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2022 - NYE UDFORDRINGER FOR 
EJENDOMSBRANCHEN?
Ved indgangen til det nye år 2022 kan vi se tilbage på 2021 med såvel godt 
som skidt. Bekymringer har der været mange af med coronapandemiens 
hærgen om end den nu heldigvis ser ud til at være for nedadgående. Ikke de-
sto mindre har ejendomsmarkedet i 2021 været et historisk travlt år præget 
af en enorm stor investorinteresse, hvor tilliden i markedet for ejendoms-
handler er helt i top og på niveau med tiden før covid-19. I en snart 3 årig pe-
riode er forrentningen løbende faldet, det vil sige priserne har været stedse 
stigende. 

Der er i 2021 handlet ejendomme for 106 milliarder kr., det højeste nogen-
sinde på det danske marked. Specielt udenlandske investorer har vist stor 
interesse for danske ejendomme og stod sidste år for 70 pct. af den samle-
de købesum. Også ny rekord. Blandt de ledende mæglere forventes omsæt-
ningsniveauet at fortsætte i 2022. 

På den negative side oplevede vi i årets sidste halvdel materialemangler som 
følge af coronarestriktioner samt begyndende inflation og stigende renter. 
I 2022 er det fortsat med kraftigt stigende renter, nu tårnhøj inflation og 
stigende mangel på materialer og råvarer samt arbejdskraft. Med udsigt til 
yderligere renteforhøjelser og stigende byggeomkostninger er det nu plud-
selig scenariet, vi i den vestlige verden er gået ind i med 2022, herunder også 
ejendomsejere og udlejere i Aarhus. Vi har set nogle meget kraftige og hur-
tige rentestigninger alene her i årets første måneder. En udvikling aldrig set 
før, så selv de korte flexrenter er gået fra minus til plus. Negative renter er 
fortid, desværre!

Om ejendomsmarkedet umiddelbart vil reagere på de højere renter er svært 
at forudse, når den øvrige økonomi og generelle efterspørgsel i øvrigt udvik-
ler sig positivt. Investorerne kan igen spørge sig selv: Hvad er alternativet? 
Renten på obligationer er trods alt stadig relativ lav, og aktierne er pt det rene 
casino. Med den stigende inflation er realrenten således stadig negativ, så 
finansieringen stadig er ekstrem billig. Jord og mursten skal derimod nok hol-
de deres reale værdier. Muligheden for at regulere lejen i mange boligejen-
domme efter nettoprisindekset er med til at sikre, at også disse ejendomme 
stiger i værdi.

En anden - stor – udfordring for udlejere i det nye år bliver sammenskriv-
ningen af Lejeloven og Boligreguleringsloven i en ny lov kaldet ”Lov om Leje” 
med nummer L47. Lovforslaget blev fremsat i oktober 2021 og forventes 
vedtaget i februar i år. Materielt skulle det ikke betyde ændringer i forhol-
det mellem lejer og udlejer, men har store praktiske konsekvenser. Alle de 
hidtidige love får helt nye numre, formularer og aftaler skal ændres, så i en 
lang periode bliver det, som at lære et nyt fremmed sprog. Heldigvis afholder 
Udlejerforeningen ikke mindre end to medlemsmøder, som vil orientere om 
den nye lov og udpege de realitetsændringer, som trods alt forventes.

Vi glæder os til at se vore medlemmer på de kommende kurser, forhåbentlig 
uden flere corona nedlukninger. 

Så velkommen til 2022!

Lars H. Rasmussen
Formand

Lars H. Rasmussen

Anne-Dorte Heinsvig Puggaard
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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 2023

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
Formanden er ikke på valg i år. 

Ad 7. Valg af medlemmer til
bestyrelsen og 2 suppleanter
Bestyrelsen består af 9 medlemmer inkl. 
formanden. Medlemmerne af besty-
relsen vælges for 2 år og suppleanter 
vælges for 1 år. 

På valg er Peter Lautrup, Claus Jesper-
sen, Henning Poulsen og Helle Pouli, 
der alle er villige til at modtage genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter 
Lautrup, Claus Jespersen, Henning Poul-
sen og Helle Pouli.

Valg af 2 suppleanter
På valg er Kim Nielsen og Annemarie 
Langkilde Vammen, der begge er villige 
til at modtage genvalg. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kim Niel-
sen og Annemarie Langkilde Vammen.

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

Bestyrelsen
Formand: Lars H. Rasmussen
Næstformand: Louise Kaczor
Kasserer: Michael Kjær Graff
Øvrige: Claus Jespersen, Erik Aagaard 
Poulsen, Henning Poulsen, Peter Lau-
trup, Helle Pouli, Morten Holst Aaen.

Udvalgsformænd
Retsagsudvalg: Claus Jespersen
Redaktionsudvalg: Lars H. Rasmussen 
Kursusudvalg: Erik Aagaard Poulsen

  PROGRAM

17.00 Generalforsamling 
Restaurant Varna, Ørneredevej 3, 
8000 Aarhus.

18.15 Spisning i restauranten 
(anslået tidspunkt)

Praktisk info 

Tilmelding: Der er plads til 110 spisende
gæster, hvorfor tilmelding til spisning 
efter generalforsamlingen er nødvendig 
og sker ved at sende en mail til:
udlejerforeningenaarhus@udlejerfor-
eningenaarhus.dk. Anfør: Medlems-
nummer, navn/navne, mailadresse og 
telefonnummer.

Bemærk: For medlemmet er spisning 
gratis, men for ledsager skal indbetales 
kr. 300,00. Tilmelding for ledsager er 
først gældende, når beløbet er indbetalt 
på foreningens bankkonto i Danske 
Bank: reg.nr. 3627 konto nr. 623 64 80.

Bekræftelse: Du vil få tilsendt (pr. mail) 
bekræftelse på din deltagelse, som skal 
medbringes på dagen, da denne giver 
adgang til middagen.

Generalforsamling

Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.
Sidste frist for tilmelding er 31. marts 2022.

Torsdag den 7. april 2022, kl. 17.00 på Restaurant Varna 
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Mange lejerorganisationer og også 
nogle huslejenævnsmedlemmer er af 
den opfattelse, at det har betydning 
for det lejedes værdi, hvornår en gen-
nemgribende modernisering er ud-
ført, og dermed hvor gammel den er. 
Det er ikke korrekt og Udlejerforenin-
gen Aarhus har netop ydet økonomisk 
støtte til en udlejer i en boligretssag, 
som bekræfter, at lejerforeningernes 
og lejernævnsmedlemmers opfattelse 
af alder er misforstået. 

Klage til huslejenævnet

En lejerforening indbragte en klage for 
huslejenævnet i 2018 vedrørende en 
lejlighed på Ringkøbingvej i Aarhus over 
lejens størrelse. Lejeren havde boet i lej-
ligheden siden 15/3 2001 og huslejen var 
siden steget efter en trappelejeklausul til 
en leje, der svarede til kr. 1.315,00 pr. m2. 

Det blev oplyst overfor huslejenævnet, at 
lejligheden var gennemgribende moder-
niseret i 1994, og dermed 2 år før at § 5, 
stk. 2 trådte i kraft. 

På grundlag heraf påstod lejerforenin-
gen, at lejen skulle fastsættes som om-
kostningsbestemt leje og nedsættes til 
kr. 500,00 pr. m2.

Huslejenævnet traf afgørelse i sagen og 
præciserede indledningsvis, at der ikke 
var noget til hinder for at udføre en gen-
nemgribende modernisering inden lo-
vens ikrafttræden 1/7 1996, blot denne 
opfyldte minimumsbetingelserne efter 
lovens ikrafttræden om at moderniserin-
gen var gennemgribende, og at forbed-
ringerne skal være gennemført indenfor 
en periode på 2 år og tilførte lejligheden 
en væsentlig stigning i det lejedes værdi. 

Efter at huslejenævnet havde besigtiget 
lejligheden, konkluderede husle-jenæv-
nets flertal, at lejligheden fremtrådte som 
gennemgribende moderniseret, men 
nedsatte den aftalte leje til kr. 900,00 pr. 
m2, hvilket var en nedsættelse på næ-
sten kr. 30.000,00 årligt, hvorfor udleje-
ren indbragte sagen for boligretten. 

Syn og skøn og opretholdelsespligt

Under boligretssagen blev der gennem-
ført syn og skøn, hvor en ingeniør udar-
bejdede en detaljeret beskrivelse af den 
modernisering, der havde fundet sted, 
og en prissætning heraf, der ikke efterlod 
meget tvivl om at lejligheden var total-
moderniseret og at alle betingelser for 
anvendelse af § 5, stk. 2, var opfyldte. 

Det kunne i forbindelse med det gen-
nemførte syn og skøn konstateres, at 
udlejeren også siden moderniserin-
gen i 1994 løbende havde opretholdt 
moderniseringen og suppleret denne 
med yderligere moderniseringer, her-

under udskiftning af hårde hvidevarer 
og montering af en opvaskemaskine og 
nye termovinduer uden lejeforhøjelse, 
hvorefter lejerens advokat accepterede, 
at lejen skulle fastsættes efter § 5, stk. 2, 
men krævede lejen fortsat nedsat, fordi 
moderniseringen var 27 år gammel. Det 
blev fra lejers advokat anført, at de mo-
derniserede rum ”fremtræder ældre”. 
Hvad der forstås hermed er uklart, men 
selvfølgelig et forsøg på at nedgøre mo-
derniseringen.

Det præciseres, at der med virkning fra 
1/1 2001 var indført en ny regel i BRL § 5 
om, at en udlejer var forpligtet til løbende 
at opretholde moderniseringen og fore-
tage udskiftning af nedslidte modernise-
ringer m.v., og når denne forpligtelse op-
retholdes, bevares retten til at genudleje 
lejligheden til det lejedes værdi efter § 5, 
stk. 2, og hvis udlejeren løbende, ikke ale-
ne opretholder den tidligere modernise-
ring, men også supplerer denne, således 
at lejligheden svarer til, hvorledes nyere 
moderniserede lejligheder fremtræder, 
vil lejeværdien ikke falde, men blive be-
varet eller følge med efterspørgslen. 
Forbedringen er jo ”intakt”, så længe den 
stadig er der og funktionsduelig, d.v.s. 
opretholdt.

Boligrettens dom

Under boligretssagen førte udlejer be-
vis for lejens størrelse ved fremvisning 
af sammenligningslejemål i kvarteret og 
herunder andre lejemål i samme ejen-
dom, som var moderniseret i nyere tid, 
og som lignede den omtvistede lejlighed 
til forveksling.

Er alderen afgørende? 
om betydningen af tidspunktet 
for modernisering efter § 5, stk. 2

ERIK AAGAARD POULSEN,
ADVOKAT (H)

Herefter havde boligretten ikke svært ved 
at vurdere lejeværdien, idet boligretten 
fulgte udlejers anbringende med henvis-
ning til lejelovens § 47, stk., 2, hvorefter 
lejeværdien er den leje, som er alminde-
ligt gældende i kvarteret eller området 
for tilsvarende hus og husrum med hen-
syn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, 
udstyr og vedligeholdelsestilstand.

Da dette netop var tilfældet med den 
omtvistede lejlighed, som følge af udle-
jers løbende opretholdelse af den gamle 
modernisering og også tilført yderligere 
moderniseringer, som medførte, at lejlig-
heden nu fremtrådte som nyere moder-
niserede lejligheder, godkendte boligret-
tens fler-tal den aftalte leje på de omtalte 
kr. 1.315,00 pr. m2.

Herudover blev lejeren dømt til at betale 
sagsomkostninger og herunder omkost-
ninger til syns- og skønsmanden og kør-
sel til besigtigelse af sammenligningsleje-
mål med i alt kr. 75.078,00. 

Det har været en dyr lærestreg for leje-
ren at lytte efter ukorrekt rådgivning fra 
lejerforeningen, og det er en helt korrekt 
dom, som dels er bekræftet af Østre 
Landsret allerede i TBB 2000.213 Ø og 
en tilsvarende sag ved boligretten i Aar-
hus fra 17/1 2019, hvor lejen blev påstået 
nedsat med kr. 68.000,00 om året, hvilket 
heller ikke lykkedes med samme begrun-
delse som ovennævnte dom.

Og så havde udlejeren i øvrigt en god ad-
vokat!

www.ufaa.dk    5
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Nr. Dato/tid  Emne/underviser   

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

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.

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

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).

Forårets kurser 2022
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Afbud: Har du tilmeldt dig et kursus og senere bliver forhindret, 
skal du sende afbud. Det er der mange der gør, men også man-
ge 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. Advokater og revisorer vil således kunne lade 
vore kurser indgå i deres faglige forpligtelser til kursusdeltagel-
se. 

Alle kurser er på 3 lektioner og giver 3 kursuspoint.

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

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 Alle kurser afholdes på:

Scandic Hotel Aarhus City

Østergade 10, 8000 Aarhus C

Tlf. 8931 8100
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Om brug af certificeret brandrådgivere ved om- 
og tilbygning af eksisterende ejendom

KURSUS 3

Renovering og ombygning af 
etageejendomme – hvad gør jeg?

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

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

Kurset omfatter praktiske eksempler på, hvordan proces-
sen 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. 

Vi tager udgangspunkt i 5 typiske byggesager og gen-
nemgår, hvordan processen gribes an i forhold til de 
planmæssige bestemmelser, brandforhold, energifor-
hold, bærende konstruktioner, lydforhold med mere. 
 
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   

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 kursusmateriale og kursusbevis.

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

KURSUS 4

Misligholdelse og lejernes flytning

Tid Mandag d. 7/3 2022, kl. 19.00-22.00
Underviser Advokat (LL.M) Louise Kaczor
Sted Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

Kurset omhandler, hvorledes man håndterer forskellige 
former for misligholdelse fra lejers side, herunder 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 fra-
flytningsopgørelsen i forbindelse med lejers fraflytning

Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis. 

AFTENKURSUS KL.19.00 - 22.00

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

KURSUS 5

Grundlæggende erhvervslejeret

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

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

Formålet med kurset er at give deltageren et grundlæg-
gende 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 kend-
skab til lovens udgangspunkt og centrale problemstillin-
ger er en forudsætning for en god erhvervslejekontrakt

Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis.

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00
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Om brug af certificeret brandrådgivere ved om- 
og tilbygning af eksisterende ejendom

KURSUS 8 

Medlemsmøde om ny lejelov

Tid Mandag d. 23/5, kl. 9.00-12.00
Underviser Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen og   
  advokat (LL.M) Louise Kaczor
Sted Scandic Hotel Aarhus City

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

Den nye lejelov er dels en sammenskrivning af alle reg-
lerne i lejeloven og boligreguleringsloven om lejeaftale 
fra A – Z, som også indeholder nogle nyskabelser, sam-
tidig 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. 

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

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

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

KURSUS 7 

Medlemsmøde om ny lejelov

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

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

Den nye lejelov er dels en sammenskrivning af alle reg-
lerne i lejeloven og boligreguleringsloven om lejeaftale 
fra A – Z, som også indeholder nogle nyskabelser, sam-
tidig 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. 

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

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

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

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.

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

KURSUS 6

Lejens størrelse i både store 
og småhusejendomme

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

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

Kurset indeholder dels en gennemgang af lovgrundlaget 
og af lejens størrelse for alle typer lejemål både i store og 
små ejendomme, og dels hvilke muligheder der er for at 
regulere lejen efterfølgende og herunder også i forbin-
delse med genudlejning.

Herudover gennemgås også mulighederne for varsling 
af forbedringsforhøjelser og de særlige muligheder for 
at aftale forbedringsforhøjelser efter lejelovens § 62 b, 
som ikke indgår i beregningen af lejeværdien, fordi den 
kan tillægges denne.

Kurset gennemgår endvidere både huslejenævnets og 
boligrettens praksis med hensyn til godkendelse af le-
jens størrelse i Aarhusområdet og den højeste lovlige 
leje. Der vil herunder blive lagt særlig vægt på betydning-
en af lejemålets indretning og ændringer heri og betyd-
ningen af indholdet og omfanget af inventar. Særligt for 
moderniserede lejemål efter BRL § 5, stk. 2 vil 3 kvalitets-
niveauer med 1, 2 og 3 stjerner blive omtalt.

Endelig vil betydningen af ”opretholdelse” i § 5, stk. 2 lej-
ligheder blive omtalt og særligt betydningen for lejens 
størrelse ved genudlejning efter udført opretholdelses-
arbejder.

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

Alle kurser afholdes på:

Scandic Hotel Aarhus City

Østergade 10, 8000 Aarhus C

Tlf. 8931 8100
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Sammenskrivning af Lejeloven 
og Boligreguleringsloven

Som bekendt fremsatte Folketinget i ok-
tober sidste år lovforslag L47, Lov om 
Leje, og L48, Lov om Boligforhold , som 
led i en politisk aftale fra 2015. De to love 
udspringer af en sammenskrivning af de 
hidtidig velkendte Lejeloven og Boligre-
guleringsloven. Forslagene er den 10. 
februar då til 3. behandling i Folketinget. 
Hvis forslagene vedtages i disse måne-
der, hvilket forventes, vil de træde i kraft 
til 1. juli 2022. Lovforslagene udgør sidste 
led i implementeringen af et forlig om 
forenkling og modernisering af lejelov-
givningen indgået i 2014.

Forslaget ”Lov om Leje” indeholder reg-
ler vedrørende det direkte lejeforhold 
mellem udlejer og lejer og er som ud-
gangspunkt en videreførelse af de hidtil 
gældende regler. Vil som altovervejende 
hovedregel ikke ændre ved gældende 
ret, det vil sige som udgangspunkt ingen 
materielle ændringer. Dog er visse reali-

tetsændringer foreslået, hvor eksisteren-
de lov er behæftet med fejl eller er uklar. 
Indtil videre er mindst en snes materielle 
ændringer identificeret bland de lovkyn-
dige. Endvidere kodificeres retspraksis i 
en række bestemmelser.

Selv om sammenskrivningen måske ikke 
betyder noget formelt, vil den have sto-
re praktiske konsekvenser i det daglige 
virke. Alle hidtil velkendte paragraffer vil 
få nye numre og kapitler. Ligeledes skal 
formularer, dokumenter, lovbøger o.s.v. 
omskrives. Om det kan ske inden den 01. 
juli 2022, som er ikrafttrædelsesdatoen 
er nok tvivlsomt. Der kan muligvis blive 
tale om en overgangsperiode. 

Mentalt bliver det for udlejere og admi-
nistratorer i ejendomsbranchen en stor 
udfordring at gennemføre denne omstil-
ling i det daglige arbejde. Det forlyder, 
at Karnov i deres gule ”Leje- og Boligfor-
hold”, Bibelen for alle udlejere, allerede 
er i gang med en tilretning af indholdet.  
Endvidere arbejdes med en ”paragraf-
nøgle”, som skal lette den daglige admi-
nistration.

Forslaget ”Lov om Boligforhold” vedrører 
ikke forholdet mellem udlejer og lejer og 
vil således være mere ukontroversielt for 
udlejer. Lovforslaget har karakter af en 
offentligretlig lov, der blandt andet re-
gulerer eksempelvis bopælspligt, husle-
jenævn, Grundejernes Investeringsfond 
m.m.

Tillægsgebyr ved nævnsbehandling

De fleste udlejere er bekendt med til-
lægsgebyret i BRL § 39, stk. 2, også kendt 

som ”Dummebøden”, hvor lejer får fuldt 
medhold i en klage i nævnet. Beløbet, der 
oprindelig blev indført i 2015, er fra juli 
2020 forhøjet fra 2.180 kr. til ikke mindre 
end 6.024 kr.

Her har der været en del diskussion i 
nævnene om, hvornår en lejer har fået 
fuldt medhold. Ifølge forarbejderne til 
lovforslaget har der ikke været krav om, 
at lejer skal formulere en egentlig på-
stand. En sådan retstilstand vil omvendt 
kunne tilskynde til uklare påstande fra 
lejere, som herved oftere vil få fuld med-
hold i nævnet. For eksempel, en løs på-
stand om at lejen er for høj, medfører 
fuldt medhold, blot lejen nedsættes med 
en krone. Der har i perioder, desværre, 
været forskellig praksis i de forskellige 
nævn rundt i landet.

Nævnet må her se på tvistens omdrej-
ningspunkt (er), og vurdere hvor meget 
medhold udlejer henholdsvis lejer har 
fået.

Bemærk, at det er accepteret og nu fast 
praksis, at udlejer kan undgå at blive på-
lagt tillægsgebyr, hvis vedkommende un-
der sagen helt eller delvis imødekommer 
lejers klager eller synspunkter.

Mærkeligt nok pålægges lejer ikke et 
tillægsgebyr, hvis udlejer får fuldt med-
hold. Hvilket sker i flertallet af nævnsaf-
gørelser.

AF LARS H. RASMUSSEN

Nyt om lovgivning 
for udlejere

EJENDOMSRENOVERING
Trænger din ejendom også til en renovering?

Hos Arne Elkjær A/S er vi ikke bare din rådgiver, vi er din samar-
bejdspartner, som i fællesskab med dig, finder den bedst mulige 
løsning på lige netop dit renoveringsprojekt.

Vi indleder vores samarbejde med en forventningsafstemning til 
både forløbet og projektets mål. Vi giver dig den rådgivning som 
er nødvendig – hverken mere eller mindre. Undervejs i processen ud-
fører vi fagtilsyn og laver grundig mangelgennemgang i forbindelse 
med aflevering. 

Skal vi være din samarbejdspartner?

RÅDGIVENDE INGENIØRER
BYGHERRERÅDGIVNING

Bredskifte Allé 7 · 8210 Aarhus V · T 86 16 47  55 ·  post@arneelkjaer.dk ·  www.arneelkjaer.dk  ·  CVR 10 27 78 33

ARNEELKJÆR

Her starter et projekt med en snak om behov og forventninger...

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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Størstedelen – hvis ikke alle – udlejere 
går nok ud fra, at de alene kan træffe 
alle beslutninger vedrørende driften af 
deres boligudlejningsejendom. Dette 
er dog ikke helt undtagelsesfrit, idet 
lejere, i nærmere bestemte tilfælde, 
har ret til at etablere en beboerre-
præsentation, som sikrer lejerne en 
medindflydelse på ejendommens drift, 
lejeregulering, vedligeholdelse og for-
bedringer.  

Reglerne om denne beboerrepræsentati-
on findes i lejelovens kapitel 11 §§ 64 – 68, 
samt bekendtgørelse nr. 709 af 9. septem-
ber 1997 om beboerrepræsentation Her-
udover er beboerrepræsentation også 
reguleret i boligreguleringsloven, såfremt 
ejendommen er beliggende i en regule-
ret kommune, som Aarhus og flertallet 
af landets øvrige kommuner.  Da dette er 
en gennemgang af lejeloven, gennemgås 
i det følgende dog alene lejelovens regler.

Det er værd at være opmærksom på, at 
det ikke er muligt for udlejer og lejer at 
aftale sig ud af lejernes ret til beboerre-
præsentation jf. § 68, da reglerne i kapitel 
11 ikke kan afviges til skade for lejeren. 
Parterne kan naturligvis godt aftale end-
nu mere medindflydelse til lejerne end le-
jeloven bestemmer, hvis begge parter har 
interesse heri. 

Lejelovens § 64
Hvornår har lejerne ret til etablere
en beboerrepræsentation?

Lejerne har ret til at etablere en beboerre-
præsentation, når der i ejendommen er 6 
eller flere beboelseslejemål jf. § 64, stk. 1.
Dette skal forstås således, at beboerre-
præsentation kan etableres i følgende 
ejendomme, såfremt lejerne vælger dette:

• Ejendomme bestående af 6 eller flere  
 beboelseslejligheder jf. § 64, stk. 1,

• Ejendomme, der er opdelt i ejerlejlig-
 heder, og hvor udlejer ejer 6 eller flere  
 af disse jf. § 64, stk. 8,

• Ejendomme, der ejes af en andels-  
 boligforening, hvor 6 eller flere af   
 beboelseslejlighederne ikke bebos af  
 andelshavere jf. § 64 stk. 9, eller

• Eller ejendomme ejet af samme
 udlejer,  der skal betragtes som én   
 ejendom, med 13 eller flere beboel-
 seslejligheder jf. § 64, stk. 7.

Er der tale om en mindre ejendom, hvor 
der alene er mellem 3 og 5 udlejede be-
boelseslejemål, taler man ikke om en be-
boerrepræsentation, men derimod om en 
talsmandsordning jf. § 64 stk. 3. En tals-
mand agerer som fuldmægtig på vegne af 
de øvrige lejere.

Oprettelse af beboerrepræsentation

Beboerrepræsentation etableres ved, at 
en eller flere lejere indkalder alle de øvri-
ge lejere til et beboermøde jf. lejelovens § 
64, stk. 2.

Reglerne omkring indkaldelse følger ikke 
af lejeloven, men derimod af den tidlige-
re nævnte bekendtgørelse om beboerre-
præsentation. Indkaldelse skal ske med 
mindst 8 dages varsel ved opslag i opgan-
gen samt eventuel ved brev eller e-mail til 
samtlige lejere i ejendomme. Udlejer skal 
også indkaldes til beboermødet, og dette 
skal ske skriftligt, ligeledes med mindst 8 
dages varsel. 

På beboermødet skal der stemmes om, 
hvorvidt der skal etableres en beboerre-
præsentation. Beslutning herom kræver 
dels, at mindst 50% af lejerne er mødt op 
og dels, at mindst 50% af de fremmødte 
lejere stemmer for jf. lejelovens § 64, stk. 
2. Er der mødt færre end 50% op på be-
boermødet, skal beslutningen sendes til 
skriftlig urafstemning blandt alle lejerne 
for at kunne vedtages.

Beboermødet vælger 3 beboerrepræ-
sentanter, hvis ejendommen indeholder 
13 eller flere beboelseslejligheder og 1 
beboerrepræsentant, såfremt der i ejen-
dommen er færre end 13 beboelseslejlig-
heder. Alle lejere af beboelseslejligheder-
ne og medlemmer af disses husstand er 
valgbare.

Beboerrepræsentanterne skal efter val-
get give udlejer meddelelse om, hvorvidt 
der er valgt beboerrepræsentation og i 
givet fald, hvem beboerrepræsentanterne 
er, således at udlejer ved, hvem han skal 
henvende sig til, når noget kan eller skal 
forelægges beboerrepræsentationen, jf. 
bekendtgørelsens § 5.

Det følger ikke direkte af lovgivningen, 
hvor længe en beboerrepræsentant er 
valgt, men jf. bekendtgørelsens § 7, skal 
der hvert år inden 1. april være afholdt 
beboermøde, hvorpå der blandt andet 
skal vælges beboerrepræsentant(er), og 
derfor må dette også betragtes som væ-
rende valgperioden. Fraflytter en beboer-
repræsentant sin lejlighed i valgperioden 
bortfalder hans mandat dog straks.

Beboerrepræsentationen fortsætter som 
udgangspunkt indtil det tidspunkt, hvor 
der træffes beslutning om, at denne skal 
ophæves jf. lejelovens § 64, stk. 4. Beboer-
repræsentationen kan dog også bortfalde 
automatisk, såfremt der ikke har været af-
holdt beboermøde med valg af beboerre-
præsentanter i 2 år, jf. lejelovens § 64, stk. 
6. Endelig kan en beboerrepræsentation 
også bortfalde, hvis udlejer bliver i tvivl 
om, hvorvidt der stadig findes en bebo-
errepræsentation i ejendommen. I dette 
tilfælde skal udlejer spørge samtlige lejere 
i ejendommen om, hvem der er beboerre-
præsentanter. Lejerne skal gives en svar-
frist på mindst 6 uger, jf. lejelovens § 64, 
stk. 5. Modtager udlejer ikke et svar inden 
udløb af fristen, anses beboerrepræsen-
tationen for bortfaldet.

Beboerrepræsentationen skal som nævnt 
ovenfor indkalde til et årligt beboermøde 
med følgende punkter på dagsordenen:

1. Aflæggelse af beboerrepræsen-
 tanternes beretning og regnskab 
 for det forgangne år

2. Fremtidig virke

3. Fastlæggelse af beløb til dækning 
 af udgifterne ved beboerrepræsen-
 tanternes arbejde

4. Valg af beboerrepræsentanter 
 og evt. revisor

Herudover kan der indkaldes til beboer-
møde, når der er behov for det, eller når 
mindst ¼ af lejerne begærer det, eller det-
te er besluttet på et tidligere beboermø-
de. Alle beslutninger på beboermøderne 
træffes ved simpelt flertal. 

Bidrag

Udlejer skal være opmærksom på, at der 
på beboermødet kan træffes beslutning 
om, at lejerne skal indbetale et beløb til 
dækning af udgifterne ved beboerrepræ-
sentationens arbejde, jf. bekendtgørel-
sens § 4. Beløbet kan dog ikke overstige 
kr. 509 kr. (2022), som reguleres årligt. 
Hvis de enkelte lejere accepterer det, kan 
beløbet dog fastsættes højere. Udlejer 
skal orienteres om en sådan beslutning 
og er herefter forpligtiget til at opkræve bi-
draget ved lejerne. Der findes ingen regler 
for, hvornår udlejer skal afregne de mod-
tagne bidrag til beboerrepræsentationen, 
men udlejer bør gøre dette snarest muligt 
efter lejernes sidste rettidige indbetalings-
dag. 

Lejelovens § 65
Indholdet af beboerrepræsentation

En beboerrepræsentant kan qua sin sta-
tus af beboerrepræsentant disponere 
på vegne af alle lejerne, og er i lejelovgiv-
ningen og anden lovgivningen tillagt en 
række kompetencer af forskellig karakter 
– nogle er af mere generel karakter, mens 
andre er begrænset til helt konkrete situ-
ationer. 

Lejelovens § 65, stk. 1 er en generel kom-
petence til beboerrepræsentanten til at 
drøfte ethvert spørgsmål af betydning for 
ejendommens drift, herunder få oplyst 

hvem, der ejer og administrerer ejendom-
men, at blive orienteret om genudlejnin-
ger samt om ansættelse og afskedigelser 
af ejendomsfunktionærer. Herudover kan 
man sige, at det er en form for hensigts-
erklæring om, at udlejer og lejer skal søge 
et godt samarbejde ved at sikre et højt 
informationsniveau og inddragelse, idet 
der ikke er knyttet sanktioner til beboer-
repræsentationens rettigheder. 

Forbedringsforhøjelse

Ønsker udlejer at gennemføre et for-
bedringsarbejde i sin ejendom, og er der 
etableret beboerrepræsentation, er det 
afgørende for udlejeres mulighed for at 
opkræve forbedringsforhøjelse, at udlejer 
er opmærksom herpå, såfremt forbed-
ringsarbejdet vil medføre en lejeforhøjel-
se på mere end 63 kr. pr. m2 (2022) inkl. 
tidligere forbedringsforhøjelser gennem-
ført inden for de seneste 3 år.

Udlejer er nemlig i så fald forpligtet til 
skriftligt at indkalde beboerrepræsentan-
terne til et orienteringsmøde, hvor disse 
orienteres om forbedringsarbejdet samt 
drøfter dette, udbudsmaterialet og ud-
gifterne hertil. Dette møde skal afholdes 
inden iværksættelsesskrivelse udsendes 
til lejerne jf. lejelovens § 65, stk. 2.

Beboerrepræsentationen har endvidere 
ret til at udpege mindst 1 tilbudsgiver, så-
fremt udlejer påtænker at udbyde forbed-
ringsarbejderne i begrænset licitation uden 
prækvalifikation jf. Lejelovens § 65, stk. 3.

Lejelovens § 66a – Forbedringsarbejder

Udlejer har også mulighed for at gennem-
føre forbedringsarbejder, ved at indgå 
aftale med lejerne om dette. Er der bebo-
errepræsentation i ejendommen fremgår 
det dog af lejelovens § 66a, at udlejer i 
så tilfælde skal indgå aftalen med be-
boerrepræsentationen, såfremt forbed-
ringsarbejdet vil medføre en forhøjelse 
på maksimalt 102 kr. pr. m2 (2022) inkl. 
andre aftalte lejeforhøjelser efter denne 
bestemmelse inden for de seneste 3 år.

Fortsættes side 14

En grundlæggende 
gennemgang af lejelovens regler
Lejelovens kapitel 11 - Beboerrepræsentation 

 

ANNE-DORTE HEINSVIG PUGGAARD, 
KONTORLEDER, CAND. JUR. 

LOUISE KACZOR, ADVOKAT, LL.M., 
LKA ADVOKATFIRMA 
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AARHUS NYT 

Byrådet til bygherrer: 
Planlæg for mere grøn energi allerede nu
Fra 2023 bliver det et lovkrav, at bygherrer skal lave så-
kaldte livscyklusanalyser for byggerier, der er større end 
1.000 m2. Aarhus Byråd har netop vedtaget en temaplan 
for omstilling til grøn energi og opfordrer til, at bygherrer 
efterlever en del af kravene allerede nu.

I starten af december vedtog Aarhus Byråd Temaplan for om-
stilling til grøn energi. Planen peger på, at fremtidens behov 
for energi til el og varme skal afklares endnu tidligere i proces-
sen, når nye byggerier skal planlægges. Det kan f.eks. give me-
ning at være på forkant, når man skal sikre plads til fremtidige 
transformerstationer og store batterier, som kan skabe fleksi-
bilitet på elnettet, at man vælger de rette eltavler, og at man 
etablerer tomrør fra starten, så kommende installationer kan 
ske problemfrit, i takt med at behovene for mere el opstår.

 Hvis udviklere allerede i starten af lokalplanspro-
cessen tager højde for fremtidens behov for grøn energi, 
sikrer vi, at byen kan levere den nødvendige kapacitet 
til borgerne, samtidig med at investorerne undgår dyre 
dobbeltregninger, fordi tiden løber fra de løsninger, der 
er blevet valgt,

Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Skærpede regler fra 2023
Fra 2023 bliver det et nationalt lovkrav, at der skal laves en 
livscyklusanalyse ved byggeri på mere end 1.000 m2. Det be-
tyder bl.a., at bygherrer i hele landet kommer til at skulle over-
holde særlige krav til det samlede byggeris CO2-belastning, 
som f.eks. omfatter bygningens energiklasse og forventet for-
brug af energi.

I den netop vedtagne temaplan lægger byrådet op til, at byg-
herrer allerede nu skal redegøre for den forventede CO2-be-
lastning fra det ventede energiforbrug og fremtidige behov 
for energi til el og varme, når der skal en ny lokalplan til at 
realisere projektet.

 Vi opfordrer til, at alle, der står for større byggeri-
er i Aarhus, foregriber nogle af de regler, som vi ved er 
på vej. Vi kan lige så godt nu begynde at tune os ind på, 
at en tidlig vurdering af energibehov og forsyning er en 
vigtig brik i den grønne omstilling. Det bliver på frivillig 
basis i et samarbejde med mellem kommune, virksom-
heder, bygherrer og forsyningsselskaber, og jeg håber, 
at alle er med på, at vi tager handling nu og planlægger 
efter de behov, som analyserne peger på, er nødvendige,

Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Sådan skal du fremover 
færdigmelde dit byggeri
Ændringer i bygningsreglementet gør, at bygherre får 
et større ansvar for, at den rette dokumentation er ind-
sendt, når et byggeri færdigmeldes. Det vil give en hurti-
gere byggesagsbehandling.

Når et byggeri meldes afsluttet, skal bygherre indsende do-
kumentation for 15 tekniske kapitler. Tidligere har Teknik og 
Miljøs byggesagsafdeling tjekket, om hvert kapitel indeholdt 
den nødvendige dokumentation.  

En ændring i bygningsreglement betyder, at bygherre frem-
over også skal indsende en erklæring, hvori bygherre forhol-
der sig til, at den nødvendige dokumentation er indsendt. Er-
klæringen erstatter kommunens nuværende screening af den 
indsendte dokumentation.  

        Vi forventer, at ændringen vil give os en hurtigere 
sagsbehandlingstid. Før har vi manuelt skulle tjekke, at 
hvert teknisk kapitel indeholdt de korrekte dokumenter. 
Det vil sige, at vi for eksempel har tjekket, at kapitlet om 
afløb indeholdt en afløbsplan uden at skulle tjekke, om 
afløbsplanen var korrekt. Fremadrettet tjekker vi, at sa-
gen har en erklæring, som er garant for, at sagen indehol-
der den nødvendige dokumentation.

Henrik Koch Brandstrup, byggesagsbehandler, Teknik og Miljø

Ændringerne trådte i kraft 1. januar 2022 og gælder dermed 
alle byggetilladelser, der er ansøgt i 2022.  

Opfordring: Tag en forhåndsdialog 
Bygherrer er stadig meget velkommen til at kontakte Teknik 
og Miljø.  

        På samme måde som man kender det i dag, vil vi 
meget gerne vejlede. Derfor kan vi kun opfordre til, at vi 
tager en forhåndsdialog, inden man søger byggetilladel-
se, så man blandt andet er sikker på, hvad man skal ind-
sende af dokumentation

Henrik Koch Brandstrup, byggesagsbehandler, Teknik og Miljø
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Fortsat fra side 13

Beboerrepræsentationen kan dog kun 
indgå sådanne aftaler med udlejer efter, 
at de pågældende forbedringsarbejder 
har været drøftet på et beboermøde, og 
der med simpelt flertal er truffet beslut-
ning herom. Alle lejerne i ejendommen 
skal informeres om beboermødets be-
slutning, og der kan kaldes til urafstem-
ning, hvis ¼ af beboerne forlanger dette.

Uagtet, at udlejer har opfyldt forpligtelsen 
i lejelovens § 66a, kan huslejenævnet dog 
tilsidesætte den indgåede aftale, såfremt 
nævnet finder den åbenbart urimelig.

Lejelovens § 67 - Husorden
Lejelovens § 67 giver kompetence til lejer-
ne til gennem beboerrepræsentationen 
at vedtage en husorden. Vedtagelsen sker 
ved afstemning på et beboermøde, hvor 

et flertal af samtlige beboelseslejere be-
slutter dette, jf. bekendtgørelsens § 9, 
stk. 2. Det betyder, at er der ikke mødt 
tilstrækkeligt mange lejere op, så flertallet 
udgør mindst halvdelen af samtlige lejere 
i ejendommen, skal der afholdes et nyt 
beboermøde inden for 1 måned, hvor 
husordenen kan vedtages med flertal 
blandt de fremmødte.

Udlejer kan kun modsætte sig husorde-
nen, såfremt han har vægtige grunde 
hertil eller hvis, der i husordenen er fast-
sat bestemmelser, der er i modstrid med 
vilkår i de indgåede lejekontrakter mellem 
udlejer og lejer jf. lejelovens § 67, stk. 1. 
Udlejers eneste mulighed for at imødegå 
beboerrepræsentationens ønske om en 
husorden er altså, at han selv forinden 
fastsætter en husorden.

Som nævnt indledningsvist findes der ud 
over lejeloven også regler i boligregule-
ringsloven, som giver beboerrepræsen-
tanterne rettigheder. Disse regler angår 
eksempelvis indflydelse på den omkost-
ningsbestemte leje, mulighed for at kunne 
gøre indsigelse på alle lejernes vegne, ind-
flydelse på iværksættelse af forbedrings-
arbejde og lejeforhøjelse og i relation til 
ejendommens vedligeholdelseskonti. 

Det er væsentligt, at man som udlejer sik-
rer sig, at en evt. beboerrepræsentation er 
informeret, og at både lejelovens og bolig-
reguleringslovens regler er overholdt, idet 
udlejer ellers risikerer, at miste en række 
muligheder for bl.a. lejeforhøjelse i forbin-
delse med forbedringer m.v. 
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Vil du i dialog med Teknik og Miljø, kan du skrive til 
byggesag@mtm.aarhus.dk. Hvis en byggesag ikke 
indeholder den nødvendige dokumentation, er byg-
getilladelsen ikke opfyldt. Det betyder, at byggeriet er 
ulovligt. Teknik og Miljø vil fortsat foretage stikprøver 
på 10 % af byggesagerne. 



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. Fredensgade 30 · 8000 Aarhus C

Tlf. 8612 1132 · ufaa@ufaa.dk · www.ufaa.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.

    
 
     

Forhåndsgodkendelse efter BRL §5, stk. 3? 

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. 
 


