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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.

FARVEL TIL ET BROGET 2021
Lars H. Rasmussen

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

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.
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Året, som i disse dage så småt runder af, har været et broget år på såvel godt
som ondt. Næppe har vi haft så mange op -og nedture på såvel det sociale
som økonomiske område. Netop som vi i efteråret troede, vi var ved at komme ud af Coronaens plagsomme skygger, ser det ud til, at vi her i den glade
juletid skal have endnu en tur med mundbind, restriktioner i det sociale liv
og for de fleste endnu et tredie vaccinationsstik. Vi har prøvet det før, så mon
ikke vi overlever, men kedeligt er det dog.
Som udlejer har det vel egentlig også været et fornuftigt år. Trods corona
blomstrer økonomien stadig, takket være den lave rente. Tomgangen er
generelt lav, selv indenfor butikker til detailhandlen, hvor man en overgang
spåede stor nedgang. Her meldes nu om stor fremgang. Lager- og logistikejendomme buldrer afsted.
For boliger til privat udlejning, som i Aarhus altid har været en sikker vinder,
er der dog meldinger, som kan give nervøse trækninger. Fra flere medlemmer hører vi ofte meldinger om stigende vanskeligheder med udlejningen,
selv om antallet af indbyggere vokser med 4-5.000 årligt. I de sidste to år er
antallet af boliger i Aarhus Kommune steget med godt 8.200 stk. holdt op
imod, at det årlige behov vurderes til 2.000. Markedet er simpelthen mættet
med boliger, så mange lejligheder står tomme. Flere udlejere oplever desværre i perioder ingen henvendelser, når boliger udbydes. Vi kan håbe, der
blot er tale om en midlertidig overgang.
Så har vi haft kommunale valg og fået en grundig udskiftning i byrådet. Ét af
de store temaer i valgkampen var netop det voldsomme byggeri og byfortætningen. En lang række borgere er gået ind i kampen omkring fortætning med
kritik af den manglende borgerinddragelse i projekter, som – påstår de – blot
bliver trumfet igennem af politikerne. Den voldsomme byudvikling bunder i
den kraftige vækst i befolkningen i Aarhus, jf. ovenfor. Det er en relevant diskussion, som man naturligvis skal forholde sig til. Men det bliver lidt historien
om ”hønen og ægget”.

Anne-Dorte Heinsvig Puggaard
ANNONCESALG
Anne-Dorte Heinsvig Puggaard
8612 1132 · ufaa@ufaa.dk
ANNONCEPRISER (excl. moms):
1/4 side: kr. 1.300,1/2 side: kr. 2.500,1/1 side: kr. 5.000,-
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Vi har fået et nyt byråd med syv nye personer i teknisk udvalg, som formodes
at handle anderledes end hidtil i en lang række byggesager. Det bliver spændende at følge sagsbehandlingen i de kommende år.

Yderligere information vedr. deadlines,
formater, tekniske specifikationer mv.
rekvireres hos Udlejerforeningen Aarhus.

På falderebet skal jeg gøre vore medlemmer opmærksom på et igen stort og
spændende kursusprogram, hvor vi kommer hele vejen rundt i udlejerens
daglige udfordringer. Så vel mødt til forårets kurser og arrangementer.

Redaktionen er afsluttet: 13. dec. 2021
Næste nummer: Februar 2022
Oplag: 1.000 stk.

Til sidst vil jeg ønske alle og jeres familier
en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

TRYK: CS Grafisk A/S
Adv_i_jyll_annonce_UFAA_176x117.indd 1

Når politikerne siger, at der kommer 100.000 ekstra borgere frem mod 2050
som en naturlig fremskrivning, så skal man – kommunen - naturligvis finde
boliger til dem. Eller skal man? En kendt deltager i diskussionen har et bud,
som siger, at man omvendt også kunne styre tilflytningen med antallet af
boliger. Hvis der ikke er flere boliger, så kommer tilflytterne jo heller ikke. I
stedet vil de søge mod nabokommunerne til gavn for disse samfund. Det var
da et relevant alternativ til kommunens hidtidige opfattelse af byudvikling?

Med venlig hilsen
Lars H. Rasmussen
Formand
www.ufaa.dk
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Referat af Udlejerforeningen Aarhus'
ordinære generalforsamling
Udlejerforeningen Aarhus afholdte
ordinær generalforsamling på Aros
Kunstmuseum, torsdag den 04. november 2021 kl. 17.00.
Bestyrelsen var repræsenteret ved formand Lars H. Rasmussen, Michael Kjær
Graff, Louise Kaczor, Helle Pouli, Henning
Poulsen og Morten Holst Aaen.
Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det
foregående kalenderår
3. Aflæggelse af regnskab for det
foregående kalenderår
4. Forelæggelse af budget, herunder
godkendelse af kontingent for 2021
5. Behandling af eventuelle indkomne
forslag
6. Valg af formand, når han er på valg
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
og 2 suppleanter
8. Valg af revisor og 1 suppleant
9. Eventuelt
Ad 1 Valg af dirigent.
Louise Kaczor blev foreslået og enstemmigt valgt til dirigent. Indledningsvis
konstaterede hun, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Ad 2 Bestyrelsens beretning for det
foregående kalenderår.

Formand Lars H. Rasmussen aflagde
beretning som følger:
"Endnu engang velkommen til dette års Generalforsamling, om end med nogen forsinkelse pga diverse aflysninger, som I alle kender årsagen til. Det er generalforsamling nr.
141 i rækken, idet Aarhus Grundejerforening blev stiftet i april 1879. Det er lidt underligt at stå her i november måned, tæt på
julen, og skulle berette om 2020, som efterhånden ligger et år tilbage og meget er gået
i glemmebogen. Normalt skal forsamlingen
jo være afholdt i april måned, hvor foråret
så småt tager sin begyndelse.
Jeg har prøvet at kigge lidt tilbage på, hvad
året 2020 primært er gået med. De overordnede linier er:
Corona!
Jeg orker ikke at tale mere om det, så det
springer vi hurtigt over!
Fortiden arver vi, fremtiden bygger vi!
Det kunne lyde som et ordsprog i Udlejerforeningen. Men er hentet fra Rebecca Matthews tiltrædelse som ny direktør her på
AROS i sidste uge.
Jeg tænker naturligvis her på nybyggeriet de
sidste par år i Aarhus – det går rigtig stærkt,
og der bliver bygget rigtig mange boliger,
især lejligheder – måske også for mange?
Det er et emne, som optager mange udlejere i foreningen, og på det sidste også i
pressen i forbindelse med det kommende
kommunalvalg. Her er det især ”Fortætningsdebatten”, som fylder meget hos borgerne i byerne.
For udlejerne er det nok mere udlejningssituationen, som bekymrer. I hvert fald er
det fakta, at det er blevet noget vanskeligere
at leje ud i Aarhus. Det kræver flere fremvisninger og mange udlejere er begyndt at
slække på kravene. Flere siger i dag ja til
deling af flere lejere/ studerende, der gives
afkald på forudbetalt leje og nogle giver
endda lejefrihed de første par måneder. Så
udlejningssituationen er blevet vanskeligere, og det bliver nok endnu sværere over de
kommende par år.
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I de sidste to år er antallet af boliger i Aarhus Kommune steget med godt 8.200 stk.,
fordelt med 1.536 ejerboliger, 1.886 almene
og 4.810 private udlejningsboliger. Det giver
øget konkurrence om lejerne, når man hører, at behovet for nye boliger i Aarhus er
cirka 2.000 årligt. Mange projekter rundt
omkring i byen er på vej, så huslejen er
under pres! Og kan vi være sikre på, at den
høje tilflytning af nye borgere fortsætter?
Airbnb
På sidste generalforsamling blev talt en del
om AirBnB, dvs. de muligheder hvor lejerne
kan udleje en del af eller hele deres bolig via
AirBnB eller andre hjemmesider. Politikerne kalder det deleøkonomi, hvilket nok set
fra vores side betyder, at lejerne får indtægten, mens udlejerne får de øgede udgifter til
generel vedligeholdelse på ejendommene,
når denne bruges til hoteludlejning. Man
snakker ikke så meget om det mere, så mon
ikke det er gået lidt i stå, om ikke, så har
Coronaen vist sat en stopper for det?
Blackstone indgrebet
Et emne i året 2020 vi ikke kommer uden
om, er boligreguleringsloven § 5, stk. 2,
hvor et indgreb, opkaldt efter kapitalfonden
Blackstone, ændrede lovgivningen på dette
område per 01. juli 2020. Som bekendt var
årsagen, at Blackstone ejede en del boliger
i København, hvor man, dvs. primært boligministeren Kaare Dybvad, fandt, at de var
lidt for emsige med at gennemføre gennemgribende renoveringer efter § 5.2 og dermed mulighed for at hæve huslejen.
I starten af sin ministertid gjorde Kaare
Dybvad det klart, at han ønskede et indgreb over for den amerikanske kapitalfonds
metode med at opkøbe ejendomme, presse
lejere ud, istandsætte lejligheder og derefter
sætte lejen betydeligt i vejret. Forlød det.
Omdrejningspunktet for indgrebet er § 5.2,
en lov fra 1996, hvor ønsket var at give udlejer en økonomisk gulerod til at investere i
nedslidte ejendomme. En nem og operationel regel, som fungerede bedre end OMK, §
5,stk. 1, som ikke fandtes attraktiv for udlejerne.

Det estimeres, at ca. 50.000 lejligheder er
udlejet efter det lejedes værdi, og at der
bruges ca. 1-1,5 mia. kr. årligt på § 5, stk. 2
renoveringer.
Som sagt blev lovgivningen ændret per
1. juli 2020, som kort vedrører flg. punkter:
- Øgede energikrav
- Karensperiode ved ejerskifte/kontrolskifte
- Fjernelse af væsentlighedskriteriet/- 		
margin
- Styrkelse af lejerne via øget gennemsigtighed i lejeniveauer
- Forhåndsbesigtigelser af lejemål, de 		
såkaldte § 5.stk. 3 vurderinger
- Ændringer i Andelsboligforeningsloven.
- Forbud mod at tilbyde lejer ”flyttepenge”
Alle punkter gør det mere besværligt for udlejer at gennemføre en renovering, udover
det banale, at man skal betale 4.000,- kr.
for en forhåndsgodkendelse af huslejenævnet samt vente på afgørelsen. Det paradoksale her er så, at langt hovedparten af forespørgsler godkendes. De afvisninger jeg har
set og læst, beror mest på en fejl fra udlejers
side. Det vil sige sager, hvor udlejer ikke behøvede at forespørge. Så spørgsmålet er,
om der ikke er tale om spild af tid og penge?
En bekymring blandt udlejere har været om
indgrebet ville få indflydelse på priserne
for ejendomme indenfor det segment, hvor
gennemgribende forbedringer kan udføres.
Mulighederne for investeringer er jo blevet
forsinket i et eller andet omfang og dermed
måske incitamentet. En hurtig rundspørge
blandt ejendomsmæglerne tyder ikke på
den helt store effekt. Interessen for disse
ejendomme er der stadig, sikkert også på
grund af den meget lave rente, hvor lange
investeringer jo favoriseres. Det vil sige en
forsinkelse i de påtænkte investeringer påvirker dagsprisen minimalt.
Sammenskrivning af love?
Et andet udvalg under Trafik, bygnings- og
boligministeren arbejder i øjeblikket på en
sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven. Denne sammenskrivning
blev påbegyndt efter brancheorganisationer, såvel fra lejerside som udlejerside,
havde udarbejdet enighedspapiret tilbage
i 2008. Den endelige beslutning var en del
af forliget fra 2014 og ministeren har meldt
ud, at sammenskrivningen bliver fremsat i
nærmeste fremtid. Oplægget til sammenskrivningen fastslår, at der ikke må ske en
magtændring mellem parterne i forhold til
de nuværende 2 love, dvs. der er tale om en

teknisk sammenskrivning. Udkast til forslag
er fremsat her den 13. oktober 2021, kaldt
”Lov om leje” ( L-47 ) på 585 sider. Forslagene forventes at træde i kraft til 01. juli 2021.
Så her venter en større omstillingsproces
for udlejerne, der nu skal til at lære at alle
de kendte paragraffer får nye numre!
Huslejenævnene
Huslejenævnet? Som bekendt indstiller UFAA
nævnsmedlemmer for udlejersiden her i
Aarhus, hvilket netop er sket per 01. juni
2020. Der er skiftet lidt ud i repræsentanterne, idet nye medlemmer er Peter Lautrup, Flemming Mørk Pedersen, Gitte Møller
Pedersen og Annie Bodum. Det er vores
opfattelse, at sagsgangen sker noget hurtigere end for et par år siden, således at
parterne oftest får svar et par uger efter
behandling. Hvilke sager dominerer for tiden Helt sikker § 5, stk. 3 vurderinger. Det
vil sige forhåndsgodkendelser til ønsker om
udførelser af § 5, stk. 2- renoveringer, det vil
sige en vurdering af om det er muligt, ud fra
lejemålets stand her og nu, at gennemføre
en gennemgribende renovering. Derudover
er der stadig mange sager vedrørende tvister i forbindelse med fraflytning, hvor en
lang række snubletråde – indkaldelse og
udfærdigelse af ind- og fraflytningsrapporter - medfører at udlejer nemt laver fejl, og
dermed mister sin opgørelse. Samt tvister
om indholdet i begreberne ”normalistandsættelse” og ”påkrævet”.
Kontoret?
Lad os her til sidst vende blikket mod interne forhold i UFAA. Foreningsmæssigt går
det godt, vi ligger hele tiden omkring de 890
-900 medlemmer, med en årlig cirkulation
på 40-50 medlemmer. Målet om de 1.000
medlemmer synes at være vanskelig, så der
er nok en magisk grænse på 900. Økonomien er også sund, i år et mindre overskud,
til dels på grund af færre kursusaktiviteter.
Men herom mere fra vores kasserer.
En hjørnesten i foreningen er vores mange
kurser, ikke mindre end 20 stk. blev stillet i
udsigt. Desværre blev vel nærmest halvdelen aflyst, og årsagen kender I alle. Det viser,
at der hele tiden er et enormt behov for at
være opdateret, når det gælder lejeloven.
Fik jeg sagt at kurserne også er gratis? Udover kurserne er der også gratis telefonisk
rådgivning, hvilket mange benytter sig af.
Kontorleder?
Som bekendt mistede vi vores tidligere leder
Gert Hald i april 2020. Til alt held lykkedes

det med kort varsel at få Karin Press til at
overtage posten. Det er svært, når man blot
bliver sat til foreningens computer, fremvist
foreningens mapper og en telefon i hånden, uden hjælp eller vejledning. Det lykkedes dog for Karin at få skik på tingene, hvilket vi er meget taknemmelige for. Derfor en
stor tak til Karin for hendes hurtige indsats.
Efter et år ønskede Karin at stoppe – det
var kun midlertidigt, som hun sagde – og i
stedet har vi så fået ansat Anne-Dorte Puggaard, som desværre ikke kunne deltage i
aften. Hun har en baggrund fra den finansielle sektor samt en uddannelse som jurist,
så hun må betegnes som en kompetent leder af kontoret. Så velkommen til Anne-Dorte, som er hende I fremover taler med ved
henvendelse til foreningen.
Danske Udlejere
Udlejerforeningen er medlem af paraplyorganisationen Danske Udlejere, som er et
samlingsorgan for grundejer- og udlejerforeninger i hele Danmark. Denne organisation består af 30 medlemsforeninger fordelt
over hele landet og per 2021 har den godt
5.250 medlemmer.
Bestyrelsen består af 8 medlemmer fra forskellige landsdele – herunder Aarhus, som
er repræsenteret ved vort eget medlem
Louise Kaczor - og kontoret i Fredensgade
styres i det daglige af Michael Pretzmann.
Danske Udlejere afholder også en lang række kurser, som I er velkommen til at deltage
i og udgiver Magasinet ”Danske Udlejere” 10
gange årligt. Endvidere administrerer de vores forsikringsaftale med Alm. Brand, som
er markedets billigste inden for ejendomme. Den bliver løbende testet mod andre
selskaber, og har indtil nu bestået prøven,
når vi sammenligner over flere år. Vi hører
gerne fra medlemmerne, hvis I kan opnå
bedre priser andre steder. Det hedder vist
prismatch på moderne dansk? Så overordnet synes jeg, vi har meget at byde på til vores medlemmer.
Til sidst?
Slutteligt vil jeg sige tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i året,
der er gået. Tak til foreningens medlemmer
for at bakke op om foreningens virke. Tak
til forsamlingen her, som har valgt at bruge aftenen på vores generalforsamling. Til
trods for Corona og afstande håber jeg, vi
får en hyggelig aften med snak og god middag her på det flotte AROS Kunstmuseum.
Tak fordi I mødte op.

www.ufaa.dk
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Forårets kurser 2022

Fortsat fra side 5

Dirigenten gav herefter ordet frit for
spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Der var ingen bemærkninger, og dirigenten konstaterede, at forsamlingen tog bestyrelsens beretning
til efterretning.
Ad 3 Aflæggelse af regnskab for det foregående kalenderår.
Kasserer Michael Kjær Graff gennemgik
kort det udleverede regnskab for 2020.
Indledningsvis henviste han til side 3,
hvoraf det fremgik, at regnskabet havde
en blank revisionspåtegning.
Herefter gennemgik han hovedposterne i resultatopgørelsen. I forhold til
2019 var medlemskontingentet faldet
fra 1.368.681 kr. til 1.346.676 kr., mens
markedsføringsbidraget for forsikringsordningen med Alm. Brand var steget fra
109.258 kr. til 116.073 kr. Indtægter i alt
udgjorde 1.462.749 kr.
Omkostninger i alt udgjorde 1.299.466
kr. mod 1.565.037 kr. i 2019. De største
afvigelser var at finde på kursusaktiviteter, møder, nyhedsbrev (primært grundet manglende annonceindtægter) og
enkelttilskud i 2019 til DU Rapport vedr.
§5, stk. 2 i forbindelse med lovindgreb på
dette område
Årets resultat var et overskud på 163.283
kr. mod et underskud på 87.098 kr. i 2019.
Dernæst kommenterede han balancen.
Materielle anlægsaktiver vedr. ejendommen i Fredensgade udgjorde uændret
1.800.000 kr. Foreningens likvide beholdninger udgjorde 3.084.798 kr. mod
2.852.061 kr. i 2019.
Aktiver i alt udgjorde 4.912.184 kr. mod
4.674.435 kr. i 2019.
Egenkapitalen pr. 31. december 2020 udgjorde 4.688.830 kr., mens hensættelser
til retssager udgjorde 34.000 kr., og kortfristede gældsforpligtelser i alt udgjorde
189.354 kr.

Dirigenten gav ordet frit for spørgsmål til
regnskabet.

Der var ikke indkommet forslag.
Ad 6 Valg af formand, når han er på valg.

Der blev spurgt til likvide beholdninger
og forrentning. Kassereren bekræftede,
at der betales negativ rente, men oplyste, at bestyrelsen har besluttet ikke at
investere i aktier, da der er tale om en
forening, og at det indtil videre ikke har
været aktuelt at investere i obligationer
grundet de høje kurser.
Der var ikke yderligere bemærkninger,
og regnskabet 2020 blev enstemmigt
godkendt.
Ad 4 Forelæggelse af budget, herunder
godkendelse af kontingent
Michael Kjær Graff gennemgik herefter
det udleverede budget for 2022. Medlemskontingenter var sat til uændret
1.260.000 kr., og markedsføringsbidrag
m.v. var sat til 120.000 kr. Indtægter i alt
var budgetteret til 1.380.000 kr. Udgifter
i alt var sat til 1.540.000 kr. Det budgetterede resultat svarede til et underskud på
160.000 kr.
Med hensyn til medlemskontingenter var
satsen foreslået uændret til at være ens
for alle kategorier - 1.400 kr. pr. år - hvilket svarer til det lavest opkrævede gebyr
i de senere år.
Det i 2015 indførte restancegebyr på 100
kr. pr. gang fastholdes uændret.
Fra salen blev spurgt om muligheden for
kontingentnedsættelse for de små udlejere. Kassereren afviste dette med henvisning til, at det er de små udlejere, som
gør størst brug af de forskellige kursustilbud, rådgivning mv.
Der var ikke yderligere at bemærke, og
dirigenten kunne herefter konkludere, at
budget 2022, kontingentsatser og sats for
restancegebyr var enstemmigt godkendt.
Ad 5 Behandling af eventuelle indkomne
forslag.

Formanden var på valg og villig til genvalg. Ingen andre kandidater stillede op,
hvorfor Lars H. Rasmussen blev genvalgt.
Ad 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen
og 2 suppleanter.
Lars H. Rasmussen, Louise Kaczor, Michael Kjær Graff, Erik Aagaard Poulsen
og Morten Holst Aaen var på valg og alle
villige til at modtage genvalg. Bestyrelsen
foreslog genvalg af de fem bestyrelsesmedlemmer. Alle blev genvalgt med akklamation. Valgene gælder for en toårig
periode.
Suppleanterne Kim Nielsen og Annemarie Langkilde Vammen var på valg og blev
genvalgt. Valget gælder for en etårig periode.

Nr. Dato/tid		

Emne/underviser		

1		 Mandag den 31/1, kl. 9.00 – 12.00
					

Lejens størrelse i både store og småhusejendomme
v/ advokat (H) Erik Aagaard Poulsen og advokat Sune Lund Jensen

2		 Mandag den 7/2, kl. 19.00 – 22.00
					

Generationsskifte
v/ advokat (LL.M) Louise Kaczor og statsaut. revisor Anne Evald

3		 Mandag den 21/2, kl. 9.00 – 12.00
					

Renovering og ombygning af etageejendomme – hvad gør jeg?
v/faglig chef Annemarie Langkilde Vammen, Arne Elkjær og advokat Stine Kalsmose Jakobsen

4		 Mandag den 7/3, kl. 19.00 – 22.00
					

Misligholdelse og lejernes flytning
v/ advokat (LL.M) Louise Kaczor

5		 Mandag den 28/3, kl. 9.00 – 12.00
					

Grundlæggende erhvervslejeret
v/ advokat (LL.M) Louise Kaczor

6		 Mandag den 25/4, kl. 9.00 – 12.00
					

Lejens størrelse i både store og småhusejendomme
v/ advokat (H) Erik Aagaard Poulsen og advokat Sune Lund Jensen

7		 Mandag den 9/5, kl. 9.00 – 12.00
					

Medlemsmøde om ny lejelov
v/ advokat (LL.M) Louise Kaczor og advokat (H) Erik Aagaard Poulsen

8		 Mandag den 23/5, kl. 9.00 – 12.00
					

Medlemsmøde om ny lejelov
v/ advokat (LL.M) Louise Kaczor og advokat (H) Erik Aagaard Poulsen

Praktisk info
Max. deltagerantal til alle kurser: 60.

Ad 8 Valg af revisor og 1 suppleant.

Formiddagskurser: Starter kl. 9 og slutter senest kl. 12.

Revisionsfirmaet Beierholm blev enstemmigt genvalgt. Da der er tale om et firma,
undlod man at vælge suppleant.

Aftenkurser: Starter kl. 19 og slutter senest kl. 22.
Alle kurser består af 3 x 50 min.

Ad 9 Eventuelt

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

Der var ikke yderligere at bemærke, og
dirigenten kunne takke for god ro og orden samt erklære generalforsamlingen
for hævet kl. 18.15.

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

Aarhus C, den 4. november 2021

SERVICERING

Medlemmer: Hvert medlem kan tilmelde 2 personer pr.
kursus uden beregning. For deltagere herudover betales kr.
250,- (Ikke-medlemmer: Betaler kr. 1.400,- pr. deltager
pr. kursus).
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,-.
Udlejerforeningen Aarhus er en afdeling af Danske Udlejere,
hvorfor medlemmer af DU derfor også kan deltage i Aarhus'
kursusvirksomhed.
Kursusbevis: Efter vore kurser udstedes deltagerbeviser
til alle, som ønsker det. Advokater og revisorer vil således
kunne lade vore kurser indgå i deres faglige forpligtelser til
kursusdeltagelse.
Alle kurser er på 3 lektioner og giver 3 kursuspoint.
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FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

AFTENKURSUS KL.19.00 - 22.00

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

AFTENKURSUS KL.19.00 - 22.00

KURSUS 1

KURSUS 2

KURSUS 3

KURSUS 4

Lejens
størrelse
i både store
Om brug
af certificeret
brandrådgivere
ved omog tilbygning
eksisterende ejendom
ogaf
småhusejendomme
Tid
Underviser
		
Sted

Mandag d. 31/1 2022, kl. 9.00-12.00
Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen og 		
advokat Sune Lund Jensen
Scandic Hotel Aarhus City

Generationsskifte
Tid
Underviser
		
Sted

Mandag d. 7/2 2022, kl. 19.00-22.00
Advokat (LL.M) Louise Kaczor og
statsaut. revisor Anne Evald
Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

KURSUSBESKRIVELSE

Kurset indeholder en gennemgang af hvilke muligheder
der er for at forhøje lejen både i eksisterende lejemål og
ved genudlejning.

Dette kursus drejer sig væsentligst om generationsskifte
af boligudlejningsejendomme og vil komme ind på alle
aspekter omkring familieret/etik, dokumenter samt beregning af arve-/gaveafgift, tinglysningsafgift, avanceskat
og genvundne afskrivninger, herunder hvilke muligheder, der er for at udskyde skatten.

Der gennemgås både mulighederne for varsling af forbedringsforhøjelser og af aftalte forbedringsforhøjelser
efter lejelovens § 62 b.
Endvidere gennemgås hvad Huslejenævnet retspraksis
godkender i Aarhusområdet, som den højeste lovlige
leje og der vil blive lagt særlig vægt på en inddeling og
kvalitetsbeskrivelse samt moderniseringsgraden delt op
på samme måde, som kategoriseringen af hoteller. Kvalitetsniveau som giver en, to, tre eller fire stjerner.
Endvidere beregning af forbedringsforhøjelser og af den
særlige mulighed i § 5 stk. 2 lejemål om et væsentligt løft
i lejen ved udførelse af ”opretholdelse” i forbindelse med
lejerskifte samt endvidere reglerne for fordelingen imellem forbedringer og vedligeholdelse i forskellige typer af
varslingen af lejeforhøjelser i eksisterende lejemål.

Renovering
ombygning
Om brug
af certificeretog
brandrådgivere
vedaf
omog tilbygning
af
eksisterende
ejendom
etageejendomme – hvad gør jeg?
Tid
Underviser
		
		
Sted

Mandag d. 21/2 2022, kl. 9.00-12.00
Faglig chef Annemarie Langkilde
Vammen, Arne Elkjær og advokat Stine 		
Kalsmose Jakobsen, Holst, Advokater
Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
KURSUSBESKRIVELSE
Kurset omfatter praktiske eksempler på, hvordan processen for renoverings- og ombygningsarbejder gribes an.
Vi vil i vores oplæg have fokus på processen i forhold til at
få et renoverings- og ombygningsprojekt grebet rigtig an.

Hvad er det, som man, som ejer af en udlejningsejendom, skal overveje, inden et generationsskifte sættes
i gang. Flere børn, arveret, gaver i levende live, hvilken
pris, dokumenter, tilbudsreglerne i lejelovgivningen m.m.

Vi tager udgangspunkt i 5 typiske byggesager og gennemgår, hvordan processen gribes an i forhold til de
planmæssige bestemmelser, brandforhold, energiforhold, bærende konstruktioner, lydforhold med mere.

Hvorledes beregnes avanceskatten, gave- og arveafgift
samt hvilken pris kan myndighederne acceptere.

Det er følgende byggesagstyper vi vil kigge ind i:
• Indretning af en tom tagetage,
• Nedlægning af bagtrappe,
• Sammenlægning eller opdeling af lejligheder
• Ændret anvendelse fra erhverv til beboelse
• Energirenovering af en ejendom

Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis.

Vi håber med dette oplæg at hjælpe jer godt i gang, idet
vi selvfølgelig også vil holde jer opdateret på de seneste
ændringer af BR18

Der udleveres et fyldigt kursusmateriale og kursusbevis.
Kurset gentages mandag den 25/4 2022, kl. 9.00 – 12.00

Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis.

Misligholdelse og lejernes flytning
Tid
Underviser
Sted

Mandag d. 7/3 2022, kl. 19.00-22.00
Advokat (LL.M) Louise Kaczor
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.
Endvidere vil vi komme ind på fraflytningsrapport og fraflytningsopgørelsen i forbindelse med lejers fraflytning
Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis.

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

KURSUS 5
Om brug af certificeret brandrådgivere ved omGrundlæggende erhvervslejeret
og tilbygning af eksisterende ejendom

Tid
Underviser
Sted

Mandag d. 28/3 2022, kl. 9.00-12.00
Advokat (LL.M) Louise Kaczor
Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

Fjernaflæsningsmålere forpligter!
Det er nu lovpligtigt jf. BEK
nr. 2251 at beboere skal
have forbrugsinformationer
2 x årligt

Kontakt os på tlf.: 87 44 77 05
og hør status på din ejendom.

Vi gør samarbejdet digitalt

oldes på:
h
f
a
r
e
s
r
u
k
e
ll
A
s City
u
h
r
a
A
l
e
t
o
H
Scandic
rhus C
a
A
0
0
0
8
,
0
1
Østergade
Tlf. 8931 8100

KURSUSBESKRIVELSE
Formålet med kurset er at give deltageren et grundlæggende indblik i erhvervslejeretten og i en række af de
muligheder og faldgruber, som kan opstå i forbindelse
med indgåelse af erhvervslejemål.
Erhvervslejeloven giver i vidt omfang mulighed for, at
parterne kan aftale de nærmere lejevilkår, men kendskab til lovens udgangspunkt og centrale problemstillinger er en forudsætning for en god erhvervslejekontrakt
Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis.

www.techem.dk/verdensmaalene
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FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

KURSUS 6

KURSUS 7

Lejens
størrelse
i både store
Om brug
af certificeret
brandrådgivere
ved omog tilbygning
af
eksisterende
ejendom
og småhusejendomme
Tid
Underviser
		
Sted

Mandag d. 25/4 2022, kl. 9.00-12.00
Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen og 		
advokat Sune Lund Jensen
Scandic Hotel Aarhus City

Om brug af certificeret brandrådgivere ved omMedlemsmøde om ny lejelov
og tilbygning af eksisterende ejendom
Tid
Underviser
		
Sted

Mandag d. 9/5 2022, kl. 9.00-12.00
Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen og 		
advokat (LL.M) Louise Kaczor
Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

KURSUSBESKRIVELSE

Kurset indeholder en gennemgang af hvilke muligheder
der er for at forhøje leen både i eksisterende lejemål og
ved genudlejning.

Den nye lejelov er dels en sammenskrivning af alle reglerne i lejeloven og boligreguleringsloven om lejeaftale
fra A – Z, som også indeholder nogle nyskabelser, samtidig med, at den hidtidige boligreguleringslov bliver
ændret til ”lov om boligforhold” og alene omhandler alt
offentligretlig regulering af lejeforhold, men ikke længere
noget om lejens størrelse og regulering ellers varsling af
lejeforhøjelse m.v.

Der gennemgås både mulighederne for varsling af forbedringsforhøjelser og af aftalte forbedringsforhøjelser
efter lejelovens § 62 b.
Endvidere gennemgås hvad Huslejenævnet retspraksis
godkender i Aarhusområdet, som den højeste lovlige
leje og der vil blive lagt særlig vægt på en inddeling og
kvalitetsbeskrivelse samt moderniseringsgraden delt op
på samme måde, som kategoriseringen af hoteller. Kvalitetsniveau som giver en, to, tre eller fire stjerner.
Endvidere beregning af forbedringsforhøjelser og af den
særlige mulighed i § 5 stk. 2 lejemål om et væsentligt løft
i lejen ved udførelse af ”opretholdelse” i forbindelse med
lejerskifte samt endvidere reglerne for fordelingen imellem forbedringer og vedligeholdelse i forskellige typer af
varslingen af lejeforhøjelser i eksisterende lejemål.
Der udleveres et fyldigt kursusmateriale og kursusbevis.

10

www.ufaa.dk

Morten Kristensen • Erhvervsrådgiver
mkr@nordicals.dk / 23 22 07 23

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

KURSUS 8
Om brug af certificeret brandrådgivere ved omMedlemsmøde om ny lejelov
og tilbygning af eksisterende ejendom
Mandag d. 23/5, kl. 9.00-12.00
Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen og 		
advokat (LL.M) Louise Kaczor
Scandic Hotel Aarhus City

KURSUSBESKRIVELSE

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.

Kontakt mig for en uforpligtende salgsvurdering
af din ejendom.

Kurset gentages mandag den 23/5 2022, kl. 9.00 – 12.00

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

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.

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.

Nærmere orientering vil fremgå af Nyhedsbrevet i
foråret, når loven er vedtaget.

Tid
Underviser
		
Sted

Husk at følge os på LinkedIn

Vi søger boligudlejningsejendomme

Den nye lejelov er dels en sammenskrivning af alle reglerne i lejeloven og boligreguleringsloven om lejeaftale
fra A – Z, som også indeholder nogle nyskabelser, samtidig med, at den hidtidige boligreguleringslov bliver
ændret til ”lov om boligforhold” og alene omhandler alt
offentligretlig regulering af lejeforhold, men ikke længere
noget om lejens størrelse og regulering ellers varsling af
lejeforhøjelse m.v.

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

Nærmere orientering vil fremgå af Nyhedsbrevet i
foråret, når loven er vedtaget.
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En grundlæggende
gennemgang af lejelovens regler
Lejelovens kapitel 10

ANNE-DORTE HEINSVIG PUGGAARD, KONTORLEDER, JURIST / tv
LOUISE KACZOR, ADVOKAT, LL.M., LKA ADVOKATFIRMA / th

En forbedringsforhøjelse vil oftest ske
ved varsling, men kan også gennemføres
efter aftale med enten lejer eller beboerrepræsentation, hvis en sådan findes.

Forbedringer og forbedringsforhøjelser er et stort og komplekst område,
som er detaljeret reguleret i både lejelovens kapitel 10 og boligreguleringslovens kapitel 4 §§ 23-29a. Da denne
gennemgang alene omhandler lejeloven, vil reglerne i boligreguleringsloven ikke blive berørt, da dette ville
blive for omfangsrigt for denne artikelserie. Endvidere er der i flere af reglerne forskellige beløbsgrænser, som
reguleres årligt. Disse nævnes ikke,
men de opdaterede satser ligger på
vores hjemmeside http://udlejerforeningenaarhus.dk/medlemsservice/
varslingssatser/.
Lejelovens kapitel 10 indeholder §§ 54 - 62b
og omhandler udlejers ret til at gennemføre forbedringsarbejder af det lejede
med deraf følgende mulighed for at varsle forbedringsforhøjelse af lejen. Lejeloven giver dog også i § 62a lejer ret til at
udføre nærmere fastsatte forbedringsarbejder i det lejede, hvor lejer er berettiget
til at få godtgørelse for de udgifter, lejer
har afholdt.
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For at såvel forbedringsarbejderne som
lejeforhøjelsen kan gennemføres, er det
dog en betingelse at: 1 – der er tale om
en forbedring i lejelovens forstand og 2
– at en række formelle procedurer overholdes. Reglerne i lejeloven gennemgås
nedenfor, men det er vigtigt, som ovenfor anført, at påpege, at også boligreguleringsloven indeholder en række regler,
som er væsentlige at være opmærksomme på, inden udlejer igangsætter forbedringsarbejder, og det anbefales på det
kraftigste, at udlejer forinden igangsættelse sætter sig godt ind i reglerne og om
nødvendigt søger rådgivning omkring
reglerne for forbedringsforhøjelse.

Afgrænsninger i forhold til forbedring
Det er udlejer selv, der i første omgang,
skal vurdere, hvorvidt der er tale om en
forbedring – hel eller delvis – eller om det
er en udgift til vedligehold, fornyelse eller
drift. Typerne af udgifter kan afgrænses
således:
Vedligeholdelse: Der er tale om en vedligeholdelsesudgift, hvis udlejers arbejder
alene sker til opretholdelse af det lejede
i den udformning og i den kvalitet, som
lejer har krav på efter lejelovgivningen
og lejeaftalen, eksempelvis udskiftning
af nedslidt linoleum i trappeopgange eller maling af facader eller vinduer. Lejer
får her ikke noget nyt eller mere, end han
havde før arbejdet blev udført.

Lejeloven § 58 - Hovedbestemmelsen
Hovedbestemmelsen for forbedringer er
lejelovens § 58, stk. 1, som lyder således:
”Har udlejeren under iagttagelse af § 65, stk.
2-4, forbedret det lejede, kan han forlange
lejen forhøjet med et beløb, der modsvarer
forøgelsen af det lejedes værdi”

Fornyelse: Der er tale om en udgift til
fornyelse, hvis udlejer alene fornyer det
lejede, uden at der tilføres yderligere
egenskaber eller kvaliteter, eksempelvis
udskiftning af håndvask, armaturer eller
hårde hvidevarer, såfremt de nye anskaffelser ikke har yderligere funktioner af
værdi for lejeren i form af eksempelvis
besparelse på vand- eller eludgift, flere
kogeplader på det nye komfur el. lign.

Af bestemmelsen fremgår det således, at
der skal være gennemført en forbedring,
og at lejen kan forhøjes som følge deraf.
Det vil altså sige, at arbejder, der har karakter af vedligeholdelse, fornyelse eller
driftsudgifter, kan udlejer ikke kræve lejeforhøjelse på baggrund af.

Driftsudgift: Der er tale om en driftsudgift, såfremt det er en tilbagevende udgift, der indgår i ejendommens drift, og
en sådan udgift kan udlejer ikke kræve
forbedringsforhøjelse for f.eks. udgifter til vicevært, som kan medtages over
driftsbudgettet ved omkostningsbestemt

leje. Udlejer har dog i nogle tilfælde
mulighed for at konvertere en løbende
driftsudgift over til en forbedring fx ved
at anskaffe en snerydningsmaskine i stedet for at have et løbende snerydningsabonnement.
Omvendt findes der specifikke lovbestemmelser, der definerer særlige arbejder, som forbedringsarbejder, ligesom
udgifter, der er nødvendige for at opfylde lovkrav eller offentlige påbud, også vil
kunne være forbedringsarbejder.
Men er det så enhver forbedring, udlejer
foretager, der kan berettige til en forbedringsforhøjelse? Nej, det er det ikke. Selvom det ikke fremgår udtrykkeligt af § 58,
hvad en forbedring er, kan man dog udlede, at et forbedringsarbejde skal medføre en brugsværdiforøgelse for lejeren.
Hvad er en brugsværdiforøgelse?
En brugsværdiforøgelse skal forstås sådan, at lejer får noget mere, end han havde inden forbedringen, som han kan drage nytte af. Eksempler fra praksis er f.eks.
at der installeres elevatorer i ejendomme, der tidligere ikke har haft elevatorer,
at der monteres altaner, hvor der tidligere ikke har været altaner, udskiftning af
gamle forsatsvinduer til termovinduer
eller lydisolerende vinduer, udskiftning
af gamle elinstallationer, installering af
porttelefoner m.v.
Det er værd at være opmærksom på, at
det dog ikke nødvendigvis er den fulde
udgift, udlejer kan varsle forbedringsforhøjelse på baggrund af, da der måske
ikke kan siges at være en brugsværdiforøgelse for det fulde beløb. Udskiftes
gamle forsatsvinduer med termovinduer, vil dette ikke medføre en 100 %
brugsværdiforøgelse, da lejer jo har haft
vinduer i lejemålet, men han vil opnå en
besparelse på sin varmeudgift, og der
skal derfor tages stilling til hvor stor en
del af udgiften, der er henholdsvis forbedring og vedligeholdelse. Der er ikke
noget entydig svar på dette, men der kan
eventuel hentes vejledning i huslejenævnenes og domstolenes praksis eller ved
Grundejernes Investeringsfond.
Forbedringsforhøjelsen
Lejelovens § 58, stk. 2 lyder: ”Lejeforhøjelsen skal som udgangspunkt kunne give en
passende forretning af den udgift, der med
rimelighed er afholdt til forbedringen, samt

dække afskrivning og sædvanlige udgifter til
vedligeholdelse, administration, forsikring
og lign.”
Forbedringsudgiften, herunder
følgeomkostninger og evt. udgifter
til finansiering
Udlejer skal derfor opgøre udgifterne
afholdt til at udføre forbedringen. Overordnet set vil der være tale om håndværker- og materialeudgifter, men der kan
også medregnes udgifter til andre typer
foranstaltninger, som har været nødvendige for at udføre forbedringen, f.eks.
stilladsleje, etablering af byggeplads m.v.
Udover disse udgifter kan udlejer medtage ”følgeomkostninger”. Det kan være
f.eks. udgifter til byggerådgiver, administration, forsikring og lejetab i ombygningsperioden. Hvis der ikke er tale om
en 100 % forbedring, så skal udlejer fordele udgifterne, herunder følgeomkostningerne, forholdsmæssigt på den del,
der er forbedring og den del, som udgør
vedligeholdelse. Hvis udlejer har modtaget rabatter fra f.eks. håndværkere eller
statstilskud, så skal disse modregnes ved
opgørelse af forbedringsudgiften.
Udlejer kan endvidere medtage udgifter
til finansiering i forbedringsforhøjelsen.
Dette gælder såvel en foreløbig finansiering som en senere realkredit låneoptagelse.
”…en passende forrentning..”
Forrentningen af de samlede udgifter til
forbedringen fastsættes, som udgangspunkt, som ydelsen på et lån, der medgår
til finansiering af de totale forbedringsudgifter. Udgangspunktet er, at udlejer
kan fastsætte forrentningen og afdrag
af forbedringsudgifterne på grundlag af
den aktuelle ydelsesprocent for et sædvanligt realkreditlån med en løbetid, der
anses som passende for den pågældende forbedring. Udgangspunktet er, at
udlejer kan bruge ydelsesprocenten på
et 20-årigt realkreditlån, medmindre forbedringens levetid er væsentligt kortere
eller længere. Udlejer kan også – hvis
huslejenævnet i den pågældende kommune har fastsat et normtal – bruge det
af huslejenævnet fastsatte normtal for
en forbedringsforhøjelse (huslejenævnene i Aarhus har fastsat et normtal for
forbedringsforhøjelser – se varslingssatser på Udlejerforeningens hjemmeside,
jf. ovenfor).

Lejelovens § 59 - Varslingsregler i
forbindelse med gennemførelse af
en forbedringsforhøjelse
Det er vigtigt at være opmærksom på, at
både lejeloven og boligreguleringsloven
indeholder en række regler, som udlejer
skal være opmærksom på, inden udlejer
går i gang med forbedringsarbejder. Det
gælder både fsva. adgang til udførelse af
forbedringsarbejder i det lejede, herunder lejelovens § 55 (lejelovens varslingsregler er gennemgået tidligere i denne
artikelserie) samt lejelovens § 65, som
gælder, såfremt der er beboerrepræsentation, som i visse tilfælde skal indkaldes
til et orienteringsmøde (når forbedringsforhøjelsen overstiger et bestemt beløb).
Derudover gælder for de regulerede
kommuner, at udlejer skal være opmærksom på reglerne i boligreguleringslovens
kapitel 4 om forbedringer. Boligreguleringsloven har detaljerede varslings- og
formaliaregler, som skal overholdes, da
udlejer i modsat fald mister krav på forbedringsforhøjelse, eller opkrævningsdagen udskydes, til korrekt varsling har
fundet sted.
Hvis lejemålet ikke er omfattet af reglerne i boligreguleringsloven, så gælder
varslingsbestemmelsen i lejelovens § 59.
Bestemmelsen angiver, at udlejer skal
sende et skriftligt varsel på minimum 3
måneder til lejer, før forbedringsforhøjelsen kan træde i kraft. Derudover skal
forbedringen være fuldført. I § 59 er desuden en række formkrav til varslingen:
-

Varslingen skal være skriftlig

-

Varslingen skal indeholde oplysning
om grunden til lejeforhøjelsen

-

Varslingen skal indeholde en
beregning af forhøjelsen med
oplysning om afholdte udgifter samt

-

Varslingen skal indeholde oplysning
om lejers mulighed for at gøre
indsigelse

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at
de lejemål, som er omfattet af boligreguleringslovens kapitel 2-4 – og for småhusejendomme med mere end 4 eller flere
beboelsesenheder på varslingstidspunktet, gælder der særlige regler for varsling
af iværksættelse af forbedringsarbejder,
jf. boligreguleringslovens §§ 23 og 24.

Fortsættes side 14
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Disse ejendomme er således underlagt
både reglerne i lejeloven og reglerne i
boligreguleringsloven, og udlejer skal sikre sig, at alle bestemmelser er overholdt.
Lejelovens §§ 59a-b
Udlejer har mulighed for at indhente en
forhåndstilkendegivelse af forbedringsforhøjelsens størrelse hos huslejenævnet. I fald udlejer ønsker en forhåndstilkendegivelse, skal udlejer forinden
arbejdernes iværksættelse anmode huslejenævnet om, at træffe afgørelse om
størrelsen af den leje, der lovligt vil kunne
opkræves for de tilfælde, som er omfattet af lejelovens § 59a, stk. 2-5.
Lejelovens §§ 60, 61, og 62
§ 60 vedrører de situationer, hvor udlejer
efter byggeloven er blevet pålagt en gårdrydning, og udlejer derfor har mulighed
for at kræve en lejeforhøjelse.
§§ 61-62 vedrører lejeforhøjelser samt
inddragelse af kælder- og loftsrum fsva.
ejendomme, som har centralvarme eller
varmtvandsinstallation, som udlejer tilslutter til kollektivt varmeforsyningsanlæg.
Lejelovens §§ 62a - Lejers ret til at foretage forbedringer i det lejede
Det kan komme som en overraskelse for
nogle udlejere, at også lejeren har en ret
til at gennemføre forbedringer af lejemålet og ovenikøbet være berettiget til at få
godtgørelse herfor af udlejer i forbindelse med en senere fraflytning.
Dette fremgår af lejelovens § 62a, som
lyder således:
”Lejeren af en beboelseslejlighed har ret til
at udføre nærmere fastsatte forbedringsarbejder mv. i lejligheden og ved fraflytning
få godtgørelse for de afholdte udgifter efter
reglerne i stk. 4-8.”
En lejer kan dog ikke frit foretage et hvilket som helst forbedringsarbejde, da
forbedringerne skal være rimelige og
hensigtsmæssige, og udlejer har derfor
mulighed for at modsætte sig, at lejer
foretager et sådant arbejde. Hvad der er
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rimeligt og hensigtsmæssigt, vil være en
konkret vurdering, men vil det ønskede
forbedringsarbejde fx risikere at overbelaste ejendommens afløbskapacitet, vil
et sådant arbejde kunne være uhensigtsmæssigt. Den potentielle økonomiske
byrde, der kan komme til at påhvile udlejer, vil også kunne berettige til udlejers
nægtelse af, at lejer gennemfører forbedringsarbejderne fx i situationer, hvor et
stort antal lejere har udført forbedringsarbejder, således at det kan udløse en
stor likviditetsmæssig byrde for udlejer,
eller hvis forbedringsarbejderne ikke står
i rimelig forhold til det lejedes værdi, eller
det vil kunne være vanskeligt at udleje lejemålet efterfølgende til en leje, der kan
dække udgiften til godtgørelsen.
Lejeloven siger ikke noget nærmere om,
hvilke forbedringsarbejder, der kan være
tale om, men bekendtgørelse nr. 845
af 30. september 1994 nævner energibesparende foranstaltninger som efterisolering eller forsatsvinduer, andre
ressourcebesparende foranstaltninger
som vandbesparende toilet, etablering,
forbedring og renovering af bad, wc og
køkkener samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge, som nødvendiggøres heraf, samt tekniske installationer.
Da udlejer kan risikere, at stå med en ikke
ubetydelig regning til godtgørelse ved
fraflytning og til overtagelse af vedligeholdelsen af forbedringsarbejdet fremover, kan udlejer dog iht. vejledningen
til bekendtgørelsen ovenfor kræve, at
forbedringsarbejdet skal have en acceptabel kvalitet og være udført håndværksmæssigt forsvarligt, og formentligt kun af
lejer selv, hvis denne uomtvisteligt besidder de nødvendige håndværksmæssige
kvalifikationer.
Proceduren
Udlejer skal være opmærksom på, at lejer
kun kan foretage forbedringsarbejder,
hvis lejer forudgående har givet anmeldelse til udlejer herom. Ønsker udlejer
at modsætte sig forbedringsarbejdernes
gennemførelse, skal udlejer inden for 6
uger skriftligt gøre indsigelse til lejer med
angivelse af, hvilke arbejder, der gøres
indsigelse imod og begrundelsen herfor.

Godtgørelsen
Grundlaget for beregningen af godtgørelsen er de afholdte og dokumenterede
udgifter og kan af udlejer reduceres dels
med værdien af eksisterende installationer og bygningsdele, som er omfattet af
forbedringsarbejdet, dels hvis udgifterne skønnes at være uforholdsmæssigt
høje fx grundet urimelig høj timeløn,
og dels hvis der modtages tilskud efter
anden lovgivning. Endeligt fratrækkes
et pristalsreguleret bundfradrag på kr.
16.224 (2022). Godtgørelsen kan maksimalt udgøre kr. 128.331 (2022), og der
udbetales ikke godtgørelser på under
kr. 3.245 (2022). Godtgørelsen nedskrives med 10 % for hvert år, forbedringen
har været i brug og første gang 2 år efter
ibrugtagning.
Lejelovens § 62 b - Aftalebaseret
forbedringsforhøjelse
Et forbedringsarbejde kan også gennemføres ved, at udlejer og lejer indgår
aftale herom. Ofte vil et forbedringsarbejde jo også være i lejers interesse, fx
hvis der påmonteres altaner, og lejer
og udlejer kan også aftale størrelsen af
forbedringsforhøjelsen. En sådan aftale
skal være skriftlig, og det skal fremgå af
aftalen, at denne er indgået iht. Lejelovens § 62 b. Lejer kan dog, inden aftalen
indgås, forlange at udlejer indhenter forhåndsgodkendelse fra huslejenævnet,
som tidligere omtalt ovenfor. Der stilles
en række formkrav til en aftalebaseret
forbedringsforhøjelse, og udlejere opfordres derfor til at sætte sig godt ind i
reglerne eller søge rådgivning, såfremt
en sådan aftale ønskes indgået.
Som nævnt indledningsvist kan gennemførelse af forbedringsarbejder være kompliceret, og der er mange faldgruber undervejs. Nærværende artikel kan ikke
erstatte juridisk rådgivning, og da vi desværre ikke kan komme tilbundsgående
igennem alle forhold her, anbefaler vi, at
udlejer sætter sig grundigt ind i området
forud for et påtænkt forbedringsarbejde
og eventuelt søger rådgivning, så man
kommer sikkert i mål. Udlejerforeningen
afholder også løbende kurser om emnet,
som alle vores medlemmer er velkomne på.

Træhøjhus i Sydhavnen skal gøre
os klogere på klimavenligt byggeri
Klimafonden støtter arbejdet med at fremme klimavenligt byggeri med 5,5 millioner kroner. Teknik og Miljø
indgår nu partnerskabsaftale om forsøgsprojekt
i Sydhavnskvarteret.
Aarhus Byråd har netop bevilget 5,5 millioner kroner fra Klimafonden til Teknik og Miljø. Pengene skal bruges til at indgå
en partnerskabsaftale med bygherre og udvikler på byggeprojektet TRÆ i Sydhavnskvarteret. Ambitionen med partnerskabet er at bidrage til mulige løsninger på de udfordringer, som
byggebranchen står over for, når der skal bygges klimavenligt.
Jeg er meget stolt af, at vi i Aarhus har modet til
den grønne omstilling. Klimafondens støttebevilling er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Jeg er spændt
på at se, hvilken viden og erfaringer vi høster af projektet til fordel for fremtidens klimavenlige byggeprojekter.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Efter byggeprojektets gennemførelse vil partnerskabet (Aarhus Kommune og PFA) dele erfaringerne fra projektet med
byggebranchen samt relevante myndigheder og lovgivere.
Nye metoder skal testes
Ambitionen er, at TRÆ skal bygges så klimavenligt som muligt. I projektet vil der være fokus på at anvende træ fremfor
beton, hvor det giver mening. Materialer skal genanvendes,
og CO2-udledningen fra byggepladsen skal begrænses mest
muligt.
Med TRÆ-projektet vil vi gerne flytte hegnspælene
for, hvor bæredygtigt man kan bygge. Vi skal teste
helt nye metoder inden for materialevalg, klimaaftryk
og social bæredygtighed i et byggeri. Derfor er vi også
enormt glade for, at Aarhus Kommune har kastet sig ind
i et så innovativt projekt. Det er et udtryk for ansvarlighed og fremsynethed. Byggeriet står i dag for 30 procent
af Danmarks CO2-udledning, og forhåbentligt kan TRÆ
give os et helt nyt perspektiv på, hvordan det kan blive
mere klimavenligt.
Mikael Fogemann, ejendomsdirektør i PFA

PFA er Danmarks største kommercielle pensionsselskab og er
med en portefølje på 77 mia. kr. den største ejendomsinvestor. Selskabet har i en årrække sat fokus på bæredygtighed i
byggeriet og har sat som mål at nedbringe CO2-udledningen
fra sine samlede investeringer med 29 pct. inden 2024.

Tillid til processen
Ifølge Rune Kilden, som via selskabet Kilden & Hindby i samarbejde med Lenager Arkitekter og MOE ingeniører, er udvikler
for PFA på projektet, betyder dét, at der er tale om et forsøgsprojekt bl.a. at planerne for byggeriet lægges undervejs. Det
har derfor krævet politisk vilje til at gå nye veje, da byrådet
ikke har kunnet vurdere projektet ud fra en visualisering af
det færdige byggeri.
Når vi eksempelvis skal bruge genbrugsmaterialer,
er det ikke altid, at vi kan fremvise den færdige
facade på forhånd, som man normalt kan. Det betyder,
at politikerne skal være med på at arbejde på en måde,
hvor de endelige udtryk på en bygning først ligger fast
relativt sent i processen – simpelthen fordi, at genbrugsmaterialerne høstes undervejs og ikke bare kan bestilles
som konventionelle materialer kan.
Rune Kilden

Rammerne udfordres
Sydhavnskvarteret undergår i disse år en markant forvandling. Målet er at skabe en tæt og mangfoldig bydel med plads
til kunst, kulturproduktion og bevægelse, erhverv, tusindvis
af nye arbejdspladser, social mangfoldighed og byliv døgnet
rundt. Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret blev godkendt
i 2018. Aarhus Kommune har, som en del af byrådets ambition om et CO2-neutralt bysamfund i 2030, en interesse i, at
byggeriet i byen udvikles med bæredygtige tiltag.
Der er ingen tvivl om, at vi alle har en interesse i
at gentænke måden, vi bygger nyt og renoverer.
Et projekt som TRÆ er med til, at både vi og PFA får gode
erfaringer med, hvordan vi kan tænke mere klimavenligt, når vi udvikler Aarhus,”
Bente Lykke Sørensen, bystrategisk chef i Aarhus Kommune

Ud over at være et forsøgsprojekt for en mere klimavenlig
byggesektor sætter TRÆ også punktum som det sidste projekt
i den nordlige etape af Sydhavnskvarteret. Projektet forventes
at står klar i 2024.

FAKTA
PFA DK Ejendomme Lav A/S er bygherre på projektet.
Kilden & Hindby ApS udvikler.

Aarhus.dk
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Forhåndsgodkendelse efter BRL §5, stk. 3

AF LARS H. RASMUSSEN

Forhåndsgodkendelse
efter BRL §5, stk. 3?
I forbindelse med sidste års lovændringer per 01.07.2020 blev, som de
fleste udlejere vel efterhånden er bekendt med, indført nye krav i forbindelse med ønsket om gennemførelse
af en gennemgribende renovering af
lejemål efter § 5, stk. 2. Blandt andet
kravet om en forudgående nævnsbesigtigelse, jævnfør §5, stk. 3.
Normalt behandler huslejenævnene tvister, hvilket ikke er tilfældet her, idet der
anmodes om en udtalelse af nævnet,
hvorvidt lejemålets stand muliggør en
væsentlig forøgelse af det lejedes værdi, når udlejer påtænker at foretage en
gennemgribende forbedring af lejemålet
efter BRL § 5, stk. 2.

Pt er over halvdelen af nye sager i Huslejenævnet i Aarhus vedrørende § 5, stk. 3.
Der er truffet afgørelser i snart 200 sager,
hvor udlejer har fået medhold i alle bortset fra 6-7 sager. Det viser tydeligt, at der
er et stort behov for at gennemføre disse
renoveringer, og at det rent faktisk også
er muligt.
Desværre ser vi, at lejerrepræsentanterne i disse sager helt konsekvent med
”faste dissenser” afviser muligheden for
at gennemføre forbedringer. For alt for
mange lejerrepræsentanter forekommer
deres dissenser enten at bygge på en ren
– misforstået – lejerloyal trossag, eller at
den pågældende undlader at forholde
sig til lovtekst, forslag og anbringender,

men i stedet blot udtaler, hvad de selv
synes er rimeligt.
De er groet fast i et princip om konsekvent at afvise § 5, stk. 2 renoveringer.
Som en lejerrepræsentant udtalte: Hvis
en lejlighed skal renoveres, så er det på
grund af manglende vedligeholdelse ! De
er helt afvisende for nye, anerkendte og
værdiforøgende tiltag. Jeg tror, der skal
være toilet på bagtrappen og bad i kælderen, før en sag kan godkendes af lejerrepræsentanterne.
Hvilket er dybt useriøst!

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
Annemarie Langkilde Vammen, Diplomingeniør.... 2639 7464
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.

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 for telefoniske og personlig
henvendelse: Mandag - tirsdag: kl. 10.00 - 14.00,
Torsdag - fredag: kl. 10.00-13.00.

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

