennemgang af de nye regler, der
trådte i kraft den 1/7 2020 efter vedtagelsen af 3 lovforslag, der dels indfører nye regler om energi-krav, en
karensperiode på 5 år for nyerhvervede ejendomme
og muligheden for fritagelse for karensperioden, samt
ændrede regler om gennemgribende modernisering og
herunder nye krav om ”forhåndsgodkendelse” fra huslejenævnet inden iværksættelse af forbedringsarbejder og
nye regler om at alle ejendommens lejere løbende skal
orienteres om alle huslejenævnsafgørelser, der er truffet
efter 1/7 2020.
Endvidere vil kurset indeholde gennemgang af nye regler
om moderniserede lejemål, der er moderniseret før 1/7
2020 og genudlejes efter denne dato, og af de nye regler
om skærpede energikrav til fremtidige gennemgribende
moderniseringer, hvorefter der er krav om at ejendommen skal have et energimærke A – C, og dermed gennemførelse af yderligere energibesparende foranstaltninger.
Endelig vil alternative muligheder også blive gennemgået, herunder anvendel-sen af aftaler efter LL § 62 b og situationer, hvor det bedre kan betale sig at udføre moderniseringsarbejder og energibesparende foranstaltninger
og varsle efter reglerne om forbedringsforhøjelser, idet
der fra 1/7 2020 er afskaffet væsent-lighedskriteriet i BRL
§ 5, stk. 2, på +/÷ 10 – 15% og tillagt huslejenævnsafgørelser om lejens størrelse særlig bevisvægt.
Der vil blive udleveret et fyldigt kursusmateriale.
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Kurset omfatter således:
• 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

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.

Gennemgribende modernisering
efter ændringe af BRL § 5, stk. 2, fra 1/7 2020

Tid
Underviser
		
Sted

Mandag d. 26. okt. 2020, kl. 19.00-22.00
Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen
Advokat Henrik B. Thomsen
Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
Læs venligst kursusbeskrivelse KURSUS 1 på side 10.

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

KURSUS 7

Forbedringer
- både i små og store ejendomme
Tid
Underviser
		
Sted

Mandag d. 9. nov. 2020, kl. 9.00-12.00
Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen
Advokat Henrik B. Thomsen
Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00
FORMIDDAGKURSUS KL. 9.00 - 12.00

KURSUS 3

Misligholdelse
Tid
Mandag d. 28. sep. 2020, kl. 9.00-12.00
Underviser Advokat, Louise Kaczor (LL.M)
Sted
Scandic Hotel Aarhus City
Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
KURSUSBESKRIVELSE
Kurset omhandler, hvorledes man håndterer forskellige
former for misligholdelse fra lejers side, herunder opsigelse/ophævelse, væsentlig misligholdelse, generelt om
lejers misligholdelse, almindelige betingelser for ophævelse af lejeaftaler, betalingsmisligholdelse, ophævelse
på grund af andre former for misligholdelse, udlejers
erstatningskrav i forbindelse med misligholdelse, fraflytning og udsættelse af lejere.

KURSUS 6

Indeklima og skimmelsvamp
Tid
Underviser
Sted

Mandag d. 2. nov. 2020, kl. 9.00-12.00
Ingeniør, 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.
Kurset omfatter således:
• Indeklima, grundlæggende teori
• Skimmelspore og skimmelvækst
• Helbredsrisiko
• Udbedring af skimmelangreb
• Hvordan minimerer man risikoen for skimmelvækst
• Råd, svamp og andre følgeskader af fugt i bygninger
• Det juridiske perspektiv

KURSUSBESKRIVELSE
Efter lovændringen af 1/7 2020 kan det forventes, at der
bliver mere fokus på reglerne om løbende forbedringer
og varsling af forbedringsforhøjelser, som al-ternativ til
gennemgribende moderniseringer, idet der vil være en
del ejendomme, som ikke kan opfylde de nye og skærpede krav til energimærker.
Kurset gennemgår dels hvad der lejeretligt anses for at
være forbedringer i modsætning til vedligeholdelsesarbejder og herunder energiforbedrende foran-staltninger
og isolering. Endvidere gennemgås reglerne om beregning af forbedringsforhøjelser og om de forskellige lovkrav til
1. Forbedringer der medfører en stigning på op
til kr. 100,00 pr. m2 årligt.
2. Forbedringer der medfører en stigning
fra kr. 100,00 – kr. 199,00 pr. m2 årligt.
3. Forbedringer på kr. 200,00 pr. m2, der udløser
krav om erstatningslejlighed.
Endvidere gennemgås de alternative regler om forbedringer, dels om indgåede aftaler med lejerne efter LL § 62
b, hvor den aftalte forbedringsforhøjelse ikke kan nedsættes og dels om lejerens ret til at udføre forbedringer i
egen lejlighed efter LL § 62 a (lejers råderet). Endelig vil de
særlige regler ifm varsling af lejeforhøjelser i ejendomme
med beboerrepræsentation også blive gennemgået.
Der vil blive udleveret et fyldigt kursusmateriale.

www.ufaa.dk 11

Efterårets kurser 2020

AFTENKURSUS KL. 19.00 - 22.00

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

HELDAGSKURSUS KL. 9.00 - 15.30

KURSUS 8

Køb og salg af
udlejningsejendomme

KURSUS 11

Heldagskursus og medlemsmøde

KURSUS 9, fortsat ...
Kurset omfatter således:
• Brandstrategi uden Byggeteknisk sagsbehandling/
Dialog med beredskabet

Tid
Mandag d. 16. nov. 2020, kl. 19.00-22.00
Underviser Advokat Louise Kaczor (LL.M) og
Stats. aut. revisor, Anne Evald
Sted
Scandic Hotel Aarhus City

• Kort opridsning af de nødvendige dokumenter

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

• Kontrol og opfølgning

• Den certificerede rådgivers roller
• Indplacering af etageejendomme i Brandklasse 2-4

KURSUSBESKRIVELSE

• Præaccepterede løsninger

På kurset vil vi se på den praktiske fremgangsmåde ved
køb og salg af udlejningsejendomme, herunder hvad
man skal være opmærksom på i lejeretlig henseende, alt
efter om det er en småhusejendom eller en større udlejningsejendom (et “stort hus") der handles. Vi vil bl.a.
se på de sædvanlige vilkår i købsaftalen, berigtigelse af
handlen, due diligence procedurer, ansvaret for mangler, ansvarsfraskrivelsesklausuler, hvornår er der tilbudspligt, og hvorledes opfyldes denne m.v.

• Hvad skal der til for at dokumentere, at en afvigelse
fra de præ-accepterede løsninger er i orden

Endvidere vil vi se på de regnskabsmæssige og skatteretlige aspekter ved køb og salg af en udlejningsejendom,
herunder krav til regnskabsaflæggelse, bogføringsloven,
ejendommens indtægter og udgifter, herunder vedligeholdelse contra forbedring.

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

KURSUS 9

Brand under certificeringsordning
jf. BR18 med fokus på udlejningsejendomme

Tid
Underviser
Sted

Mandag d. 23. nov. 2020, kl. 9.00-12.00
Ingeniør, Martin Riis Jensen og,
Annemarie L. Vammen, Arne Elkjær A/S
Scandic Hotel Aarhus City

• Økonomisk konsekvens ved afvigelser fra præaccepterede løsninger

FORMIDDAGSKURSUS KL. 19.00 - 22.00

KURSUS 10

Energirenovering af
beboelsesudlejningsejendomme,
jf. ændring i BRL §5.2

Tid
Underviser
		
Sted

Mandag d. 30. nov. 2020, kl. 19.00-22.00
Annemarie L. Vammen og
Advokat Stine K. Jakobsen (L)
Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
KURSUSBESKRIVELSE

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

Kurset sætter særligt fokus på reglerne for energirenovering ved overdragelse af udlejningsejendomme.

KURSUSBESKRIVELSE

Formålet med kurset er at give deltagerne et overblik
over tekniske og juridiske krav i forbindelse med energirenovering af udlejningsejendomme set i lyset af de nye
regler herom, som blev vedtaget i Folketinget den 4. juni
2020.

Formålet med kurset er at give deltagerne en indblik i
de nye regler og krav under certificeringsordningen for
brandforhold, som er kommet med BR 18, nu hvor der
ikke længere er teknisk sagsbehandling fra kommunens
side. Vi kigger på ordningen med fokus på om- og tilbygninger af udlejningsejendomme. Vi vender det, der giver
udfordringer, og de ukendte faktorer, som giver anledning til spørgsmål, bl.a. den udvidede rådgivningsydelse
og dertilhørende økonomi.
Fortsættes næste kolonne ...
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• Lovliggørelse af færdigt byggeri, hvor afvigelser
efterfølgende afvises

www.ufaa.dk

Kurset vil blive todelt, idet der vil være et oplæg om planlægning og udførelse af en energirenovering udfra de
gældende tekniske krav herunder Bygningsreglement
2018 og dels et oplæg om de juriske forhold omkring en
energirenovering i forbindelse med overdragelse af udlejningsejendomme. I oplægget om de tekniske krav vil
vi også komme ind på definitionen af energiklasser og
hvad der skal til for, at en ejendom kan løftes fra energiklasse Niveau D til Niveau C eller højere.

(i corona-sikker udgave)
Medlemsmødet afvikles som et heldagskursus, hvor der om formiddagen skal ske en grundig gennemgang af de 3 ændringslove, der blev
vedtaget den 4. juni 2020, om dels
øgede energikrav, karensperiode efter ejerskifte og styrkelse af lejerne,
samt 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.
Kurset er gratis for alle medlemmer af
Udlejerforeningen Aarhus, idet der alene kan tilmeldes 2 pers. pr. medlem.
Det forventes, at kurset kan gennemføres med op til 100 deltagere, men såfremt der den 25. august 2020 fortsat
er begrænsninger og afstandskrav som
følge af covid-19, kan det blive nødvendigt at reducere deltagerantallet.
Såfremt kurset måtte blive overtegnet
efter først-til-mølle princippet, vil de
personer, som der eventuelt ikke bliver plads til, naturligvis blive orienteret
herom i god tid pr. mail. Det er derfor
vigtigt at opgive sin mailadresse ved tilmelding.

PROGRAM FOR 25. august 2020, 9.00-15.30
kl. 09.00 – 12.00: Gennemgang af de 3 ændringslove
		
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 virkning for udlejningsejendommes prisfastsættelse m.v.

kl. 13.30 – 14.00: Indlæg fra direktør Jacob Rahbek Bach,
		
Energy Systems, 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:

Scandic Hotel Aarhus City

Kom venligst i god tid, så vi undgår trængsel ved indgangen.

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

www.ufaa.dk
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Depositum og forudbetalt leje må altså til
sammen udgøre maksimalt 6 måneders
leje. Ved indflytning må udlejer dog opkræve et beløb svarende til højst 7 måneders leje, idet udlejer ved indflytning også
må opkræve den første måneds husleje.

En grundlæggende
gennemgang af
lejelovens regler
Lejelovens kapitel 6, 7 og 8:
betaling af leje og
forbrugsudgifter samt
fællesantenne m.v.
LOUISE KACZOR, ADVOKAT, LL.M., LKA ADVOKATFIRMA

Vi vil i denne omgang af artikelserien
”en grundlæggende gennemgang af
lejelovens regler” se på lejelovens kapitel 6, 7 og 8.
Kapitel 6 omhandler lejerens ”betaling
af leje” og omfatter §§ 32-35, mens kapitel 7 omhandler lejerens ”betaling
for temperaturregulering, vand og
el” og omfatter §§ 36-46b og kapitel 8
omhandler ”Lejerens betaling til fællesantenne og adgang til elektroniske
kommunikationstjenester” og omfatter §§ 46c-46f.

Kapitel 6 – Betaling af leje
Reglerne om betaling af husleje findes i
lejelovens kapitel 6.
Af lejelovens § 32 fremgår det, at udlejer
skal anvise det sted, hvor lejen skal betales. Dette vil typisk ske ved, at udlejeren
anfører et kontonummer i lejekontrakten
(hvis typeformularen anvendes, så er det
plads til at angive pengeinstitut og kontonummer i typeformularens § 3).
Det er udlejer som skal sikre, at lejeren
på klar og tydelig måde er gjort bekendt
med, hvortil lejen skal betales. Hvis udle-
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jer f.eks. skifter kontonummer undervejs
i lejeforholdet, så er det vigtigt, at udlejer
sørger for, at lejeren klart og tydeligt får
besked om, at kontonummeret til indbetaling af husleje nu er ændret. Sker dette
ikke, så kan lejer ikke lægges til last, såfremt huslejen betales for sent.

lingsdag. Beregning af forfaldsdagen har
betydning for, hvornår udlejer kan afgive
påkrav om manglende betaling af lejen,
idet det følger af § 93, stk. 2, at udlejer
først kan afgive påkrav om manglende
lejebetaling efter 3. hverdag efter sidste
rettidige betalingsdag.

Lejelovens § 33 indeholder regler om,
hvor tit lejen skal betales. Oftest betales
huslejen én måned forud og det aftales
som regel, at lejen skal betales hver den
1. i en måned. Det er dog også muligt at
aftale, at lejen skal betales med andre intervaller, dog maksimalt kvartalsvis. Hvis
typeformularen anvendes, så skal man i
§ 3 krydse af, hvorvidt lejen skal betales
månedsvis eller kvartalsvis ligesom det
skal angives, hvilket dato der skal ske
betaling, idet denne dato så vil være forfaldsdatoen for lejens betaling.

Lejelovens § 34 indeholder bestemmelser omkring lejers betaling af depositum
og forudbetalt leje. Det følger heraf, at
udlejer kan kræve 3 måneders depositum og 3 måneders forudbetalt leje. Det
er væsentligt at være opmærksom på, at
det er den ”rene” leje, der kan opkræves
som depositum og forudbetalt leje, dvs.
udlejer kan ikke i beløbene tillægge a
conto opkrævninger af forbrugsudgifter.
I henhold til den nugældende § 34, så
kan udlejer kræve, at der sker regulering
af depositum og forudbetalt leje såfremt
der sker lejeforhøjelse. Depositum og
forudbetalt leje, herunder reguleringer
heraf, er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, og såfremt lejeren ikke betaler beløbene, så kan udlejer som udgangspunkt
sende et påkrav og efterfølgende ophævelse af lejemålet. Hvis man har en ældre
lejekontrakt, så kan man falde ind under
regler som gør, at depositum og forudbetalt leje ikke kan kræves reguleret ved
lejeforhøjelser.

Det følger af lejelovens § 33, stk. 3, at hvis
lejen forfalder til betaling på en helligdag,
en lørdag eller grundlovsdag, så udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende
hverdag. Dette betyder, at såfremt den
1. i en måned (det forudsættes, at det
er aftalt, at lejen skal betales hver den
1. i måned) falder på en lørdag, så vil
forfaldsdagen være mandag den 3. Forfaldsdagen er den sidste rettidige beta-

Kapitel 7 – Betaling for temperaturregulering, vand og el
Reglerne i lejelovens kapitel 7 omhandler forbrugsregnskaber for varme- og
vandregnskaber, køling samt el, såfremt
udlejer leverer el. Reglerne om udlejers
levering af de forskellige forbrugsposter
var tidligere (før 1. juli 2015) anført i separate kapitler i lejeloven. Pr. 1. juli 2015
blev reglerne samlet i ét kapitel, men det
fremgår af § 37, stk. 1, at der skal udarbejdes et særskilt forbrugsregnskab for
varme og opvarmning af brugsvand og
særskilte forbrugsregnskaber for køling
og (koldt) vand. Hvis udlejer også leverer
el, så skal der også udarbejdes et særskilt
regnskab for el, selvom det ikke fremgår
direkte af § 37, stk. 1.
Udgangspunktet er, at udgifterne til
forbrug ikke kan indgå i lejen, dvs. udgifterne skal opkræves separat som a
conto udgifter og udlejer skal aflægge
regnskab overfor lejeren for de enkelte
udgifter, hvorefter udlejer skal foretage
en korrektion i forhold til de indbetalte a
conto beløb, enten i form af tillægsbetaling af forbrugsudgifter hos lejeren eller
tilbagebetaling til lejeren af for meget
betalt a conto forbrug. Ved udlejning af
enkeltværelser og visse kollegie og ungdomsboliger, er det dog muligt at lade
forbrugsudgifterne til varme og varmt
vand indgå i lejebetalingen.
Udlejer skal som anført aflægge et regnskab for de forbrugsydelser, som udlejer
leverer. Dette vil typisk være varme og
varmt brugsvand og i nogle tilfælde koldt
vand. Udlejer kan dog kun opkræve betaling for koldt vand, såfremt der er opsat
separate koldtvandsmålere i lejemålet,
således at der kan ske aflæggelse af regnskab for forbruget af koldt vand.
I mange tilfælde vil udlejer ikke stå for levering af el, men sker dette, så kan udlejer kun opkræve udgifter til el hos lejeren,
såfremt der er tilknyttet forbrugsmålere
til det enkelte lejemål.

Det følger af lejelovens § 43, at lejeren
skal have modtaget forbrugsregnskabet
senest 4 måneder efter regnskabsårets
udløb. Hvis der ikke er aftalt andet i lejekontrakten, så løber forbrugsregnskabsåret fra den 1. juni til 31. maj. Hvis
der sker leverance fra et kollektivt forsyningsanlæg, så skal udlejer sørge for, at
regnskabet er kommet frem til lejeren
senest 3 måneder efter, at udlejer har
modtaget den endelige afregning fra forsyningsanlægget, hvis dette ligger senere
end 4 måneder efter fristen (fristerne er i
forbindelse med covid-19 blevet midlertidig forlænget, men er ellers ufravigelige).
Der er en række formkrav til aflæggelse
af forbrugsregnskaberne som udlejer
skal sikre sig overholdt.
Kravene til forbrugsregnskabets
indhold:
• Forbrugsregnskabet skal være
skriftligt,
• Forbrugsregnskabet skal indeholde
oplysning om lejerens andel af de 		
samlede udgifter,
• Forbrugsregnskabet skal indeholde
oplysning om lejerens muligheder for
at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet
• Forbrugsregnskabet skal indeholde
oplysning om tidspunktet for
udlejerens modtagelse af endelig 		
afregning, hvis regnskabet kommer
frem til lejeren senere end 4 måneder
efter forbrugsregnskabsårets udløb.
Hvis udlejer ikke sikrer, at regnskabet er
aflagt inden for fristen, og at ovenstående formkrav er overholdt, så vil udlejer
miste retten til at kræve tillægsbetaling
hos lejeren. Udlejer vil som udgangspunkt være berettiget til at beholde de
betalte a conto beløb, såfremt udlejer kan dokumentere, at der har været
afholdt forbrugsudgifter svarende til
mindst de opkrævede a conto beløb.
Hvis regnskabet viser, at lejeren skal have
penge tilbage, så skal lejeren modtage
pengene senest ved den førstkommende huslejebetaling efter modtagelsen af
regnskabet. Hvis der skal opkræves tillægsbetaling hos lejeren, så kan udlejer
kræve tillægsbetalingen en måned efter
lejerens modtagelsen af regnskabet. Dvs.
hvis lejeren modtager regnskabet den 4.

juni, så kan tillægsbetalingen opkræves
pr. 1. august. Hvis tillægsbetalingen overstiger, hvad der svarer til 3 måneders
huslejen, så har lejeren ret til at dele betalingen op i 3 rater fordelt over 3 måneder.
Som anført skal lejeren gøres opmærksom på, at lejeren har mulighed for at
gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet.
Lejeren har 6 uger fra regnskabets fremkomst til at gøre indsigelse. Lejers indsigelse skal være begrundet. Hvis lejeren
gør indsigelse, så skal udlejeren, hvis han
vil fastholde kravet om tillægsbetaling i
henhold til regnskabet, indbringe en sag
for huslejenævnet senest 6 uger efter, at
lejerens indsigelsesfrist er udløbet.
Kapitel 8 – Lejerens betaling af fællesantenne og adgang til elektroniske
kommunikationstjenester m.v.
Reglerne i §§ 46c-46f indeholder bestemmelser om udlejers antenner, kabel-tv og
internetinstallationer, herunder regler
om lejernes betaling til udlejer for disse
ydelser.
Hvis udlejer har forsynet ejendommen
med eget fællesantenneanlæg til radioog fjernsynsmodtagelse, eller hvis ejendommen har programforsyning udefra,
så kan udlejer kræve at få refunderet
udgifterne til etablering, forbedring, administration og drift. Det samme gælder,
hvis udlejer forsyner ejendommen med
adgang til elektroniske kommunikationstjenester.
Udlejer kan kræve betaling for lejernes
adgang til fællesantenneanlægget og
andre elektroniske kommunikationstjenester hos lejerne, såfremt dette er aftalt
med lejerne. Udgifterne skal fordeles ligeligt mellem lejemålene og kan ikke opkræves som en del af huslejen, men skal i
stedet opkræves særskilt. I typeformular
A9 er der i § 3 og § 6 angivet mulighed
for at krydse af, hvorvidt udlejer forsyner ejendommen med fællesantenne og
internet (elektronisk kommunikationstjeneste), og hvad lejerens bidrag hertil
udgør.
Udlejer kan opsige leveringen af fælles
programsignaler eller anden fælles forsyning af elektroniske kommunikationstjenester med 6 måneders varsel.
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Telefonisk medlemsservice tilbydes gratis
Lejeret og ejendomsjura
Erik Aagaard Poulsen, Advokat................................. 8612 2366
Louise Kaczor, Advokat.............................................. 2628 5777
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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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.
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