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2023 - Nye Udfordringer 
for Ejendomsbranchen?
Ved indtræden i det nye år 2023 kan vi se tilbage på 2022, som på mange områder mat-
cher både finanskrise og Corona med hensyn til udfordringer for samfundet som helhed. 
Men på  ét punkt rammes ejendomsinvestorerne i særdeleshed, nemlig Rentehammeren. 

Det er i den grad noget, der kan mærkes. Vi har siden sommeren 2022 været ramt af
enorme prisstigninger på varer og energi, og nu bliver vi også ramt af, at prisen på kapital
stiger. Det er sket i takt med, at nationalbankerne verden over siden juli 2022 har hævet 
den toneangivende rente, i Danmark indtil 4 gange. 

Det er blevet væsentligt dyrere at låne, fra negative rentesatser på de korte lån til en F1
rente på nu hele 4%. De lange 30-årige lån er steget fra 1% til 4-5%. Samtidigt er der også
blevet strammet op på adgangen til at få lån. Det kan mærkes i en branche som ejendoms-
markedet, som bekendt er meget kapitaltungt.

Det bliver spændende at følge, hvilken indvirkning de stigende renter vil få for priserne 
på ejendomme i det kommende år. Det vil til dels afhænge af, hvor meget de stigende 
udgifter kan væltes over på lejerne. Men lejerne er jo også trængte af inflationen, så det 
er nok begrænset. Nybyggeriet er nærmest stoppet helt op, hvilket reducerer udbuddet 
og dermed bremser et prisfald. Læs mere om dette i artiklen, som belyser dette emne, 
fra Nordicals i dette nummer af Nyhedsbrevet.

En anden joker i prisdannelsen af lejeboliger er udviklingen i udbuddet og efterspørgs-
len. De sidste års massive udbud af boliger i Aarhus området har medført stigende tom-
gang, specielt inden for nybyggeri, som er i den dyre ende. Noget vi aldrig har oplevet 
før. De seneste tal for færdiggjorte boliger i kommunen viser, at i de sidste par år er der 
udbudt over dobbelt så mange som det faktiske behov, som løst sættes til knap 2.000 
stk. årligt. På den korte bane fører det naturligvis til tomgang, som kan tage flere år før 
overskuddet er opsuget.

Aarhus Kommune voksede i 2010-19 med gennemsnitligt 4.700 indbyggere årligt, men i
2021 tog væksten et ordentligt dyk til blot 2.093 personer. I 2022 var væksten hele 5.645,
men det bør dog anføres, at cirka 1.800 personer fra Ukraine blev registreret i årets løb, 
og ingen ved som bekendt, hvor længe de bliver i byen. Så det må antages, at befolknings-
væksten i byen er aftagende, samtidigt med at der stadig bygges. Men måske inflation og 
rentestigninger vil sætte en stopper for væksten af nye boliger.

Nu skal det hele ikke kun være jammer og beklagelser. Vi kan trods alt glæde os over en 
sund økonomi, tårnhøj beskæftigelse og dermed stigende levefod. Det kan jo kun være 
positivt for også lejemarkedet.

Så vel mødt i det nye år. Vi glæder os til at se vore medlemmer på de mange kommende 
kurser, som vi udbyder.  Og måske også på Generalforsamlingen den 13. april?

Så velkommen til 2023!

Med venlig hilsen

Lars H. Rasmussen
Formand
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Dagsorden ifølge vedtægterne

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 2024
5. Behandling af evt. 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 

Noter til dagsordenen

Ad  5. Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag.

Ad 6. Valg af formand
På valg er Lars H. Rasmussen, der er villig til at modta-
ge genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars H. Ras-
mussen.

Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
og 2 suppleanter
Bestyrelsen består af 9 medlemmer inkl. formanden. 
Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 2 år og supple-
anter vælges for 1 år. På valg er Louise Kaczor, Michael 
K. Graff, Morten Holst Aaen og Erik Aagaard Poulsen, 
der alle er villige til at modtage genvalg. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Louise Kaczor, Michael 
K. Graff, Morten Holst Aaen og Erik Aagaard Poulsen.

Valg af 2 suppleanter
På valg er Kim Nielsen og Annemarie Langkilde Vam-
men, der begge er villige til at modtage genvalg. Besty-
relsen foreslår genvalg af Kim Nielsen og Annemarie 
Langkilde Vammen.

Ad 8. Valg af revisor og 1 suppleant
Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Beier-
holm og der vælges ikke suppleant.

Program torsdag den 13. april 2023
Restaurant Varna, Ørneredevej 3, 8000 Aarhus

17.00 Generalforsamling 
18.30 Spisning i restauranten* (anslået tidspunkt)

Tilmelding

*Der er plads til 110 spisende gæster, hvorfor tilmelding 
til spisning efter generalforsamlingen er nødvendig og 
skal ske via vores hjemmeside udlejerforeningenaar-
hus.dk – Tilmelding til Generalforsamling.

Bemærk: For medlemmet er spisning gratis, men for 
ledsager skal indbetales kr. 300,00. Tilmelding for led-
sager er først gældende, når beløbet er indbetalt på for-
eningens bankkonto i Danske Bank: reg.nr. 3627 konto 
nr. 6236480.

Generalforsamling

OBS! Som noget nyt sker tilmelding i år KUN via vores hjemmeside og IKKE pr. mail. 
Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet. 

Sidste frist for tilmelding er 5. april 2023.
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Nationalt
2022 blev på mange punkter et skelsæt-
tende år på de finansielle markeder. En 
krig på dørtærsklen til Europa medførte 
blandt andet en stigende inflation og et 
ændret rentemarked. Den store stigning 
i inflationen medførte at investorerne, 
særligt udenlandske investorer mistede 
pusten og en frygt for en recession kom 
på alles læber. Dog som året 2022 nær-
mede sig sin afslutning, begyndte inflati-
onskurven at knække. 

Den europæiske centralbank, ECB, har i 
kampen mod den stigende inflation, re-
ageret med rentestigninger, hvilket har 
medført at afkastkravene på særligt bo-
ligudlejningsejendomme har været svagt 
stigende. Dette kommer som en direkte 
reaktion af, at investorerne ikke ønsker at 
købe ejendomme, hvor spændet mellem 
lånerenten og afkastniveauet generer et 
negativt afkast. De stigende byggeom-
kostninger har også været en udfordring 
på ejendomsmarkedet. 

Flere projekter oplevede udfordringer 
med rentabiliteten, hvilket også medfør-
te at mange projekter blev sat på hold. 
Dog forventer Nordicals at materialepri-
serne vil stagnere – og nok også falde i 
løbet af 2023. Den afgørende faktor er 
krigen i Ukraine, da mange leverancer er 
sat i bero.

Aarhus – Indsigt i markedet
2022 blev det næststærkeste transakti-
onsår nogensinde på det aarhusianske 
ejendomsinvesteringsmarked. Placerings-
behovet var stort både blandt danske 
og udenlandske investorer, og som det 
største marked på byniveau uden for ho-
vedstaden trak Aarhus helt naturligt en 
væsentlig del af investeringerne.

Det overordnede tema er, at boligudlej-
ningsejendomme stod for klart den stør-
ste del af omsætningen i 2022. Med hele 
43% viste bolig sig som et særdeles efter-
spurgt segment – både blandt danske og 
udenlandske investorer. I et særdeles ka-
pitalstærkt marked, er investorer – særligt 
udenlandske – ikke nervøse for den lave 
belåningsgrad, så længe ejendommene 
har gode placeringer.

Ejendomsmarkedet 2023

aarhus.dk

Ser vi et overudbud af lejligheder?
De seneste år har Aarhus oplevet et sandt 
byggeboom på lejlighedsmarkedet, sær-
ligt omkring de gamle godsbanearealer, 
Aarhus Ø samt området omkring Katrine-
bjerg og Stjernepladsen samt det tidligere 
erhvervsområde mellem Lystrupvej og 
Letbanen. Dette har naturligvis medført 
et større udbud af lejligheder i markedet. 
Dog har tiden efter Corona dog rykket flere 
lejere mod de ældre og mere centralt be-
liggende ejendomme, hvilket selvfølgelig 
skyldes flere faktorer.

Tomgangsniveauet af særligt større le-
jemål, som ikke er delevenlige, er steget 
betydeligt som én af følgerne af nyop-
førte boligudlejningsejendomme, som 
er optimeret til flere lejere per lejemål. 
Dog venter Nordicals ikke, at tomgangs-
niveauet vil forblive højt, da omsættelig-
heden i – og omkring studiestart nok skal 
sætte et skub i lejemarkedet. 

Afkastniveauer på et nyt niveau
I mange år har vi været vant til at afkast-
niveauet på primært beliggende boligud-
lejningsejendomme har ligget i intervallet 
3,50% - 3,75%. Det skyldes blandt andet 
det begrænsede udbud af velbeliggende 
boligudlejningsejendomme i Aarhus C og
Aarhus N. Særligt områderne i Øgaderne, 
de centrale gader på Trøjborg samt Fre-
deriksbjerg.

De ændrede markedsforhold med svæ-
rere finansieringsforhold og en inflation 
det bragede op fik en indvirkning på af-
kastkravet. Afstanden mellem køber og 
sælger blev større, hvilket resulterede i et 
par måneder, hvor handlerne lod vente 
på sig. Dog blev afstanden mindre, da 
køber og sælger begyndte at tale samme 
sprog. Igangsætningen af transaktions-
markedet har medført nye afkastniveau-
er som vi hos Nordicals forventer vil fore-
stå i 2023.

Markedslejen har stabiliseret sig
Markedslejen for boligudlejningsejen-
domme har det seneste år stabiliseret 
sig i niveauet 1.650 kr. – 1.725 kr. pr. m² 
for boliger med fri lejefastsættelse. Der 
var megen snak om nettoprisregulerin-
gen, hvor udlejere så sit snit til at hæve 
huslejeniveauet med op til 10%. Dog 
endte regeringen som benævnt med at 
fastlåse reguleringen til maksimalt 4%, 
hvilket Nordicals vurderer som værende 
et fornuftigt niveau, da en regulering på 
10% kan medføre et stigende tomgangs-
niveau. Nedenstående tabel illustrerer 
markedslejeniveauet i 2023.

Forventninger til markedet
Markedet i Aarhus vil i 2023 udvikle sig 
positivt med en mere stabiliseret rente 
og stærk demografisk udvikling, hvor 
særligt boliger til børnefamilier og se-
niorer vil blive en attraktiv investering 
for investorer. Vi forventer en faldende 
tomgangsprocent for større boliglejemål 
samt et stabiliseret udbuds- og efter-
spørgselsmarked, hvor afstanden mel-
lem køber og sælger vil blive minimeret. 

Kilde: Nordicals Foresight

Kilde: Nordicals Foresight

Beboede boliger. Kilde: Danmarks statisk og Nordicals Foresight

Kilde: Danmarks Statistik

Inflation og rente Fordeling af beboede boliger

Byggeomkostningsindeks

Afkastniveauer i Aarhus. Kilde: Nordicals Foresight

Lejeniveauer i Aarhus. Kilde: Nordicals Foresight

Segment Primær Sekundær Tertiær

Nyopført 4,25% 4,40% 4,65%
BRL §5, stk. 2 3,75% 4,00% 4,50%
BRL §5, stk. 1 1,25% 2,50% 3,50%

Segment Primær Sekundær Tertiær

Nyopført 1.725 kr. / m² 1.450 kr. / m² 1.275 kr. / m²
BRL §5, stk. 2 1.600 kr. / m² 1.425 kr. / m² 1.275 kr. / m²

DANIEL NIELSEN 
HEAD OF INVESTMENT ANALYSIS
NORDICALS AARHUS

MORTEN KRISTENSEN
ERHVERVSRÅDGIVER
NORDICALS AARHUS
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Sådan overholder du lovgivningen om beboernes forbrugsoplysninger

Fokus på ressourcerwww.techem.dk/eed

Har du fjernaflæsningsmålere i din ejendom? 

Lad beboerne hente 
Techem Beboer App 
til opgaven - Alt kører 
automatisk med 
beskeder hver måned 

2022
Månedlig 

aflæsning / krav 
om fjernaflæsning 

2027
Krav om

fjernaflæsning i 
alle ejendomme

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 forhåb-
ninger, men også invitere medlemmer og følgere til fx debat om lejeret, ny eller eksisterende 
lovgivning.

Kursusnr/dato Tid Emne/underviser   

3.  Mandag den 6/3 kl. 9.00 – 12.00 Nyt fra BR 2023 
    v/ faglig chef Annemarie Langkilde Vammen og advokat Stine Kalsmose Jakobsen

4. Mandag den 13/3 kl. 9.00 – 12.00  Den nye lejekontrakt (typeformular A10) 
    v/ advokat (H) Erik Aagaard Poulsen  

5. Mandag den 27/3 kl. 9.00 – 12.00  Lejefastsættelse 
    v/advokat (LL.M) Louise Kaczor

6. Mandag den 24/4 kl. 9.00 – 12.00  Misligholdelse og lejers fraflytning 
    v/ advokat (LL.M) Louise Kaczor

7. Mandag den 15/5  kl. 9.00-12.00 Forbedringer 
    v/advokat (LL.M) Louise Kaczor

Max. deltagerantal til alle kurser: 60. 

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,- (Ik-
ke-medlemmer: Betaler kr. 1.400,- pr. 
deltager pr. kursus).

Afbud: Har du tilmeldt dig et kursus og se-
nere bliver forhindret, skal du sende afbud. 
Det er der mange der gør, men også mange 
som ’glemmer’. 

Bestyrelsen har derfor truffet en principbe-
slutning 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' kur-
susvirksomhed. 

Kursusbevis: Efter vore kurser udstedes 
deltagerbeviser til alle, som ønsker det. Ad-
vokater og revisorer vil således kunne lade 
vore kurser indgå i deres faglige forpligtel-
ser til kursusdeltagelse. 

Alle kurser er på 3 lektioner og giver 3 kur-
suspoint.

Alle kurser afholdes på Scandic Hotel 
Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C.

Kursusplan forår 2023
Vi gælder os til at byde jer velkommen til forårets spændende kurser. 
I får her en oversigt over kurserne 3-7 og på næste opslag kan I læse meget 
mere om hver enkelt kursus og se hvilket der kunne have interesse.

Tilmelding på udlejerforeningenaarhus.dk

Læs mere om kurserne på næste opslag

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' 4x årligt • Aktuelle kurser og 
møder • Telefonisk rådgivning • Lejekontrakter og blanketter 
mv. gratis til kopiering • Tilskud til principielle retssager • 
Fordelagtig forsikringsordning med retshjælpsdækning. Fredensgade 30 · 8000 Aarhus C · Tlf. 8612 1132

kontor@udlejerforeningenaarhus.dk · udlejerforeningenaarhus.dk

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 Ud-
lejerforeningen 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 Udlejer-
foreningen Aarhus og oplyse medlemsnummer. Dine spørgs-
mål 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 oplysnin-
ger, som du selv giver rådgiveren fraskriver både Udlejerfor-
eningen 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.
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Om brug af certificeret brandrådgivere ved om- 
og tilbygning af eksisterende ejendom

Om brug af certificeret brandrådgivere ved om- 
og tilbygning af eksisterende ejendom

KURSUS 3

Nyt fra BR 2023
KURSUS 4

Den nye lejekontrakt 
(typeformular A10)

Tid Mandag, 6/3 2023 kl. 9.00-12.00
Undervisere Faglig chef Annemarie Langkilde Vam-
  men og adv. Stine Kalsmose Jakobsen
Sted Scandic Hotel Aarhus City, 
  Østergade 10, 8000 Aarhus C

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

Nyt bygningsreglement i 2023 – hvad betyder det 
for ejere af udlejningsejendomme?
 
Bolig- og Planstyrelsen vedtager et nyt Bygningsregle-
ment med ikrafttræden den. 1. januar 2023. Vores oplæg 
vil handle om ændringerne i BR23 i forhold til det nugæl-
dende bygningsreglement fra 2018. Vi har specielt fokus 
på de ændringer, som har betydning for udlejningsejen-
domme, men vil også give en oversigt over øvrige væ-
sentlige ændringer. 
 
Den endelig udformning af Bygningsreglement 23 er ikke 
kendt på nuværende tidspunkt. Vi forventer dog, at der 
vil være nyt indenfor følgende emner: Bæredygtighed og 
energiforhold herunder krav til CO2 forbrug og LCA be-
regninger, certificeringsordninger for brand og bærende 
konstruktioner samt vedrørende entreprenørernes ud-
førelseskontrol af brandforhold og bærende konstrukti-
oner. 
 
Vi ser frem til at give jer et godt overblik over Bygnings-
reglement 23, som vil klæde jer på til kommende bygge- 
og renoveringsarbejder i 2023. 

Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis.

Tid Mandag, 13/3 2023 kl. 9.00-12.00. 
Undervisere Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen   
Sted Scandic Hotel Aarhus City, 
  Østergade 10, 8000 Aarhus C

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

Som følge af den nye lejelovs ikrafttræden den 1/7 2022 
har det været nødvendigt at udarbejde en ny formular A 
10, og den nye lejekontrakt forventes at træde i kraft den 
1. september 2022. Alle ændringerne i den nye formular 
vil blive gennemgået, og lovændringen medfører, at der 
særligt bør foretages ændringer i lejekontraktens § 11.

Da der i udkast til den nye formular er afsat mindre plads 
til § 11, har det været nødvendigt at udarbejde et § 11 
tillæg til lejekontrakten, og kurset vil indeholde forslag 
hertil og herunder § 11 tillæg for store ejendomme med 
og uden indvendig vedligeholdelseskonto, § 11 tillæg for 
småhusejendomme med og uden indvendig vedligehol-
delseskonto og forslag til lejekontrakt for den der kun 
ejer og udlejer en lejlighed, hvor der ikke er pligtig til ind-
flytningssyn, og til værelsesudlejning. 

Kursusmaterialet indeholder dels bekendtgørelsen om 
den nye lovs ikrafttræden og hvor længe den gamle for-
mular A 9 kan anvendes, samt forslag til § 11 tillæg og 
husorden. 

Hvis der er tid tilovers, vil den seneste retspraksis vedrø-
rende flyttesyn blive gennemgået.

Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis. 
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Om brug af certificeret brandrådgivere ved om- 
og tilbygning af eksisterende ejendom

Om brug af certificeret brandrådgivere ved om- 
og tilbygning af eksisterende ejendom

Om brug af certificeret brandrådgivere ved om- 
og tilbygning af eksisterende ejendom

KURSUS 5

Lejefastsættelse
KURSUS 7

Forbedringer i bolig-
udlejningsejendomme

KURSUS 6

Misligholdelse 
og lejers fraflytning

Tid Mandag, 27/3 2023 kl. 9.00-12.00
Underviser Advokat (LL.M) Louise Kaczor
Sted Scandic Hotel Aarhus City, 
  Østergade 10, 8000 Aarhus C

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

På kurset vil vi se på de gældende regler omkring lejens 
fastsættelse og regulering i uregulerede og regulerede 
kommuner. 

På kurset vil vi gennemgå lejefastsættelse efter ”det leje-
des værdi”, omkostningsbestemte leje, lejen i moderni-
serede lejemål, lejen i gennemgribende moderniserede 
lejemål, lejen i 80/20 lejemål og lejen i lejemålet, der er 
udlejet efter reglerne om markedsleje. 

Endvidere vil vi se på, hvorledes lejen i de forskellige leje-
mål kan reguleres under lejemålets beståen.

Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis.

Tid Mandag, 15/5 2023 kl. 9.00-12.00
Underviser Advokat (LL.M) Louise Kaczor
Sted Scandic Hotel Aarhus City, 
  Østergade 10, 8000 Aarhus C

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

På kurset vil vi gennemgå, hvilke muligheder du har for 
at gennemføre forbedringer i en boligudlejningsejen-
dom, herunder hvordan en forbedringsforhøjelse bereg-
nes, og hvilke varslingsregler og frister du skal overholde 
for at kunne opkræve en forbedringsforhøjelse. Vi gen-
nemgår også reglerne om varsling af adgang og varsling 
af iværksættelse af forbedringer og inddragelse af bebo-
errepræsentationen, hvor dette er relevant. 

Vi kigger desuden på lejernes indsigelsesmuligheder og 
drøfter, hvordan eventuelle tvister håndteres. Der vil på 
kurset blive gennemgået eksempler.

Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis.

Tid Mandag, 24/4 2023 kl. 9.00-12.00
Underviser Advokat (LL.M) Louise Kaczor
Sted Scandic Hotel Aarhus City, 
  Østergade 10, 8000 Aarhus C

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

Kurset omhandler, hvorledes man håndterer forskellige 
former for misligholdelse fra lejers side, herunder opsi-
gelse/ophævelse, væsentlig misligholdelse, generelt om 
lejers misligholdelse, almindelige betingelser for ophæ-
velse af lejeaftaler, betalingsmisligholdelse, ophævelse 
på grund af andre former for misligholdelse, udlejers 
erstatningskrav i forbindelse med misligholdelse, fraflyt-
ning og udsættelse af lejere. Endvidere vil vi komme ind 
på fraflytningsrapport og fraflytningsopgørelsen i forbin-
delse med lejers fraflytning.

Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis.

Er din altan sikker? Danske Udlejere og Teknologisk Institut 
inviterer alle udlejere til et gå-hjem møde med fokus på alta-
nundersøgelser. 

Kurset er gratis for alle udlejere, uanset medlemskab hos Dan-
ske Udlejere, så du er meget velkommen til at tage en ven med. 
 Vi skal senest have din tilmelding fem dage forinden, men send 
gerne din tilmelding allerede i dag, da vi fordeler pladserne ef-
ter først til mølle-princippet. 

Tilmelding via vores hjemmeside www.danskeudlejere. dk
https://www.danskeudlejere.dk/kursus.asp?id=567
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GÅ-HJEM-MØDE, mandag 13/3 2023, kl. 13-16 / Er din altan sikker?
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anske Udlejere, EjendomDanmark og de tre forfattere, Patrick Viggo Møller, Daniel Skov og Ramin Salek har i samarbejde udgivet bogen ”Udlejning af boliger” den 13.10.2022. Bogen er skrevet ud fra et ønske om, at klæde den kommende eller nuværende udlejer bedst muligt på til selv at håndtere de udfordringer som den danske lejelovgivning repræsenterer.

”Der er desværre mange snubletråde inden for lejeret-ten, og det kan få store økonomiske konsekvenser for vores medlemmer, hvis reglerne bliver overtrådt. Vores fornemmeste opgave er derfor at stille den rette viden og uddannelse til rådighed. Vi tilbyder hvert år godt 60 gratis kurser til vores medlemmer, og bogen ”Udlejning af boliger” er tænkt som et supplement hertil”, siger Keld Frederiksen, Formand ved Danske Udlejere. 

EKSTRA LAV PRIS TIL MEDLEMMERDanske Udlejere og EjendomDanmark har valgt at udgive bogen til en yderst fair pris, hvor de fleste kan være med. Det har fra start været et bevidst valg og ønske at prissætte bogen lavt, så budskabet kan nå så bredt ud som muligt. Medlemmer hos Danske Udlejere og EjendomDanmark, kan herudover købe bogen til nedsat pris.

”Bogen er efter min mening særdeles anvendelig og nem at bruge for alle. Hvis man eksempelvis skal udfylde en lejekontrakt, så slår man blot op på det ønskede kapitel i indholdsfortegnelsen. Beskrivelsen er skrevet på et letforståeligt sprog, og man får helt konkrete anvisnin-ger og anbefalinger til, hvordan man gør”, siger Keld Frederiksen. 

”Udlejning af boliger” indeholder desuden et nyttigt opslagsværk med forklaringer og definitioner på leje-rettens termer. Kort fortalt guider bogen udlejeren gennem de vigtige dele af lejeretten. 

”Jeg synes, at bogen supplerer de eksisterende lærebøger, som eksempelvis KARNOV, rigtig godt. Den er med til at gøre lejeloven betydelig mere tilgængelig for ikke-ju-rister, og det har vi manglet”, siger Keld Frederiksen.

S K R I B E N T

Maiken Mark Larsen kommunikationsmedarbejder Danske Udlejere

D

PRIS OG BESTILLING
Bogen kan bestilles på Danske Udlejeres hjemmeside: www.d-u.dk under menupunktet ”Hvad kan vi” eller fra ”bog-banneret” nederst på hjemmesiden. 

Pris for medlemmer 
Kr. 195,00 ekskl. moms 

Fragt -det koster kr. 39,00 ekskl. moms at få bogen tilsendt. 

Normalpris: kr. 245,00 ekskl. moms 

Udlejning 
af boliger

Patrick Viggo Møller
Daniel Skov

Ramin Salek
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Udlejning af boliger 
Den praktiske og letforståelige guide for udlejere
Den danske lejelovgivning er en kompliceret størrelse 

fyldt med snubletråde. Overtrædes reglerne, kan det 

have store konsekvenser. Denne bog er skrevet til dig, 

der gerne vil navigere sikkert gennem reglerne, men 

som ikke er specialist i lejeret. I bogen finder du svar på mange af de juridiske 

spørgsmål, der følger i kølvandet på at udleje et enkelt 

eller flere lejemål. I letlæselige vendinger og uden for 

mange juridiske begreber får du konkrete anbefalinger, 

anvisninger til at udfylde en lejekontrakt og meget mere. 

Bogen indeholder desuden et nyttigt opslagsværk med 

forklaringer og definitioner på lejerettens termer. 
Kort fortalt guider ”Udlejning af boliger” dig gennem 

de vigtige dele af lejeretten.

Udlejning af boliger - Omslag.indd   1
Udlejning af boliger - Omslag.indd   1
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NY BOG SKAL HJÆLPE  IKKE-JURISTER  MED AT FORSTÅ LEJELOVEN

Ny bog skal hjælpe 
ikke-jurister med 
at forstå lejeloven ...
Bogen kan bestilles på Danske Udlejeres 
hjemmeside: www.d-u.dk under menupunktet 
"Hvad kan vi" eller fra "bog-banneret" nederst 
på hjemmesiden.

Pris for medlemmer

Kr. 195,- eksl. moms
(Normalpris kr. 245,- ekskl. moms)

Få bogen tilsendt 
Fragt: kr. 39,-
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Midt- og østjylland 
Erhvervsassurandør 
Henrik Andersen 
Telefon 35 47 97 89 
abrhnd@almbrand.dk

Kære udlejer, er 
du dækket godt nok? 

Som udlejer er det særligt vigtigt at være 
rigtigt dækket, så du kan få hurtig og rele- 
vant hjælp, hvis dine bygninger bliver 
beskadiget ved brand, storm, indbrud 
m.m. Det skyldes, at du kan risikere store 
huslejetab oveni beskadigelserne, hvis 
udbedringerne trækker ud.

Din lokale Alm. Brand assurandør er spe- 
cialist i forsikring af netop udlejningsejen-
domme. 
 
Mail eller ring og få en uforpligtende snak 
om, hvordan du og Alm. Brand kan passe 
rigtig godt på dine interesser. 
 

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.

Vi søger boligudlejnings ejendomme

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

Lejefastsættelse i værelseslejemål
Et værelse er ikke bare et værelse og som udlejer, kan det 
være en ren jungle at finde ud af, hvilken type værelse, man 
lejer ud. I Huslejenævnet ses rigtig mange sager, hvor udlejer 
kommer galt afsted og får en kendelse, som går imod ens 
forventninger. Her en oversigt over, hvordan udlejningen af 
værelser gribes an:

1. Accessoriske enkeltværelser i et småhus. Lejelovens 
kapitel 4 og 5, jf. § 32, jf. § 7, stk. 1 og 2. I disse tilfælde 
gælder tillige §§ 33-36 i kapitel 3 om opsigelsesbeskyttelse 
af enkeltværelser, jf. § 7, stk. 3, 2. pkt.

2. Separat enkeltværelse i et småhus. Lejelovens kapitel 4 
og 5, jf. § 32, jf. § 7, stk. 1 og 2

3. Accessorisk enkeltværelse i et storhus. Lejelovens ka-
pitel 4 og 5, jf. §§ 6, stk. 3, 1. pkt., modsætningsvis. I disse 
tilfælde gælder §§ 33-36 i kapitel 3 om opsigelsesbeskyttelse 
af enkeltværelser, jf. § 6, stk. 3, sidste pkt.

4. Separat enkeltværelse i et storhus. Lejelovens kapitel 3 
(omkostningsbestemt leje), jf. § 6, modsætningsvis. I disse 
tilfælde gælder §§ 33-36 ikke, jf. § 33, modsætningsvis.

5. Fremleje af enkeltværelse i en ejendom, som ved leje-
målets indgåelse ejes af en almen boligorganisation, jf. § 
1 i lov om almene boliger samt støttede private andelsbo-
liger m.v. Lejelovens kapitel 4 og 5, jf. § 6, stk. 4, modsæt-
ningsvis.

Efter ikrafttrædelsen af lov nr. 341 af 22/03/2022

 

Huslejenævnet

Problemer med lejere?

�  Huslejenævnssager
�  Opsigelsessager
�  Nye huslejekontrakter
�  Boligretssager
�  Ejendomsadministration

Den stadig mere indviklede lejelovgivning kræver ofte
specialbistand, og det er billigere at tage advokaten med 
på råd så tidligt som muligt.

Ring til advokat Erik Aagard Poulsen eller advokat 
Søren Møller Ejergod på tlf: 86 12 23 66 og få en 
grundejersnak - det koster ikke noget at få et godt råd.

Advokaterne i Jyllandsgården A/S
Frederiksgade 72 · 8000 Aarhus C · Tlf. 86 12 23 66

BYENS BEDSTE BOLIGADVOKATER
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Hver tredje virksomhed i Aarhus 
regner med fremgang i 2023
På trods af udfordringer med rentestigning, inflation og ener-
gikrise er virksomhederne i Aarhus Kommune generelt opti-
mistiske for det kommende år.

Det viser en ny temperaturmåling, som Aarhus Kommune i dag 
kan offentliggøre i forbindelse med den årlige nytårsbriefing på 
Aarhus Rådhus i 10. januar.

35 procent af de adspurgte virksomheder forventer, at deres 
indtjening vil stige i løbet af de næste 12 måneder. Ligeledes er 
det omkring hver 3. virksomhed (31%), der forventer at have flere 
medarbejdere om et år end nu. Kun 1 procent regner med at have 
mange færre medarbejdere. 53 procent forventer at have samme 
antal medarbejdere indenfor 12 måneder.

Måling udført af Megafon
Temperaturmålingen er lavet blandt aarhusianske virksomheder 
om den aktuelle situation i erhvervslivet i Aarhus som følge af den 
store usikkerhed i omverdenen med energi- og forsyningskrise, 
krig i Europa, høj inflation samt sværere tider. Undersøgelsen er 
gennemført af Megafon A/S på vegne af Aarhus Kommune. Un-
dersøgelsen blev gennemført som telefoninterviews i perioden 
28. november – 12. december 2022. Der er gennemført 359 inter-
views i målgruppen.

Selv om virksomhederne ikke anser den nuværende krise som 
udtryk for et langvarigt problem og generelt forventer økonomisk 
fremgang i 2023, er deres forventninger til fremgangen faldet i 
løbet af det sidste halve år. En tilsvarende temperaturmåling fra 
maj 2022 viste, at mere end 7 ud af 10 (71%) forventede en bedre 
økonomisk situation om 1 år, mens mere end 4 ud af 10 (42%) for-
ventede at ansætte flere medarbejdere. Optimismen for næste år 
er således stadig til stede blandt virksomhederne, men i lidt lavere 
grad end for et halvt år siden.

Borgmester: Tro på fremtiden
Borgmester Jacob Bundsgaard siger: ”Der er grund til at glæde sig 
over en generel optimisme i det aarhusianske erhvervsliv. Trods 
svære tider klarer mange sig fortsat rigtig godt, og undersøgelsen 
viser, at kun fire procent af de adspurgte regner med et stort dyk i 
indtjeningen. Det siger sig selv, at der er nogle, der har det svært. 
Mange i restaurations- og detailbranchen er først lige kommet 
over corona, og byggebranchen er ramt af den høje rente og høje 
materialepriser. Vi undgår desværre nok ikke nogle flere konkur-
ser og afskedigelsesrunder i 2023, men samtidig synes jeg trods 
alt også, at vi skal hæfte os ved den fortsatte tro på fremtiden i 
mange virksomheder.”

Hele undersøgelsen kan læses på dette link:
https://www.aarhus.dk/media/88255/ra-virksomhedsundersoe-
gelse1122aarhus-af2.pdf

Parkeringshus med liv på taget 
på vej i Sydhavnen
Byrådet har netop behandlet planen for, hvordan det kom-
mende parkeringshus i Sydhavnen kan komme til at se ud. 
Nu skal aarhusianerne høres.

Udviklingen af Aarhus’ nye erhvervsområde på Sydhavnen er i 
fuld gang, og snart er endnu mere på vej. Lokalplanen, der skal 
give mulighed for at etablere områdets kommende parkeringshus 
Kulhuset, er netop blevet behandlet i byrådet, og nu skal det i hø-
ring blandt borgere og interessenter i Aarhus.

Lokalplanen lægger op til, at parkeringshuset skal blive en attrak-
tion i det nye kvarter. Tagetagen er udformet som et landskab og 
indrettes med beplantning, udsigtssteder og plads til, at man kan 
slå sig ned og nyde området fra toppen.

"Vi gør en dyd ud af at bygge videre på historien, så vi bevarer den 
urbane og kreative stemning, som i forvejen er i Sydhavnen. Det er en 
kæmpe foræring, at man allerede kan fornemme sjælen og det levede 
liv i den del af Aarhus. Og så skal bygningen bidrage til bylivet, vi gerne 
vil fremme i området, samtidig med at vi løser det parkeringsbehov, 
som kvarterets medarbejdere og besøgende helt naturligt vil have."

Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø

Tagfladen vil kunne tilgås fra terræn via ramper og trapper og 
bliver desuden forbundet med Kulbroen, som er den kommende 
gangforbindelse på den gamle kulkranbro. Den vil via en ny bro 
over Spanien give direkte adgang til Frederiksplads og videre til 
Bruuns Galleri og Aarhus Hovedbanegård, så havneområdet bin-
des sammen med Midtbyen.

Op til 800 p-pladser
I forslaget til lokalplanen er målet et parkeringshus i op til seks 
etager med maks. 800 parkeringspladser. Facaden følger tagets 
form og bliver lavere mod byrum i mindre skala og højere mod 
høj bebyggelse. Parkeringshuset beklædes i rustrøde farver, f.eks. 
i stål eller aluminium, så det passer til eksisterende og nye bebyg-
gelser i Sydhavnen, der er opført i røde teglsten.

"Kulhuset bliver en del af Aarhus’ skyline, og derfor er det særligt vig-
tigt for mig, at det er nøje afstemt med omgivelserne. Det synes jeg er 
lykkedes her, hvor byggeriet ikke er så højt, ligesom facaderne kom-
mer til at passe til områdets lidt rå udtryk."

Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø

Byrådet har netop godkendt lokalplansforslaget til høring bland 
taarhusianerne. Her kan borgere, virksomheder og interessenter 
give deres input til det kommende byggeri. Høringen vil vare i otte 
uger og vil inden længe være tilgængelig på deltag.aarhus.dk.

Foto: Henrik Bentsen ©
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