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Har du hørt om
den nye lovgivning?
Efterårets kurser 2022
Stigning i nettoprisindekset på 8,1%

UDLEJERFORENINGEN AARHUS · VI VARETAGER DINE INTERESSER

Kære udlejer, er
du dækket godt nok?
Som udlejer er det særligt vigtigt at være

Din lokale Alm. Brand assurandør er spe-

rigtigt dækket, så du kan få hurtig og rele-

cialist i forsikring af netop udlejningsejen-

vant hjælp, hvis dine bygninger bliver

domme.

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

Mail eller ring og få en uforpligtende snak

huslejetab oveni beskadigelserne, hvis

om, hvordan du og Alm. Brand kan passe

udbedringerne trækker ud.

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

ET UDFORDRENDE EFTERÅR?
Lars H. Rasmussen
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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.
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mkr@nordicals.dk / 23 22 07 23
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Efter et tumultarisk forår med krig i Ukraine, stigende renter og galoperende materialepriser, stadig lidt corona hist og her, kan vi måske nu se frem
til mere normale tilstande? Sommeren har for de fleste været dejlig med
masser af sol og generelt godt vejr. Men om det bliver ”business as usual” er
nok tvivlsomt. Der er mange nye udfordringer, men også værd at fastholde
enkelte lyspunkter.
I 2022 er renten steget hastigt. Man skal over 20 år tilbage for at finde en så
hurtig stigning som nu. Selvom renten stadig er lav, er den dog højere end de
fleste udlejere og boligejere er vant til. I juli i år hævede Den Europæiske Centralbank ( ECB ) den ledende rente med 50 basispoint til 0 procent. Forinden
var samtlige flexlåns renter F1, F3 og F5 også gået i plus efter flere år med minus foran. Samtidig var flere realkreditinstitutter ved at køre fastforrentede 5
%-lån i stilling som det toneangivende lån, hvor man sidste år kunne låne til 1
%! Det var rimeligt alarmerede!
Heldigvis er der her på det sidste lidt godt nyt, idet renterne over sommeren
er faldet kraftigt, så 2,5% lånet nærmer sig en kurs, hvor det igen bliver interessant. Det kan give lidt medvind igen for ejendomsmarkedet. Det er dog
nok for tidligt at konkludere om vi endegyldigt har set rentetoppen på de
fastforrentede lån.
Hvad med ombygning og nybyggeri? Stigende renter, leveringsproblemer og
flyvske materialepriser har sendt meget byggeri i frit fald. Hele 73% af alt byggeri af nye almene boliger er enten droppet eller sat på pause. Det samme
gælder salget af enfamiliehuse, som er faldet med over 40% i første halvår.
Samme tendens må gælde for det private udlejningsbyggeri, som vore medlemmer repræsenterer, hvor en rentabilitetsberegning næppe giver mening.
For de private udlejere bliver en anden stigende udfordring at fastholde den
høje udlejningsprocent. Den høje byggeaktivitet i de sidste år og dermed et
enormt udbud af nye boliger har gjort det vanskeligere at udleje. Denne melding hører vi fra de fleste af vore medlemmer. Overalt i Aarhus ser man tomme boliger, som forsøges udlejet med en lang række lokkemidler, herunder
gratis leje de første måneder.
En positiv nyhed for boligudlejerne er, at stadig flere danskere vælger at skrive under på en lejeboligkontrakt, mens antallet af boligejere falder. 2022 blev
året hvor flere danskere bor til leje end i egen bolig. Ligesom der nu er flere
lejeboliger, nemlig 1.382.000, mod 1.305.000 ejerboliger. Lejeboligen vinder
åbenbart indpas, fordi voksende grupper af danskere har behov for mere
fleksibilitet og frihed i deres hverdag, blandt andet fordi vi flytter mere rundt.
Ligeledes er der langt flere enlige end tidligere, en gruppe som har svært ved
at erhverve ejerbolig. Det giver en mindre stram boligøkonomi. Herudover
vokser antallet af danskere, som arbejder på deltid eller freelancekontrakter.
Deres økonomi er mere usikker, hvorfor en lejekontrakt er mindre risikabelt.
Så måske er der håb forude for udlejerne.
Igen i dette efterår har vi et stort og varieret udbud af kurser, som alle er beskrevet i dette nummer samt på vor hjemmeside. Så vel mødt på efterårets
kurser.
Til de medlemmer, som stadig har ferie her i august, ønskes en fortsat god
sommer!
Lars H. Rasmussen
Formand

Har du hørt om den nye lovgivning?
- forbrugere skal kunne følge deres varmeforbrug

2030, giver fjernaflæst forbrugsmåling
og adgang til forbrugsdata særdeles god
mening. I takt med den teknologiske udvikling og digitaliseringen, vil der være
adgang til en række administrative fordele og besparelser i både tid og omkostninger.
Smart hjælp
Det siger sig selv, at bruger man ikke en
digital løsning til at give besked til beboerne hver måned, kan det være temmelig
tidskrævende. Boligforeningen har højst
sandsynligt allerede en aftale med en leverandør om de årlige forbrugsopgørelser og kan nu med fordel udbrede fx en
beboer app, som klarer arbejdet for dem.

Sæt dig selv et forbrugsloft
Techem Beboer App kan desuden være
en automatisk hjælp til at undgå et uhensigtsmæssigt forbrug. Der kan både
sættes alarmer op på ejendoms- og på
lejlighedsniveau. Beboer/administrator
vil kunne modtage en push besked på
mobil eller en mail, hvis der fx er et toilet,
der er begyndt at løbe, og vandforbruget
pludselig stiger, eller en radiator der på
fuld hammer bruger varme, måske i et
kælderrum, hvor der sjældent kommer
nogen. Alarmen indikerer, at der er noget
galt. Men det kan naturligvis også være,
hvis der opstår en større og skjult lækage
i en bygning, som kan medføre store og
unødvendige økonomiske omkostninger.

Set med administrator-øjne er det også
en gevinst, at ejendommens driftsfolk
hurtigt kan opdage evt. lækager i eget
forsyningsnet. Det er i dén grad en forbedring og en udnyttelse af en teknologi,
der allerede er i ejendommen. Dataene
samles op og bruges til gavn for alle.
Sundhed i ejendommen
I de senere år er der stigende interesse
for at supplere installation af fjernaflæste forbrugsmålere med temperatur- og
fugtmålere i lejlighederne for at bruge
teknologi mod skimmelsvamp.
Dårligt indeklima er en stor og skjult
udfordring, da kombinationen af manglende udluftning og forkert temperatur
medfører høj luftfugtighed med fugtskader og skimmelsvamp som resultat.
Det betaler sig at investere i de små tekniske hjælpemidler, der er med til at holde bygningen sund.
En ting er, at udbedring af skader efter
skimmelsvamp ofte er både en omfangsrig og omkostningstung affære.
Den grønne omstilling
Miljøet betaler også en stor pris, når man
skal udbedre skader på bygningen efter
et fugtangreb.

EED står for Energieffektivitetsdirektivet

Det er endnu en god grund til at udnytte
den teknologiske udvikling og muligheder med temperatur- og fugtmålere i lejlighederne. Det er en optimal og meget
effektiv forebyggende løsning, der giver
mulighed for at gribe ind i samme øjeblik,
målerne indikerer et potentielt problem.
Anette Reese, Techem

Én årlig forbrugsopgørelse er ikke længere nok til at indfri lovgivningen. For
er der fjernaflæsningsmålere i ejendommen, skal data stilles til rådighed
for den enkelte beboer, og ejendommens administrator skal hver måned
udsende besked om, at de månedlige
EED forbrugsoplysninger er klar.
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Giver god mening
Den overordnede beslutning om, at der
fra 1. januar 2022 skal gives løbende
adgang til forbrugsoplysninger fra fjernaflæsningsmålere, er taget i EU. Beslutningen er kombineret med, at alle
ejendomme skal have udskiftet deres
forbrugsmålere til at være fjernaflæste

inden udgangen af 2026. Det klare mål
er, at vi dermed bliver endnu bedre til at
spare på energien og vores fælles globale ressourcer af hensyn til vores fælles
fremtid.
Set i lyset af det øgede fokus på den
grønne omstilling og FN´s Verdensmål

Læs mere om EED her: www.techem.dk/eed
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Tid		

1.
Mandag den 5/9
kl. 9.00 – 12.00
				

Emne/underviser		

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse
v/ advokat (LL.M.) Louise Kaczor

2.
Mandag den 12/9 kl. 16.00 – 18.00 Medlemsmøde ”Min første ejendom”
				
v/ Claus Jespersen m.fl.
3.
Mandag den 26/9 kl. 9.00 – 12.00
				

Den nye lejekontrakt (typeformular A10) og flyttesyn mv.
v/ advokat (H) Erik Aagaard Poulsen og advokat Sune Lund Jensen

4.
Mandag den 3/10 kl. 9.00 – 12.00
				

Grundlæggende regnskabs- og skatteregler for udlejere af udlejningsejendomme
v/ statsaut. revisor Anne Evald

5.
Mandag den 10/10 kl. 9.00 – 12.00
				

Nyt bygningsreglement 2023 og status på CO2 afgiften
v/ faglig chef Annemarie Langkilde Vammen og advokat Stine Kalsmose

6.
Mandag den 31/10 kl. 9.00 – 12.00
				

Forbrugsregnskaber
v/ advokat (LL.M.) Louise Kaczor

8.
Mandag den 14/11 kl. 9.00 – 12.00
				

Den nye lejekontrakt (typeformular A10) og flyttesyn mv.
v/advokat (H) Erik Aagaard Poulsen og advokat Sune Lund Jensen

9.
Mandag den 28/11 kl. 9.00 – 12.00
				

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

Formiddagskurser: Starter kl. 9 og slutter
senest kl. 12.
Aftenkurser: Starter kl. 19 og slutter senest
kl. 22. Alle kurser består af 3 x 50 min.
Servicering aftenkurser:
Under hele kurset selfservice-automat kaffe
og the (vand på bordene). I pausen kage.
Servicering formiddagskurser:
Under hele kurset selfservice-automat kaffe
og the (vand på bordene). I pausen er der
morgenmad.

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,-.

KURSUS 2

Mandag d. 5/9 2022, kl. 9.00-12.00
Advokat (LL.M) Louise Kaczor
Scandic Hotel Aarhus City

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.
Alle kurser afholdes på Scandic Hotel Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C.
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”Min første ejendom”

Tid
Underviser
Sted

Mandag d. 12/9 2022, kl. 16.00-18.00
Claus Jespersen m.fl.
Scandic Hotel Aarhus City

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 2022.

Har du købt din første ejendom eller går du og drømmer om en? Så kom og deltag i vores arrangement med
indlæg om finansiering, jura, køb og salg og hør hvad
brancheorganisationen kan tilbyde. Både medlemmer
og ikke medlemmer er velkomne.

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

Medlemsmødet vil blive ledet af et panel af dygtige indlægsholdere med omdrejningspunkt på at eje og drive
udlejningsejendomme.
Der sluttes af med en sandwich.

Der udleveres et fyldigt kursusmateriale og kursusbevis.

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

KURSUS 3

KURSUS 4

Tid
		
		
Underviser
		
Sted

Mandag d. 26/9 2022, kl. 9.00-12.00.
Kurset gentages mandag d. 14/11 kl. 		
9.00-12.00
Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen og 		
advokat Sune Lund Jensen
Scandic Hotel Aarhus City

Grundlæggende
regnskabsog skatteregler
Om
brug af certificeret
brandrådgivere
ved omog tilbygning
af
eksisterende
ejendom
for udlejere af udlejningsejendomme
Tid
Underviser
Sted

Mandag d. 3/10 2022, kl. 9.00-12.00
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

Grundlæggende regnskabs- og skatteregler for udlejere
af udlejningsejendomme. Nyheder på området vil endvidere blive gennemgået.

Den nye lejelov, som træder i kraft den 1/7 2022, medfører, at der nødvendigvis må laves en ny lejekontraktformular efter at boligreguleringsloven er afskaffet og
bestemmelserne heri overført til den nye lejelov. Dette
medfører nogle ændringer, som kurset gennemgår og
eventuelle konsekvenser og indholdet af § 11 tillægget.
Flyttesynet har de seneste år givet anledning til en lang
række fejl, som byretterne og landsretterne har truffet
afgørelse om. Det har kostet mange udlejere tab og udgifter. I konsekvens heraf er der behov for at præcisere,
hvordan en bedre flyttesynsrapport ser ud og hvorledes man dokumenterer og beskriver grundlaget for
de istandsættelseskrav og erstatningskrav, som rejses
overfor lejeren. Fejl og fælder gennemgås, ligesom der
gives gode råd for flyttesyn.
Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis.
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Medlemsmøde
Om brugMedlemsmøde
”Min første ejendom”m

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

nye lejekontrakt
Om brug afDen
certificeret
brandrådgivere ved omog tilbygning
af
eksisterende
ejendom
(typeformular A10) og
flyttesyn mv.

7.
Mandag den 7/11 kl. 19.00 – 22.00 Vedligeholdelse og forbedring
				
v/statsaut. revisor Anne Evald og Jan Mehlsen

Max. deltagerantal til alle kurser: 60.

KURSUS 1

Tid
Underviser
Sted

Vi gælder os til at byde jer velkommen til rigtig mange spændende
kurser i løbet af efteråret. I får her en kursusplan, så I allerede nu kan se, hvilke
der kunne have interesse. Kursusbeskrivelser følger i næste nummer.
Dato

EFTERMIDDAGSSKURSUS KL. 16.00 - 18.00

Om brug afOmkostningsbestemt
certificeret brandrådgivere ved omog tilbygning af eksisterende
ejendom
lejeforhøjelse

Efterårets kurser 2022
Nr.

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

Kurset vil omfatte en gennemgang af:
1. Bogføringslovens bestemmelser
2. Den skattepligtige indkomst (overskud af udlejnings-		
ejendom)
3. Hvad er vedligeholdelse og hvad er forbedring i et 		
skatteretlige perspektiv
4. Hvorledes forholdes med medregnede og udbetalte 		
beløb fra GI
5. Renter samt kurstab og -gevinster
6. Afskrivningsreglerne
7. Virksomhedsskatte- og kapitalafkastordningen
8. Frivillig registrering efter momsloven, momspligtige 		
lejeindtægter, væsentlige til- og ombygninger
9. Beregning af skattemæssig avance ved salg
Der udleveres et fyldigt kursusmateriale og kursusbevis.
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FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

KURSUS 5

KURSUS 6

KURSUS 9

Nytafbygningsreglement
2023
Om brug
certificeret brandrådgivereived
omog tilbygning
af eksisterende
ejendom
og status
på CO2
afgiften
Tid
Underviser
		
Sted

Mandag d. 10/10 2022, kl. 9.00-12.00
Faglig chef Annemarie Langkilde Vammen
og advokat Stine Kalsmose Jakobsen
Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
KURSUSBESKRIVELSE
Vi vil i vores oplæg informere om de seneste relevante
nyheder i Bygningsreglementet, idet vi forventer, at der
er et nyt bygningsreglement på trapperne i 2023. Vi følger udviklingen og vil med vores oplæg i efteråret kigge
ind i de ændringer, som har betydning for etageejendomme. Vi forventer, at der er nyt vedr. energiforhold
og bæredygtighed samt de to certificeringsordninger for
brand og bærende konstruktioner.
Derudover giver vi en status på CO2 afgiften, herunder
hvilken model regeringen har valgt, samt konsekvenserne af den valgte model for bygningsejere, samt særligt i
forhold til nybyggeri og renoveringer.

Forbrugsregnskaber
Om brugMedlemsmøde
”Min første ejendom”m

Tid
Underviser
Sted

Mandag d. 31/10 2022, kl. 9.00-12.00
Advokat (LL.M) Louise Kaczor
Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
KURSUSBESKRIVELSE

Udgangspunktet for ændringen af lovene var, at der alene skulle være tale om en forenkling og sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven.

Der udleveres et fyldigt kursusmateriale og kursusbevis.

KURSUS 7

KURSUS 8

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
KURSUSBESKRIVELSE
På dette kursus vil de lejeretlige, regnskabs- og skattemæssige regler ved almindelig renovering, byfornyelse
og aftalt boligforbedring blive gennemgået.
• Hvad er fradragsberettiget vedligeholdelse og hvad 		
er forbedring?
• Bindingspligt overfor Grundejernes Investeringsfond
• Hvorledes forholdes med beløb, som udbetales fra 		
Grundejernes Investeringsfond eller som modregnes
i indbetalingen
• Hvornår skal man bruge kontiene, samt hvornår og til
hvad skal man spare op?
Kurset henvender sig både til den professionelle udlejer, som til de udlejere, der gerne vil kende reglerne. Administratorer og håndværkere vil også kunne få udbytte
af kurset. Der vil på kurset blive gennemgået eksempler.
Der udleveres et fyldigt kursusmateriale og kursusbevis.
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Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

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

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

Mandag d. 7/11 2022, kl. 19.00-22.00.
Kurset gentages mandag d. 14/11 kl. 		
9.00-12.00
Statsaut. revisor Anne Evald og
Jan Mehlsen
Scandic Hotel Aarhus City

Mandag d. 28/11 2022, kl. 9.00-12.00
Advokat (LL.M) Louise Kaczor,
advokat (H) Erik Aagaard Poulsen og 		
advokat Sune Lund Jensen
Scandic Hotel Aarhus City

KURSUSBESKRIVELSE

AFTENKURSUS KL. 19.00 - 22.00

Tid
		
		
Underviser
		
Sted

Tid
Underviser
		
		
Sted

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

Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis.

Vedligeholdelse
og forbedring
Om brug
af certificeret brandrådgivere
ved omog tilbygning af eksisterende ejendom

Medlemsmøde
om ny lejelov
Om brug
af certificeret brandrådgivere
ved omog tilbygning af eksisterende ejendom
$				

nye lejekontrakt
Om brug afDen
certificeret
brandrådgivere ved omog tilbygning
af
eksisterende
ejendom
(typeformular A10) og
flyttesyn mv.
$				
Tid
Underviser
		
Sted

Mandag d. 14/11 2022, kl. 9.00-12.00
Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen og 		
advokat Sune Lund Jensen
Scandic Hotel Aarhus City

Kurset omhandler de nye lejelove, som blev vedtaget
den 1. marts 2022 og trådte i kraft pr. 1. juli 2022.
På kurset vil vi gennemgå ”Lov om leje” (L47) og ”Lov om
boligforhold” (L48), som erstatter de nugældende love,
”Lov om leje” og ”Lov om midlertidig regulering af boligforholdene”.

Udgangspunktet er således, at de hidtil gældende regler i
hovedtræk fortsætter uændret. Derimod er der med ændringerne sket en anderledes opdeling af de emner, som
behandles i de to love.
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Dialogmøde i Aarhus

Få svar på dine spørgsmål og del erfaringer,
oplevelser og gode ideer med andre udlejere

Vi sætter rammerne for et hyggeligt og uformelt møde med maks. 30 deltagere. Pladserne
bliver fordelt efter først til mølle-princippet.
Tirs. 13/9-2022
kl. 16:00 - 19:00

Tilmelding
de@d-u.dk

Danske Udlejere
Fredensgade 30
8000 Aarhus C

Forplejning
kaffe og kage samt
sandwich og sodavand/øl

Tilmeldingsfrist: den 8/9-2022

Besøg os på www.d-u.dk

Den nye ”Lov om leje” omhandler forholdet mellem lejer
og udlejer, dvs. alle aspekter af lejeaftaler mellem lejer
og udlejer, mens ”Lov om boligforhold” regulerer de offentligretlige sider af boligudlejning.
Vi vil på kurset gennemgå de væsentligste ændringer i lovene, herunder paragrafændringer, men også de steder i
lovene, hvor der er sket en ændring af lovgivningen samt
gennemgå, hvilke forhold man skal være opmærksom
på efter den 1. juli 2022, når man beskæftiger sig med
udlejning af boliger.

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse
KURSUSBESKRIVELSE
Den nye lejelov, som træder i kraft den 1/7 2022, medfører, at der nødvendigvis må laves en ny lejekontraktformular efter at boligreguleringsloven er afskaffet og
bestemmelserne heri overført til den nye lejelov. Dette
medfører nogle ændringer, som kurset gennemgår og
eventuelle konsekvenser og indholdet af § 11 tillægget.
Flyttesynet har de seneste år givet anledning til en lang
række fejl, som byretterne og landsretterne har truffet
afgørelse om. Det har kostet mange udlejere tab og udgifter. I konsekvens heraf er der behov for at præcisere,
hvordan en bedre flyttesynsrapport ser ud og hvorledes man dokumenterer og beskriver grundlaget for
de istandsættelseskrav og erstatningskrav, som rejses
overfor lejeren. Fejl og fælder gennemgås, ligesom der
gives gode råd for flyttesyn.
Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis.

Husk at følge os på LinkedIn
Vores LinkedIn-side indeholder de seneste nye og
relevante informationer for udlejere i Aarhus,
invitationer til gratis kurser samt andre fordele,
der er unikke for medlemmer af foreningen.
Siden er Udlejerforeningen Aarhus' talerør. Herfra vil
vi udtrykke vores holdninger og forhåbninger, men
også invitere medlemmer og følgere til fx debat om
lejeret, ny eller eksisterende lovgivning.
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Stigning i nettoprisindekset på 8,1%!
Hvis der er tale om en stor ejendom med
en lejefastsættelse efter den tidligere BRL
§ 5, stk. 2, hvor en lejlighed på 75 m2 var
udlejet til f.eks. kr. 1.400,00 pr. m2, vil en
fuld nettoindeksstigning medføre, at en
månedlig husleje vil stige fra kr. 8.750,00
til kr. 9.458,00, hvilket er en stigning på
ca. kr. 708,00 pr. måned.
Aftalen i lejekontrakten

ERIK AAGAARD POULSEN,
ADVOKAT (H)

Som følge af at stigninger i såvel rente som inflationen har medført hidtil
ukendte store stigninger i nettoprisindekset i 2022, der således i januar
måned steg med 3,9, i februar med 4,9,
marts med 5,5, april med 6,5, maj med
7,3 og nu senest for juni måned med
8,5 fra nettoprisindekset i juni måned
2021 på 105,1 til 113,6 for juni måned
i 2022.
Det præciseres at stigningen i nettoprisindekset er på 8,5 point og giver en procentuel forhøjelse på 8,1%.
Der er flere udlejere, der har kontaktet
Udlejerforeningen og spurgt om muligheden for at varsle en mindre stigning,
idet en stigning i huslejen på 8,5 pr. 1. juli
2022 herefter vil være så stor, at denne
kunne fremprovokere klager til huslejenævnet over lejens størrelse.
Har man f.eks. en småhusejendom på 75
m2 med en leje på kr. 1.100,00 pr. m2,
vil denne ved en fuld varsling efter stigningerne i nettoprisindekset stige fra kr.
6.875,00 pr. måned til kr. 7.431,00 eller
en stigning til kr. 1.189,00 pr. m2.
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Efter den tidligere bestemmelse i lejelovens § 53, som de fleste aktuelle lejekontrakter er indgået efter, står der i LL § 53,
stk. 2, at ”det kan dog aftales, at lejen én

gang årligt reguleres efter udviklingen i
Danmarks Statistiks nettoprisindeks.
Lejeforhøjelsen kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse
herom til lejeren.”

Er lejekontrakten formuleret i overensstemmelse hermed, vil det typisk også
være anført, hvilken dato årligt stigningen kan gennemføres på, og det vil således også typisk være anført, når der
ønskes en årlig stigning pr. 1/7, at stigningen beregnes på grundlaget af stigningerne fra juni måned det foregående år
til juni måned i indeværende år.
Der er således alene tale om en beskrivelse af aftalens indhold og dermed hvad
udlejeren har ret til maksimalt at kræve
lejen reguleret med, og dette kan ikke
være til hinder for, at udlejer enten kunne aftale en mindre stigning – f.eks. 50%
af stigningen i nettoprisindekset – eller
blot vælger at meddele lejeren at stigningen begrænses til f.eks. 3% i stedet for
8,1%.
Det skal præciseres at den udlejer, der
meddeler, at han kun vil kræve en mindre stigning end aftalt hermed giver endeligt afkald på den resterende stigning

på 5,1% og derfor vil være forpligtet til
i næste års stigning at beregne denne
ud fra pristallet for juni måned 2022 på
113,6. Det vil således ikke være muligt at
gemme den resterende stigning til dårligere tider, idet dette vil stride imod formuleringen i lejekontrakten om at følge
pristallet og kun varsle en gang årligt.
Gælder det alle typer lejemål?
Når der ovenfor er nævnt 2 eksempler
på lejens størrelse i en småhusejendom
og lejens størrelse i en stor ejendom,
der er gennemgribende modernise-ret,
skyldes dette at lejen i begge tilfælde er
maksimeret til det lejedes værdi, og en så
voldsom stigning som den fulde stigning
på 8,1% vil give, kan næsten ikke undgå
at medføre at den nye leje herefter bliver
væsentligt større end det lejedes værdi,
hvis lejligheden var udlejet til det lejedes
værdi. Man bør være opmærksom på, at
væsentlighedsbetingelsen desværre er
blevet afskaffet for store ejendomme pr.
1/7 2020, men er stadigvæk gældende
for småhusejendomme.
Overvejelserne er som udgangspunkt
derfor kun relevante for ovennævnte
lejemål, idet alle lejemål med fri leje, det
vil sige nybyggeri ibrugtaget efter 31/12
1991, beboelseslejemål ombygget fra
erhverv til beboelse, nye taglejligheder
etableret efter 1/9 2002 og nye påbyggede værelser og lejligheder efter 1/7
2004, alle har fri leje eller markedsleje,
hvis dette er korrekt aftalt og angivet i lejekontraktens § 11. For disse lejemål kan
lejen som udgangspunkt ikke nedsættes
af huslejenævnet, men alene af boligretten efter aftalelovens § 36, hvilket domstolene kun gør meget sjældent og der
er derfor ikke den samme nærliggende
risiko for klage over lejens størrelse for
disse lejemål.

Hvad med erhvervslejemål?
Erhvervslejemål har også fri leje eller
markedsleje og for disse gælder fortsat
reglerne om væsentlighedsbetingelsen,
hvortil kommer at lejens størrelse kun
kan reguleres hvert 4. år i erhvervslejemål.
Risikoen for klage over lejens størrelse er
derfor ikke så nærliggende for dem som
for beboelseslejemål, men i sådanne lejemål bør man som udlejer overveje, om
ikke det er mere hensigtsmæssigt at have
et godt forhold til lejeren, så man undgår
at provokere lejeren til at opsige lejemålet og finde et andet og billigere lejemål
og på samme måde som ovenfor nøjes
med en mindre stigning.
Begrundelsen herfor er i øvrigt også, at
inflationen og udgiftsstigningerne til forbrug for el og varme og varmt vand ty-

pisk betales af lejeren og derfor ikke har
påført udlejeren en stigning i de løbende
driftsudgifter på ca. 8% i det seneste år.

om året ikke er gentaget, og det fremgår
af forarbejderne til loven at der ikke er tilsigtet nogen realitetsændringer.

Så det giver god mening og vil være en
god ide, at tænke sig om, inden man varsler så høje lejeforhøjelser, at det bliver et
problem, i stedet for at sende det signal
til lejeren om, at denne har en fornuftig
og rimelig udlejer, der ønsker at bevare
et godt samarbejde, også i unormale tider.

Det er ligeledes gentaget, også i den nye
lejelov, at stigningen ikke skal varsles,
men alene kan ske ved udlejers skriftlige
meddelelse herom til lejeren.

Afslutning
Det skal oplyses, at de tidligere regler i
lejelovens § 53 i den nye lejelov nu findes
i dennes § 53 (for småhusejendomme og
store ejendomme med moderniserede
lejligheder efter § 5, stk. 2) og i § 54 (for
alle lejemål med fri leje), med uændret
formulering, bortset fra at sætningen om
at regulering af lejen kun kan ske en gang

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
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Har du fjernaflæsningsmålere i din ejendom?
Sådan overholder du lovgivningen om beboernes forbrugsoplysninger
Lad beboerne hente
Techem Beboer App
til opgaven - Alt kører
automatisk med
beskeder hver måned

2022

Månedlig
aflæsning / krav
om fjernaflæsning

www.techem.dk/eed

Adv_i_jyll_annonce_UFAA_176x117.indd 1

2027

Krav om
fjernaflæsning i
alle ejendomme

Fokus på ressourcer

07/01/2020 09.49

Husk at følge os på LinkedIn
Vores LinkedIn-side indeholder de seneste nye og relevante informationer for udlejere i Aarhus,
invitationer til gratis kurser samt andre fordele, der er unikke for medlemmer af foreningen.
Siden er Udlejerforeningen Aarhus' talerør. Herfra vil vi udtrykke vores holdninger og forhåbninger, men også invitere medlemmer og følgere til fx debat om lejeret, ny eller eksisterende
lovgivning.
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