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GOD SOMMER
Kalenderen siger juni og sommeren står så småt for døren. Det har været 
et begivenhedsrigt halvår med både opture og nedture. I midten af foråret 
kom vi så småt ud af coronaens sidste restriktioner og ind i en ny og friere 
tilværelse. Finanskrisen var helt glemt selv om vi stadig i et vist omfang nød 
godt af de lave renter, som dog langsomt kravlede op. Inflationen var også 
begyndt at stige på grund af varemangel og forstyrrelser i handelsvejene. Så 
kom i februar krigen i Ukraine, som for alvor sendte energipriser, renter og 
inflation i vejret. Kurser på obligationer og aktier styrtdykkede og usikkerhe-
den steg. Det er i denne verden, vi som udlejere nu skal agere. Det har vi så 
sommeren til at finde ud af.

De stigende renter er klart et problem for en ejendomsinvestor. Dels bliver 
det løbende dyrere at låne og selve låneudmålingen bliver også reduceret, da 
den enkelte ejendom med en given leje nu kun kan servicere et mindre låne-
beløb. Heldigvis er holdningen blandt de professionelle i finansmarkederne, 
at renten nok har toppet og muligvis kan falde lidt tilbage, fordi inflationen 
også antages at toppe.

Når renten stiger, bør ejendomspriserne vel også sætte sig lidt? Heldigvis er 
der stadig megen ledig kapital i markedet og lysten til at investere i ejendom-
me er stadig høj. Boligudlejningsejendomme i de større byer opfattes sta-
dig som sikker havn. Mere end aktier og obligationer. Når materialepriserne 
også stiger kraftigt, vil det reducere nybyggeriet, så eksisterende ejendomme 
bliver mere efterspurgte. Så vi kan forvente, at markedet og afkastniveauer-
ne forbliver stabile.

Hvad med huslejerne?  I stort omfang kan indtægterne pris indekseres, såle-
des at huslejerne beskytter fast ejendom mod inflationen. Det lavere nyud-
bud af boliger sikrer også bedre udlejningsforhold. Samtidigt er beskæftigel-
sen også tårnhøj med en ledighed på blot 2,4%, den laveste i 14-15 år, hvilket 
sikrer god købekraft hos befolkningen. Så huslejerne forventes stabile.

Desværre har der fra visse lejerorganisationer været udtrykt ønsker om po-
litisk indgreb til ophævelse af prisindeksering af huslejerne, da man mener 
den bliver for voldsom med de seneste inflationstal. Sjovt nok har priserne de 
foregående  8-9 år blot været på omkring 1% årligt, men her hørte man ikke 
noget fra lejerorganisationerne.

Hvis sommeren synes for lang kan udlejer jo gå i gang med at lære den nye 
vedtagne lov L47, kaldet ”Lov om Leje”, som er en sammenskrivning af den 
velkendte Lejeloven og Boligreguleringsloven. I praksis får den store konse-
kvenser, da alle hidtidige love får nye numre, formularer og aftaler skal æn-
dres, så i en lang periode forestår en større læringsproces. Heldigvis bliver 
der i efteråret holdt kursus om den nye lov, og som behandler de udfordrin-
ger, den måtte afstedkomme. Så god fornøjelse med læsningen.

Til sidst vil jeg ønske alle vore medlemmer 
en god og afslappet sommer.

Lars H. Rasmussen
Formand

Lars H. Rasmussen

Anne-Dorte Heinsvig Puggaard
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Retningslinjer for gratis rådgivning 
Har du et spørgsmål til en af eksperterne i vores spørgepanel, 
kan du få et gratis råd ved enten at ringe eller maile det til 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, 
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Lovens hovedpunkter

• Den vigtigste nyhed i bogføringsloven 
er et krav om digital bogføring og digital 
opbevaring af bogføring og bilag, og at 
bogføring som udgangspunkt skal ske i 
et digitalt bogføringssystem godkendt af 
Erhvervsstyrelsen
     
• Dele af loven træder allerede i kraft pr. 
1. juli 2022, men kravet om digital bog-
føring og opbevaring indføres over en 
årrække og vil tidligst gælde fra 1. januar 
2024 for selskaber (regnskabsklasse B, 
C og D), og tidligst fra 1. januar 2026 for 
virksomheder i regnskabsklasse A (per-
sonlige virksomheder) med en omsæt-
ning på over DKK 300.000
 
• De endelige regler, herunder ikraft-
træden og de mere detaljerede regler 
om digital bogføring, kendes først, når 
Erhvervsstyrelsen offentliggør nærmere 
herom.

Formålet med den nye bogføringslov

Det overordnede politiske formål med 
loven er at lette virksomhedernes admi-
nistration gennem digitalisering og auto-
matisering af bogføringen. 

Det er tanken, at manuelle arbejdsgan-
ge reduceres, og det gøres nemmere at 
foretage de mange indberetninger til of-
fentlige myndigheder.

Endvidere er det formålet at effektivise-
re myndighedernes kontrol med bogfø-
ringen, så det gøres lettere at gribe ind 
overfor skatteunddragelse og anden 
økonomisk kriminalitet.

Virksomheder omfattet af den nye 
bogføringslov

Alle erhvervsdrivende virksomheder 
uanset ejer- eller hæftelsesforhold etab-
leret i Danmark omfattes af den nye lov. 
Dvs. den nye bogføringslov kommer til 
at gælde for alle selskaber m.v., der har 
pligt til at aflægge årsrapport efter års-
regnskabsloven (A/S, ApS m.fl.). 

Endvidere omfattes øvrige virksomheder 
også, dvs. personlige virksomheder og 
visse I/S’er og K/S’er m.v. samt danske 
filialer af udenlandske virksomheder, 
medmindre de har en årlig omsætning 
på under DKK 300.000. Disse mindre 
øvrige virksomheder er undtaget for kra-
vene om digital bogføring og opbevaring 
og kan således fortsætte bogføring som i 
dag, hvor opbevaring af bogføring og bi-
lag fortsat kan ske på papir.

Krav om digitale bogføringssystemer 
godkendt af Erhvervsstyrelsen

De omfattede virksomheder skal anven-
de et digitalt bogføringssystem, der er re-
gistreret hos Erhvervsstyrelsen, og som 
lever op til Erhvervsstyrelsens krav.

Dette betyder, at udbydere af digitale 
bogføringssystemer skal sikre, at syste-
merne lever op til de i loven fastsatte 
krav samt registrere systemerne hos Er-
hvervsstyrelsen.

Følgende overordnede krav gælder 
for digitale bogføringssystemer:

1. Understøtte en løbende registrering 
af virksomhedens transaktioner med an-
givelse af bilag for hver registrering og en 
betryggende opbevaring af registrerin-
ger og bilag i 5 år.

2. Opfylde anerkendte standarder for it-
sikkerhed, herunder for bruger- og ad-
gangsstyring samt sikre automatisk sik-
kerhedskopiering af registreringer og bilag. 

3. Understøtte automatisering af admi-
nistrative processer, herunder ved auto-
matisk fremsendelse og modtagelse af 
e-fakturaer samt ved mulighed for kon-
tering i overensstemmelse med en of-
fentlig standardkontoplan i registrerede 
bogføringssystemer.

De nærmere krav til bogføringssystemer-
ne fastsættes senere af Erhvervsstyrel-
sen. Det vil være muligt at anvende eget 
specialtilpasset bogføringssystem, hvis 
det kan dokumenteres, at det lever op til 
samme krav som de af Erhvervsstyrelsen 
godkendte bogføringssystemer.

Vedrørende opbevaring og sikkerhedsko-
piering er det ikke længere tilstrækkeligt, 
at virksomheden selv opbevarer digitale 
registreringer og bilag. Der vil være krav 
om, at virksomhedens registreringer og 
bilag skal opbevares digitalt på en server 
hos en udbyder eller hos en tredjepart. 
Alternativt skal en fuldstændig sikker-
hedskopi opbevares hos en tredjepart.

Offentligt modtagepunkt

Den nye bogføringslov åbner op for mu-
ligheden for, at Erhvervsministeren kan 
fastsætte regler om fremsendelse af re-
gistreringer og bilag til et offentligt mod-
tagepunkt, herunder til hvilke formål, 
hvordan og hvor længe disse registrerin-

Ny digital bogføringslov 
er vedtaget - men hvad betyder det?

ANNE EVALD, STATSAUT. REVISOR, 
BEIERHOLM AARHUS
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ger og bilag må anvendes af offentlige 
myndigheder. Når disse regler bliver en 
realitet kan offentlige myndigheder for-
mentlig tilgå virksomhedens regnskabs-
materiale i forbindelse med kontrol uden 
først at spørge virksomhederne om lov. 

Obligatorisk e-faktura

Den nye bogføringslov åbner ligeledes 
op for muligheden for, at Erhvervsmi-
nisteren kan fastsætte nærmere regler 
omkring virksomheders brug af e-faktu-
ra. Der kan således fastsættes regler om, 
at virksomheder, der skal anvende et 
digitalt bogføringssystem, også skal an-
vende e-faktura som dokumentation for 
virksomhedens køb og salg.

Ikrafttræden over flere år

Den nye bogføringslov træder i kraft al-
lerede den 1. juli 2022. De væsentlige 
bestemmelser om brug af digitale bogfø-
ringssystemer og kravene hertil indføres 
dog over en årrække for at sikre tid til at 
udarbejde de præcise krav til bogførings-
systemerne og for at sikre udbyderne tid 
til at udvikle nødvendige nye funktioner. 

Fra 1. juli 2022:

• Virksomheder skal udarbejde en be-
skrivelse af procedurer for bogføring og 
opbevaring af regnskabsmateriale, her-
under hvilke medarbejdere der er an-
svarlige for bogføring og opbevaring.

• Det præciseres, at virksomheder skal 
foretage de afstemninger, der er nødven-
dige for at sikre et opdateret grundlag 
for lovpligtige indberetninger af skatter, 
moms, afgifter og årsrapporter. Dette 
skal ske senest ved udløbet af fristerne 
for de lovpligtige indberetninger.

• Definitionen på regnskabsmateriale ud-
vides til også at omfatte dokumentation 
for oplysninger i noterne og ledelsesbe-
retningen i årsrapporten og for skøn og 
vurderinger foretaget i forbindelse med 
udarbejdelse af årsrapporten. Regnskabs-

materiale skal fortsat opbevares på be-
tryggende vis i 5 år fra udgangen af det 
regnskabsår, materialet vedrører. Der er 
ikke krav om opbevaring af materialet i 
Danmark.

• Ved ophør af bogføringspligten skal 
den senest fungerende ledelse fortsat 
sørge for betryggende opbevaring af 
regnskabsmaterialet. Ved skift i ledelsen 
har den fratrædende ledelse pligt til at 
overføre regnskabsmaterialet til den nye 
ledelse.

• Styrkelse af Erhvervsstyrelsens kon-
trolmuligheder gennem risikobaseret 
bogføringskontrol målrettet nye virk-
somheder og virksomheder, der har fra-
valgt revision.

• Forhøjede bødesatser med bøder på 
op til DKK 1,5 mio. for virksomheder 
med en nettoomsætning på over DKK 
100 mio. ved omfattende overtrædelser 
af reglerne om bogføring og opbevaring 
af regnskabsmaterialet. Virksomheder 
med en nettoomsætning på under DKK 
10 mio. kan pålægges bøder på op til DKK 
250.000.

• Erhvervsstyrelsen kan anmode skifte-
retten om at opløse en virksomhed (tvang-
sopløsning), hvis den undlader at indsen-
de oplysninger eller undlader at efterkom-
me et påbud om at rette fejl eller ophøre 
med at overtræde bogføringsloven.

Tidligst fra 1. januar 2024 
(regnskabsklasse A dog tidligst
fra 1. januar 2026):

• Krav om, at der som udgangspunkt an-
vendes et digitalt bogføringssystem god-
kendt af Erhvervsstyrelsen. Egne special-
tilpassede bogføringssystemer tillades, 
hvis det dokumenteres, at de lever op til 
samme krav som de af Erhvervsstyrelsen 
godkendte bogføringssystemer.

• Krav om digital bogføring.

• Krav om digital opbevaring af bogfø-
ring og bilag (andet regnskabsmateriale 
kan opbevares på papir).

• Krav, at der løbende tages en digital 
sikkerhedskopi af bogføring og bilag, 
som skal opbevares på betryggende vis.

Det endelige tidspunkt for, hvornår reg-
lerne om digital bogføring træder i kraft, 
er endnu ikke endeligt fastlagt, men for-
ventes tidligst at gælde fra 1. januar 2024 
(henholdsvis 1. januar 2026). 

Endvidere er en række detaljerede regler 
ikke fastlagt i loven, og ikrafttrædelses-
tidspunkt er endnu ikke besluttet, men 
Erhvervsministeren bemyndiges til - på et 
senere tidspunkt - at fastsætte nærmere 
regler på en række områder, herunder: 

• Kravene til digitale bogføringssystemer 
inkl. regler om anmeldelse og registrering.

• Hvilke bilag, der mere præcist omfattes 
af den digitale opbevaringspligt.

• Nærmere regler om offentligt mod-
tagecenter gennem anvendelse af den 
fællesoffentlige digitale infrastruktur for 
udveksling af e-dokumenter. 

• Nærmere regler om digital kommuni-
kation, herunder anvendelse af bestemte 
it-systemer, særlige digitale formater og 
digitale signaturer.

Der er således tid for alle virksomheder 
til at sikre overholdelsen af de nye regler 
inden ikrafttræden. 

Den nye bogføringslov træder i kraft allerede den 1. juli 2022. 
De væsentlige bestemmelser om brug af digitale bogføringssystemer 
og kravene hertil indføres dog over en årrække for at sikre tid til at 
udarbejde de præcise krav til bogføringssystemerne og for at sikre 

udbyderne tid til at udvikle nødvendige nye funktioner. 
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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

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.

AF LARS H. RASMUSSEN 

Vi lever i en urolig tid. Nu gik det hele 
jo egentlig så godt. Finanskrisen var 
efterhånden overstået, men stadig 
med attraktive lave renter, hvor man 
sidste år mente, de ville fortsætte et 
par år endnu inden Den Europæiske 
Centralbank ECB ville sætte dem op. 
Af hensyn til de sydeuropæiske lande 
som lige skulle have deres økonomi-
er og gældsproblemer på plads inden 
renten kunne stige. 

Også Coronakrisen kom vi godt igen-
nem, selv om det i starten lød som nær-
mest Jordens undergang. Nogle tabte 
mens det stod på, især flyindustri, un-
derholdning og turisme, mens andre 
vandt, håndværkssektoren, varetrans-
port og ejendomsmarkedet i særdeles-
hed. Blot for at nævne nogle enkelte 
områder.

I sidste halvdel af året 2021 begyndte 
inflation og renter så småt at stige, pri-
mært som følge af Corona restriktioner, 
som ramte de internationale forsynings-
kæder. Havne, miner og fabrikker lukke-
de under pandemien, så der manglede 
vigtige metaller og komponenter, sam-
tidigt med at energipriserne langsomt 
steg på grund af begyndende spæn-
dinger i forholdet til Rusland. Alt det 
skubbede priserne yderligere op. I skarp 
kontrast til de foregående otte år med 
prisstigninger omkring 1% eller mindre.
I april 2022 nåede de danske prisstig-
ninger 6,7% i forhold til april sidste år. 
I starten var opfattelsen, at den højere 
inflation var midlertidig, men efter at kri-
gen i februar startede i Ukraine har det 
givet yderligere benzin til inflationsbålet.

Byggeri
Det har naturligvis givet nervøse træk-
ninger hos mange udlejere, for hvad bli-

ver konsekvensen af de stigende renter 
og priser? Materialemangel og stigende 
byggeomkostninger vil nærmest stoppe 
nybyggeriet. I Børsen kunne man for-
leden læse om typehussalget i frit fald. 
Økonomisk usikkerhed får kunder til at 
flygte fra landets husbyggere, mens ind-
tjeningen er presset i branchen. Man-
ge almene og offentlige bygherrer får 
sprængt budgetgrænserne i deres byg-
geprojekter, idet de oprindelige estima-
ter slet ikke holder stik. Det forlyder fra 
den almene boligsektor, som arbejder 
med låste budgetrammer, at omkring 
70% af de projekter, som skulle starte i 
år er enten aflyst eller sat på pause.

Løbende drift og huslejen
De stigende priser vil endvidere belaste 
udlejers løbende drift i form af udgifter 
til løn, reparationer og vedligehold på 
ejendomsmassen. Det fremføres dog, 
at muligheden for at regulere lejen ef-
ter nettoprisindekset, og dermed vælte 
udgifterne over på lejer, er med til at 
sikre udlejers indtjening. Desværre kan 
det dog konstateres, at udlejers udgifter 
til håndværkere og materialer de sidste 
mange år er steget væsentligt mere end 
nettoprisindekset, som indeholder an-
dre varer, som ikke er steget de sidste 
år. Det vil sige udlejers regulering via 
nettoprisindekset slet ikke kompense-
rer udlejers faktiske udgifter. Fra 2015 
til i dag er nettoprisindekset steget med 
knap 10%, men mange af udlejers ud-
gifter er i samme periode steget med 
30-40%. Endelig skal nævnes, at den sti-
gende rente slet ikke indgår i nettopri-
sindekset.

Ejendomspriser
Udover at belaste den løbende drift vil 
de stigende renter vel også belaste selve 
værdiansættelsen af den enkelte udlej-
ningsejendom, hvis afkastkravene på 
ejendomme tilsvarende stiger. Alternati-

ve investeringer i obligationer er nu ble-
vet bedre. Heldigvis er det danske ejen-
domsmarked – modsat tidligere – meget 
likvidt. Det skyldes, at der ikke alene 
er kommet meget mere kapital ind i 
ejendomsmarkedet, specielt fra pensi-
onskasser og udenlandske investorer. 
Der er således kommet flere aktører og 
spillere ind på ejendomsmarkedet, også 
uden for de fem største byer, som før 
alene havde interesse.  Ligesom meget 
kapital hos førnævnte aktører i 2021 er 
reserveret til ejendomskøb, og som slet 
ikke er brugt op endnu. Så efterspørgs-
len er forhåbentlig delvist intakt?

Sammenholdt med ovenfor beskrevne 
byggekrise for nybyggeriet, som forven-
tes at falde drastisk, må det formodes 
at eksisterende boliger og ejendomme 
bliver mere efterspurgte. Ingen tvivl om 
at udbuddet af nye boliger de sidste par 
år har været voldsomt – måske også for 
meget. Mange nye boliger for eksempel 
i Aarhus står pt tomme. En opbremsning 
i nybyggeriet vil  fjerne dette overskud 
og igen medføre, at der mangler boliger 
i byerne, hvilket gør eksisterende ejen-
domme attraktive.

Ingen tvivl om at de stigende renter 
får bolig- og ejendomsmarkedet til at 
bremse op for en stund, og hvor priser-
ne nogen steder vil falde. Men hvis ny-
byggeriet i en periode falder og dermed 
udbuddet af nye boliger, vil dette afbø-
de denne priskorrektion. Fra forskellige 
mæglere i byen lyder samme konklusion 
nemlig at efterspørgslen er intakt. Ejen-
domme har altid været en værdisikker 
investering, som beskytter mod inflatio-
nen på længere sigt. For hvad er alter-
nativerne til den megen ledige kapital?  
Aktier og obligationer er vel i disse dage 
med voldsomme kursfald, med udsigt til 
flere, næppe første valg?
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Sagen vedrørte et beboelseslejemål om-
fattet af Boligreguleringslovens § 5, stk. 1, 
hvor der i lejekontraktens § 11 var aftalt 
en årlig regulering af lejen med stigning i 
nettoprisindekset, jf. lejelovens § 53, stk 2. 

Indtil den 1. juli 2015 havde lejelovens § 
53, stk. 2, 2., følgende ordlyd:

”Der kan ikke træffes afgørelse om, at lejen 
skal reguleres på anden måde end fastsat 
i §§ 47 – 52. I lejeperioden kan dog aftales 
forhøjelser med bestemte beløb til bestemte 
tidspunkter.”

Højesteret havde ved dommen U2010.785
fastslået, at der i beboelseslejemål gyl-
digt kunne aftales at kombinere en aftalt 
trapperegulering af lejen med et forbe-
hold om, at lejeregulering kunne ske ef-
ter lejelovens almindelige regler, og der-
med kunne der også kombineres med 
omkostningsbestemt leje.

Med virkning fra den 1. juli 2015 blev lov-
teksten i lejelovens § 53, stk. 2, ændret til 
følgende:

”Der kan ikke træffes afgørelse om, at lejen 
skal reguleres på anden måde end fastsat 
i §§ 47 – 52. Det kan dog aftales, at lejen 
en gang årligt reguleres efter udviklingen i 
Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Leje-
forhøjelse kan gennemføres alene ved udle-
jers skriftlige meddelelse herom til lejeren.”

Da lejelovens § 53 er gældende også 
for lejemål omfattet af boligregulerings-
loven, gav ordlyden af bestemmelsen 
umiddelbart fortsat hjemmel til, at man 
også for omkostningsbestemte lejemål 
kunne aftale at lade lejen pristalsregulere.

Dette blev støttet af den del af bemærk-
ningerne til lovforslaget, der anførte: 

”der foreslås ingen ændringer i bestemmel-
sens anvendelsesområde”.

Udfordringen bestod i, at man andet-
steds i bemærkningerne til ændringen af 
lejelovens § 53, stk. 2, i ministersvar og i 
bemærkningerne til indførelsen af bolig-
reguleringslovens § 9a havde skrevet, at 
der ikke kan aftales nettoprisindeksering 
i lejemål, hvor lejen er omkostningsbe-
stemt reguleret efter boligreguleringslo-
vens § 5, stk. 1, idet man for disse lejemål 
henviste udlejer til at varsle nettoprisin-
deksering af lejen for en 2-årig periode 
frem for at varsle lejeforhøjelse efter de 
omkostningsbestemte principper for 
samme periode.

Der blev nemlig samtidig med den nye 
formulering med nettoprisindeks i le-
jelovens § 53, stk. 2, indført en ny be-
stemmelse i boligreguleringslovens § 9a, 
der gav udlejer hjemmel til en ensidig 
adgang til, at en del af lejen kunne blive 
reguleret efter udviklingen af nettopri-
sindekset. § 9a vedrørte dermed ikke en 
aftalt lejeregulering, men trådte i stedet 

for udlejers ret til at varsle lejeforhøjelse 
efter boligreguleringslovens § 7 således, 
at udlejer kunne vælge mellem at lade le-
jen pristalsregulere efter § 9 eller varsle 
en forhøjelse af lejen efter reglerne om 
omkostningsbestemt leje, jf. boligregule-
ringslovens § 7. 

Huslejenævnets flertal tilsidesatte den 
aftalte regulering under henvisning til 
lovgivers intention, og til at boligregu-
leringslovens § 9a udelukkede udlejers 
mulighed for at indgå aftale om netto-
prisindeksering.

Boligrettens flertal godkendte derimod, 
at der for lejemål reguleret efter boligre-
guleringslovens § 5, stk. 1, gyldigt  kunne 
aftales en regulering af lejen i lejeperio-
den efter nettoprisindeks i overensstem-
melse med lejelovens § 53, stk. 2, 2. 

Flertallet i boligretten udtalte:

”Ved den ændring af lejelovens § 53, stk. 2, 
der trådte i kraft den 1. juli 2015, blev mu-
ligheden for at aftale regulering af lejen ved 
trappeleje ophævet og erstattet af en mu-
lighed for at aftale regulering af lejen efter 
nettoprisindeks.

Bestemmelsens ordlyd giver i sig selv ikke 
holdepunkter for at antage, at bestemmel-
sen ikke skulle finde anvendelse på omkost-
ningsbestemte lejemål, jf. boligregulerings-
lovens § 5, stk. 1.

Bemærkninger til lovforslaget syntes at 
forudsætte, at der ikke kan ske aftalt leje-
regulering efter lejelovens § 53, stk. 2, i om-
kostningsbestemte lejemål, jf. boligregule-
ringslovens § 5, stk. 1, men det er samtidig 
i forarbejderne anført, at der ikke foreslås 
ændringer i bestemmelsens anvendelses-
område”.

Vestre Landsret godkendte aftale 
om nettoprisindeksering 
af omkostningsbestemt leje

JOHN BJERRE ANDERSEN, 
PARTNER, ADVOKAT (H)
DLA PIPER DENMARK 

Derudover henviste man til Højesterets 
praksis for tiden forud for lovændringen i 
2015, hvor det var fastslået, at aftaler om 
trappeleje gyldigt kunne indgås i omkost-
ningsbestemte lejemål, og at der som 
anført ikke ved lovændringen var tiltænkt 
ændringer i bestemmelsens anvendel-
sesområde.

I tilknytning hertil udtalte boligretten kor-
rekt, at boligreguleringslovens § 9a imid-
lertid vedrører udlejers ensidige varsling, 
mens Lejelovens § 53, stk. 2, vedrører af-
talt regulering af lejen.

Herefter og efter ordlyden af lejelovens § 
53, stk. 2, fandt Boligretten ikke grundlag 
for, at boligreguleringslovens § 9a var til 
hinder for, at der i omkostningsbestem-
te lejemål kan aftales pristalsregulering 
med nettoprisindekset.

Vestre Landsret - alle dommere uden dis-
sens - har ved dom afsagt den 22. april 
2022 stadfæstet dommen, idet Lands-
retten var enig i Boligrettens resultat og 
begrundelse.

Dommen er søgt indbragt for Højesteret.
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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 forhåbninger, 
men også invitere medlemmer og følgere til fx debat om lejeret, ny eller eksisterende lovgivning.

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. 
 

  

Nr. Dato/tid Emne/underviser   

Mandag den 5/9 kl. 9.00 – 12.00 Omkostningsbestemt lejeforhøjelse 
   v/ advokat (LL.M.) Louise Kaczor

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

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 

Mandag den 3/10 kl. 9.00 – 12.00 Grundlæggende regnskabs- og skatteregler for udlejere af udlejningsejendomme 
   v/ statsaut. revisor Anne Evald

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

Mandag den 31/10 kl. 9.00 – 12.00  Forbrugsregnskaber 
   v/ advokat (LL.M.) Louise Kaczor

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

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

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

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 Aar-
hus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C.

Efterårets kurser 2022
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.

www.ufaa.dk   11
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Udlejerforeningen Aarhus afholdt 
ordinær generalforsamling på Restau-
rant Varna, torsdag den 07. april 2022 
kl. 17.00.

Bestyrelsen var repræsenteret ved for-
mand Lars H. Rasmussen, Michael Kjær 
Graff, Louise Kaczor, Helle Pouli, Henning 
Poulsen, Claus Jespersen, Peter Lautrup 
og Morten Holst Aaen.

Dagsordenen for generalforsamlingen 
var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det 
 foregående kalenderår
3. Aflæggelse af regnskab for det 
 foregående kalenderår
4. Forelæggelse af budget, herunder  
 godkendelse af kontingent for 2021
5. Behandling af eventuelle indkomne  
 forslag
6. Valg af formand, når han er på valg
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og  
 2 suppleanter
8. Valg af revisor og 1 suppleant
9. Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent. Louise Kaczor blev 
foreslået og enstemmigt valgt til dirigent. 
Indledningsvis konstaterede hun, at gene-
ralforsamlingen var lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtig.

Ad 2 Bestyrelsens beretning for det fore-
gående kalenderår. Formand Lars H. Ras-
mussen aflagde beretning som følger:

"Endnu engang velkommen til dette års 
generalforsamling, som nu endelig bliver 
afholdt rettidigt. Idet vore vedtægter jo 
foreskriver, at generalforsamlingen skal 
holdes i april måned. De sidste to gange 
er afholdelsen sket med stor forsinkelse, i 
henholdsvis september 2020 og november 
2021, men årsagen kender I jo alle. Det er 
ikke blevet påtalt af nogen instanser, og 
jeg ved faktisk heller ikke hvem, der måtte 
kunne påtale det. Det er generalforsamling 
nr. 142 i rækken, idet Aarhus Grundejerfor-
ening blev stiftet i april 1879. Dejligt igen at 
stå her på Varna, som har været efterspurgt 
af flere medlemmer. Vi er i dag samlet cirka 
90 medlemmer.

Jeg har prøvet at kigge lidt tilbage på, hvad 
året 2021 primært er gået med. De overord-
nede linier er:

Corona!
Vi kommer ikke uden om at nævne corona 
endnu engang, selv om det pt heldigvis ser 
ud til at være et overstået kapitel. For for-
eningen har det primært betydet, at over 
halvdelen af vore kurser måtte aflyses på 
grund af diverse restriktioner om forsam-
lingsforbud, som gjorde afholdelse umulig. 
Det ses tydeligt i vort regnskab, hvor udgif-
ten normalt er på godt 200.000 kr., men i 
2021 landede på blot 85.000 kr.

Genudlejning og tomgang?
Det har altid været god latin, at i Aarhus og 
København kan man altid leje boliger ud. 
Tomgang har været et ubekendt begreb, 
som man kun forbandt med erhvervsleje-
mål. Jeg skal ikke udtale mig om situationen 

i København, men kan notere at tomgangen 
er begyndt at indfinde sig selv i Aarhus. Spe-
cielt indenfor det sidste års tid, dvs. i 2021. 
Om ikke hel tomgang, så skal der i hvert 
fald arbejdes hårdt for en genudlejning i 
form af mange fremvisninger og kompro-
miser omkring lejevilkår. 

Her er ligesom to årsager. Jeg tænker natur-
ligvis her på nybyggeriet de sidste par år i 
Aarhus – det går rigtig stærkt, og der bliver 
bygget rigtig mange boliger, især lejligheder 
– måske også for mange? Det er et emne, 
som optager mange udlejere i foreningen, 
og på det sidste også i pressen. Her er det 
dog  især ”Fortætningsdebatten” fra de man-
ge nye boliger, som har været af interesse. 

For udlejerne er det nok mere udlejnings-
situationen, som bekymrer. I hvert fald er 
det fakta, at det er blevet noget vanskeligere 
at leje ud i Aarhus. Det kræver flere frem-
visninger og mange udlejere er begyndt at 
slække på kravene. Flere giver i dag accept 
til deling af flere lejere/ studerende, der gi-
ves afkald på forudbetalt leje og nogle giver 
endda lejefrihed de første 1-2 måneder. I de 
sidste to år er antallet af boliger i Aarhus 
Kommune steget med over 8.000 stk., her-
af næsten 5.000 private udlejningsboliger. 
Det giver kamp om lejerne, når man siger, 
at behovet for nye boliger i Aarhus kun er 
cirka 2.000 årligt. Som bekendt er der rigtig 
mange nye projekter på vej rundt omkring 
i byen. Så udlejningssituationen er blevet 
vanskeligere, og det bliver endnu sværere 
over de kommende par år. Kvalitet og ud-
styr bliver fremadrettet vigtige parametre i 
kampen om lejerne.

Og kan vi være sikre på den høje tilflytning af 
nye borgere fortsætter? Vi har de sidste man-
ge år været vant til en befolkningstilvækst i 
kommunen på omkring 4.500 – 5.000 bebo-
ere. Det er nok kommet som en overraskelse 
for de fleste, at befolkningen i Aarhus i 2021 
kun steg med 2.093.  I første halvår faldt be-
folkningen med over 1.000 indbyggere! År-
sagerne er flere.  Jeg kan kun gætte:  Måske 
corona får folk til at flytte ud i omegnskom-
munerne, fald i uddannelsespladser?

Blackstone indgrebet
Som bekendt blev der i året 2020 indført et 
indgreb på boligreguleringsloven § 5, stk. 2, 
som jeg omtalte mere udførligt på sidste ge-
neralforsamling. Men indgrebet spøger nok 
mere her i året 2021, hvor virkningerne er 
slået mere igennem. Her tænker jeg specielt 
på kravet om forhåndsgodkendelse af leje-
mål, § 5, stk. 3, hvor udlejer skal have husle-
jenævnets godkendelse af, hvorvidt lejemå-
lets stand muliggør en væsentlig forøgelse 
af det lejedes værdi. Udover at det koster 
godt 4.000 kr. for at få denne godkendelse 
, er det også med til at besværliggøre udle-
jers proces omkring renovering. Da 99% af 
anmodningerne godkendes, kan man spør-
ge om det ikke bare er spild af tid og penge. 
Som beskrevet i en artikel i vort Nyhedsbrev 
forleden, kan man påvise, at det altid vil 
være muligt at forøge det lejedes værdi i et 
ældre lejemål.

Sammenskrivning af love
Som bekendt fremsatte Folketinget i okto-
ber sidste år lovforslag L47, Lov om Leje, og 
L48, Lov om Boligforhold, som led i en po-
litisk aftale fra 2015. De to love udspringer 
af en sammenskrivning af de hidtidig vel-
kendte Lejeloven og Boligreguleringsloven. 
Forslagene er vedtaget her 1. marts i år, og 
vil træde i kraft 1. juli i år.  L47, Lov om Leje 
indeholder regler vedrørende det direkte le-
jeforhold mellem udlejer og lejer, og er som 
udgangspunkt en videreførelse af de hidtil 
gældende regler. Det vil sige som udgangs-
punkt ingen materielle ændringer. Dog er 
visse realitetsændringer foreslået, hvor eksi-
sterende lov er behæftet med fejl eller uklar. 
Selv om sammenskrivningen måske ikke be-
tyder noget formelt, vil den have store prak-
tiske konsekvenser i det daglige virke. Alle 
hidtil velkendte paragraffer vil få nye numre 
og kapitler. Ligeledes skal formularer, doku-
menter, lovbøger o.s.v. omskrives. Til hjælp 
kan nævnes, at flere paragrafnøgler er ved 
at blive udfærdiget.

L48, Lov om Boligforhold, er en mere of-
fentligretlig lov, som regulerer eksempelvis 
bopælspligt, huslejenævn, GI, o.s.v., og har 
således ikke så stor interesse for udlejer.

Sammenskrivningen er sket ud fra et ønske 
om forenkling. To love er igen blevet til to 
love. Der er endda kommet flere paragraf-
fer tilsammen. Om formålet, forenklingen, 
er opnået med den nye lov, er åbent for de-
bat, hvilket flere artikler i dagspressen også 
vidner om.

Huslejenævnene
Huslejenævnene plejer vi også at have med 
som et fast punkt. Som bekendt indstiller 
Udlejerforeningen nævnsmedlemmer på 
udlejersiden. Hvilke sager dominerer for ti-
den?  Helt sikker § 5, stk. 3 vurderinger. Det 
vil sige forhåndsgodkendelser til ønsker om 
udførelser af § 5, stk. 2- renoveringer, det 
vil sige en vurdering af, om det er muligt, 
ud fra lejemålets stand her og nu, at gen-
nemføre en gennemgribende renovering. Pt 
udgør de vel nærmest 2/3 af de behandlede 
sager. I hovedparten af sagerne får udlejer 
accept, som også nævnt før under afsnittet 
om  Blackstone indgrebet.

Nummer to i rækken er sager vedrørende 
tvister i forbindelse med fraflytning, hvor 
en lang række snubletråde – indkaldelse og 
udfærdigelse af ind- og fraflytningsrappor-
ter - medfører at udlejer nemt laver fejl, og 
dermed mister sin opgørelse. Samt tvister 
om begreberne ”normalistandsættelse” og 
”påkrævet”. Det vil sige lange diskussioner 
mellem lejer og udlejer om, hvornår en re-
klamation om istandsættelse er påkrævet. 

Inflation og Renter
Som en sidste udfordring, vi alle står over 
for, skal nævnes den stigende inflation og 
rente, som så småt begyndte i sidste halvdel 
af året 2021, primært som følge af corona-
restriktioner, men nu yderligere forstærket 
af krigen i Ukraine. Stigende materialeman-
gel og dermed stigende byggeomkostninger 
vil nærmest stoppe nybyggeriet, men også 
belaste de løbende udgifter til reparationer 
og vedligehold på ejendomsmassen. Det 
fremføres dog, at muligheden for at regule-
re lejen efter nettoprisindekset, og dermed 
vælte udgifterne over på lejer, er med til at 
sikre udlejers indtjening. Men som bekendt 
er de stigende renter ikke indeholdt i net-
toprisindekset, så den udgift har udlejer 
alene. Og på sigt er det absolut den højeste 
udgift i et ejendomsbudget. 

Udover at belaste den løbende drift vil de 
stigende renter vel også belaste selve vær-
diansættelsen af den enkelte ejendom, når 
afkastkravene stiger. Også fordi den sti-
gende rente reducerer kreditforeningernes 
låneudmåling på den enkelte ejendom. Fra 
forskellige mæglere forlyder det dog at den-
ne parameter – indtil nu – ikke har påvir-
ket værdiansættelserne. Efterspørgslen er 
intakt, for hvad er alternativet ? Det må vi 
håbe holder?

Kontoret
Lad os her til sidst vende blikket mod inter-
ne forhold i UFAA. Foreningsmæssigt går 
det godt, eller skal vi sige nogenlunde?  Vi 
er gået lidt tilbage i antallet af medlemmer, 
med en årlig cirkulation på 40-50 medlem-
mer. Før var vi cirka 900 medlemmer, nu 
er tallet nok omkring 875. Årsagen kender 
jeg ikke, måske en koncentration af flere 
ejendomme på færre hænder. Målet om de 
1.000 medlemmer synes at være vanskelig.  
Økonomien er også sund, i år et pænt over-
skud, til dels på grund af færre kursusakti-
viteter. Men herom mere fra vores kasserer.
En hjørnesten i foreningen er vores mange 
kurser, ikke mindre end 20 stk. blev stillet i 
udsigt. Desværre blev vel nærmest halvde-
len aflyst, og årsagen kender I alle. Det viser, 
at der hele tiden er et enormt behov for at 
være opdateret, når det gælder lejeloven. 
Udover kurserne er der også gratis telefo-
nisk rådgivning, hvilket mange benytter sig af.

Kontorleder
1.april fik vi så ny kontorleder, eller forret-
ningsfører, som det hedder i vedtægterne, 
nemlig Anne-Dorte Puggaard, som frem-
over styrer kontoret med hård hånd. Hun 
overtog arbejdet efter Karin Press. 

Anne-Dorte Puggaard har en baggrund 
fra den finansielle sektor samt en uddan-
nelse som jurist, så hun må betegnes som 
en meget kompetent leder af kontoret. Så 
velkommen til Anne-Dorte, som er hende I 
fremover taler med ved henvendelse til for-
eningen.

Danske Udlejere
Udlejerforeningen er medlem af paraplyor-
ganisationen Danske Udlejere, som er et 
samlingsorgan for grundejer- og udlejerfor-
eninger i hele Danmark. Denne organisation 
består af 30 medlemsforeninger fordelt over 
hele landet og per dags dato har den godt 
5.338 medlemmer. 

Fortsættes på side 15

Referat af Udlejerforeningen Aarhus 
ordinære generalforsamling
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Rådmand vil sætte anlægsprojekter i bero

Hovedparten af anlægsprojekterne, som i 2022 er på 450 
mio. kr. kører videre som planlagt, men de stigende ma-
terialepriser betyder, at det er nødvendigt at udsætte et 
mindre antal projekter, da der forventes gennemsnitlige 
prisstigninger på ca. 30 pct.

Der er godt gang i de aarhusianske anlægsarbejder som f.eks. 
Giber Ringvej, udvidelsen af Viborgvej og den kommende cy-
kelsti ved Borum. Men prisernes øjeblikkelige himmelflugt har 
også ramt bl.a. granit, grus og asfalt, som alle er elementer, 
der skal bruges i store mængder ved anlægsarbejder.

Steen Stavnsbo, rådmand for Teknik og Miljø, lægger derfor 
nu op til at sætte en række projekter på pause, indtil priserne 
finder et forhåbentligt mere naturligt leje.

"Prisstigningerne kan mærkes overalt i kommunen, og derfor er 
det ansvarlig og fornuftig brug af skatteydernes penge, at vi nu 
sætter en række anlægsprojekter i bero. Indtil videre aflyser vi ikke 
nogen projekter, og der er stadig stor usikkerhed om, hvilket leje 
priserne ender i."

Steen Stavnsbo

Anlægsbudgettet for vejanlæg er på 450 mio. kr. i 2022. Som 
udgangspunkt forventes der prisstigninger på omkring 30 pct. 
Der er dog en del usikkerhed omkring dette, og prisudsvinge-
ne kan både ændre sig generelt og være forskellig fra anlæg til 
anlæg. Der bliver pt. udsat projekter for ca. 50 mio. kr.

Anlægsprojekterne, der forslås gennemførte, er en blanding 
af projekter, der allerede er i gang, og som det derfor ikke gi-
ver mening at bremse samt projekter, der af andre grunde har 
særlig prioritet. Rådmanden har bl.a. valgt at prioritere projek-
ter, som omhandler støj og trafiksikkerhed.

Udmøntning af cykelhandlingsplan
Der er gennem cykelhandlingsplanen afsat mellem 250 og 
300 mio. kr. over de næste 10 år til cykelstier. Heraf der 80 
mio. kr. udmøntet i den allerede vedtagne cykelhandlingsplan 
Her ønsker rådmanden et særskilt forløb om prioriteringen.

"Vi skal se på, hvordan vi skaber størst mulig værdi og flest muli-
ge kilometer cykelsti for pengene. Det er vi i fuld gang med at se 
nærmere på og jeg kommer til at inddrage partierne i undervejs 
i overvejelserne og arbejdet med prioriteringen, da der er mange 
ønsker og praktiske forhold, som vi skal have med i overvejelserne."

Steen Stavnsbo

Teknik og Miljø følger prisudviklingen tæt, og da priserne vari-
erer meget fra projekt til projekt og råvarer til råvarer, er der 
tale om en foreløbig plan. Det betyder, at projekter, som man 
beslutter at udskyde på nuværende tidspunkt, alligevel kan 
blive gennemført senere på året afhængig af prisudviklingen. 

Ny politik skal sikre god arkitektur og bykvalitet 

Aarhus skal også i fremtiden være en levende by med en 
høj bykvalitet. Det skal en ny Politik for Bykvalitet og Ar-
kitektur være med til at sikre.

Arkitektur er de rammer, vi bor og lever i hver dag. Derfor er det 
også helt naturligt en af de ting, vi ofte diskuterer – både over 
middagsbordet, men også på den politiske scene. På mandag 
starter politikerne et nyt kapitel i den diskussion, når en ny Po-
litik for Bykvalitet og Arkitektur er på Magistratens dagsorden.

"Politikken er politikernes vision og fælles retning for arbejdet 
med arkitektur og byudvikling i fremtiden. Det er meningen, at 
politikken er det værktøj, politikerne bruger, når de skal beslutte, 
hvordan vores kommune skal udvikle sig. Derfor ser jeg også frem 
til den kommende debat om, hvordan politikken kan være med til 
at sikre en høj bykvalitet i Aarhus Kommune."

Anne Mette Boye, stadsarkitekt i Aarhus

Politikkens to konkrete værktøjer er henholdsvis et Aarhus-
billede og otte pejlemærker, der sætter retningen for, hvilke 
kvaliteter vi ønsker i byudviklingsprojekter.

Mere af det Aarhus vi holder af
Rådmand for Teknik og Miljø, Steen Stavnsbo, ser også frem til 
den kommende debat.

"Vi skal sørge for at bygge mere af det Aarhus, vi holder af. I dag 
nyder vi at gå gennem torvet på Ingerslev Boulevard eller opleve 
den særlige stemning og identitet i Hjortshøj. Den følelse skal de 
kommende generationer også have, når de færdes i fremtidens 
Aarhus. Derfor glæder jeg mig til, at vi med politikken får en fælles 
retning, så vi kan bygge Aarhus bedre."

Efter den politiske behandling lægges der op til en række kon-
krete initiativer, der skal realisere politikken og sørge for, at 
den kommer ud og leve. Det er blandt andet håndbøger, in-
spirationskatalog, arkitekturdebatter, nye former for borger-
inddragelse og et bylaboratorium, der arbejder med forsøgs-
projekter og nye partnerskaber.

Skabt sammen med Aarhus
Politikken er blevet til på baggrund af en omfattende dialog-
proces med borgere, interesseorganisationer, vidensinstitu-
tioner, virksomheder, fagbranchen, byrådet og på tværs af 
afdelinger i Aarhus Kommune.

FAKTA - De otte pejlemærker
1. Bykvalitet i samspil med landskab og natur
2. Blandede bydele styrker vores mangfoldighed
3. Bylivsknudepunkter samler
4. Arkitekturen er generøs
5. Vi bygger videre på historien
6. Forbindelser væver bydele sammen
7. Lokalt engagement skaber god bykvalitet
8. Partnerskaber løfter bykvalitet og arkitektur

Foto: Henrik Bentsen ©
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Flere foreninger ventes oprettet på Sjælland, 
hvor der pt kun er én.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer fra for-
skellige landsdele – herunder Aarhus som 
er repræsenteret ved vort eget medlem 
Louise Kaczor - og kontoret i Fredensgade 
styres i det daglige af Michael Pretzmann.

Danske Udlejere afholder også en lang ræk-
ke kurser, som I er velkommen til at deltage 
i og udgiver Magasinet ”Danske Udlejere” 
10 gange årligt. Endvidere administrerer 
de vores forsikringsaftale med Alm. Brand, 
som er markedets billigste inden for ejen-
domme. Så overordnet synes jeg, vi har me-
get at byde på til vores medlemmer.

Til sidst
Slutteligt vil jeg sige tak til mine bestyrel-
seskollegaer for et godt samarbejde i året, 
der er gået. Tak til Jan Mehlsen, som med 
kreative evner har sammensat vores illu-
strative power-points til seancen her. Tak 
til foreningens medlemmer for at bakke op 
om foreningens virke. Tak til forsamlingen 
her, som har valgt at bruge aftenen på vo-
res generalforsamling. 

Tak fordi I mødte op.

Aarhus C, den 7.april 2022

Dirigenten gav herefter ordet frit for 
spørgsmål eller kommentarer til beretnin-
gen. Der var ingen bemærkninger, og diri-
genten konstaterede, at forsamlingen tog 
bestyrelsens beretning til efterretning.  

Ad 3 Aflæggelse af regnskab for det fore-
gående kalenderår

Kasserer Michael Kjær Graff gennemgik 
kort det udleverede regnskab for 2021. 
Ind-ledningsvis henviste han til side 3, 
hvoraf det fremgik, at regnskabet havde 
en blank revisionspåtegning. 

Herefter gennemgik han hovedposter-
ne i resultatopgørelsen. I forhold til 
2020 var medlemskontingentet faldet 
fra 1.346.676 kr. til 1.232.700 kr., mens 
markedsfø-ringsbidraget for forsikrings-
ordningen med Alm. Brand var steget fra 
116.073 kr. til 123.192 kr. Indtægter i alt 
udgjorde 1.355.892 kr.

Omkostninger i alt udgjorde 1.120.826 
kr. mod 1.299.466 kr. i 2020. De største 
afvigelser var at finde på kursusakti-
viteter, nyhedsbrev (primært grundet 
manglende annonceindtægter) og ad-
ministration, hvor blandt andet et nyt 
opkrævnings- og bogføringssystem blev 
implementeret. 

Årets resultat var et overskud på 235.066 
kr. kr. mod et overskud på 163.283 kr. i 
2020. 

Dernæst kommenterede han balancen. 
Materielle anlægsaktiver vedr. ejendom-
men i Fredensgade udgjorde uændret 
1.800.000 kr.  Foreningens likvide be-
holdninger udgjorde 3.231.597 kr. mod 
3.084.798 kr. i 2020. Aktiver i alt udgjorde 
5.054.997 kr. mod 4.912.184 kr. i 2020.

Egenkapitalen pr. 31. december 2021 ud-
gjorde 4.923.896 kr., mens hensættelser 
til retssager udgjorde 22.000 kr., og kort-
fristede gældsforpligtelser i alt udgjorde 
109.101 kr. Så foreningen står økono-
misk og likviditetsmæssigt godt rustet på 
såvel kort som lang sigt.

Dirigenten gav ordet frit for spørgsmål til 
regnskabet.

Der blev spurgt til likvide beholdninger 
og forrentning. Kassereren bekræftede, 
at der betales negativ rente, men oply-
ste, at bestyrelsen har besluttet ikke at 
investere i aktier, da der er tale om en 
forening, og at det indtil videre ikke har 
været aktuelt at investere i obligationer 
grundet de høje kurser, og dermed stor 
risiko for kommende kurstab.  

Der var ikke yderligere bemærkninger, 
og regnskabet 2021 blev enstemmigt 
godkendt.

Ad 4 Forelæggelse af budget, herunder 
godkendelse af kontingent 

Michael Kjær Graff gennemgik herefter 
det udleverede budget for 2023. Med-
lemskontingenter var sat til uændret 
1.260.000 kr., og markedsføringsbidrag 
m.v. var sat til 125.000 kr.  Indtægter i alt 
var budgetteret til 1.385.000 kr. Udgifter 
i alt var sat til 1.570.000 kr. Det budgette-
rede resultat svarede til et underskud på 
185.000 kr. 

Med hensyn til medlemskontingenter 
var satsen foreslået uændret til at være 
ens for alle kategorier - 1.400 kr. pr. år 
- hvilket svarer til det lavest opkrævede 
gebyr i de senere år. 

Det i 2015 indførte restancegebyr på 100 
kr. pr. gang fastholdes uændret.  

Fra salen blev spurgt om muligheden for 
kontingentnedsættelse for de små udle-
jere. Kassereren afviste dette med hen-
visning til, at det er de små udlejere, som 
gør størst brug af de forskellige kursustil-
bud, rådgivning m.v.

Der var ikke yderligere at bemærke, og 
dirigenten kunne herefter konkludere, at 
budgettet for 2023, kontingentsatser og 
sats for restancegebyr var enstemmigt 
godkendt. 

Ad 5 Behandling af evt. indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 6 Valg af formand, når han er på valg

Formanden Lars H. Rasmussen var ikke 
på valg, da han blev valgt sidste år og sid-
der for en 2-årig periode.

Ad 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen 
og 2 suppleanter

Peter Lautrup, Claus Jespersen, Henning 
Poulsen og Helle Pouli var på valg og alle 
villige til at modtage genvalg. Bestyrelsen 
foreslog genvalg af de fire bestyrelses-
medlemmer. Alle blev genvalgt med ak-
klamation. Valgene gælder for en to-årig 
periode. 

Suppleanterne Kim Nielsen og Annema-
rie Langkilde Vammen var på valg og blev 
genvalgt. Valget gælder for en etårig pe-
riode. 

Ad 8 Valg af revisor og 1 suppleant

Revisionsfirmaet Beierholm blev enstem-
migt genvalgt. Da der er tale om et større 
firma, undlod man at vælge suppleant. 

Ad 9 Eventuelt

Der var ikke yderligere at bemærke, og 
dirigenten kunne takke for god ro og or-
den samt erklære generalforsamlingen 
for hævet kl. 18.00.

Aarhus C, den 7. april 2022
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De fleste danskere – måske blot de 
lidt ældre – kender sikkert J.H. Wes-
sels muntre og sørgelige fortælling om 
”Smeden og Bageren”, hvorfra over-
skriftens mundheld stammer. Fortæl-
lingens morale er, hvordan man nemt 
kan straffe eller bebrejde den forkerte 
og helt uskyldig person. 

Historien er kort, at landsbyens smed har 
i et skænderi på kroen slået en sagesløs 
person ihjel. Smeden skulle strengt taget 
hænges for mordet, men da der kun er 
én smed i byen, mener byens borgere at 
dommeren bør lade smeden gå. Siden 
byen har to bagere, den ene gammel og 
skrøbelig, er det bedre at han bliver straf-
fet i stedet for smeden. Og sådan går det: 
Bageren bliver uskyldig dømt til døden, 
mens den skyldige smed går fri.

Samme form for logik finder vi i et indlæg 
i avisen B.T. den 12. maj med driftschef 
i Danske Lejere Jørgen Dyrholm Jensen, 
som varetager interesser for lejere i pri-
vate og almene boliger. Årsagen til Jørgen 
D. Jensens bekymringer er de stigende 
forbrugerpriser, som i april d.å. var 6,7% 
højere end samme måned sidste år. 

Som bekendt blev der ved ændringer 
i lejeloven per den 1. juli 2015 indført 

forbud mod aftalte trappelejestigninger, 
som skulle erstattes af regulering efter 
nettoprisindekset. Årsagen til ønsket 
om prisindeksering af lejen skete under 
pres fra lejerorganisationerne, som på 
det tidspunkt nok havde bemærket at in-
flationen var lav, hvorfor denne ordning 
dengang var mere opportun for lejerne. 

Til trods for at trappelejeklausuler er me-
get klare for både lejere og for udlejere. 
I trappelejeklausulen fremgår det helt 
klart, hvad lejen vil være på et hvilket som 
helst tidspunkt i fremtiden. Ligesom ord-
ningen er langt nemmere at administre-
re end regulering med prisindeksering. 
Hvis lejen, som i dag, stiger med netto-
prisindekset kan hverken lejeren eller 
udlejeren vide, hvad den fremtidige leje 
vil stige til. At følge nettoprisindekset kan 
give en uoverskuelig lejeudvikling. Det 
er så her, at Danske Lejere vågner op til 
dåd, for nu er ordningen ikke helt mere 
så gunstig for lejerne. Jørgen D. Jensen 
har netop opdaget, at priserne stiger og 
udtaler:

”Det betyder altså, at når energiprisen sti-
ger, og fødevarepriserne stiger, så stiger 
huslejen også”  og fortsætter:
”Udlejerne får lov at hæve huslejen på bag-
grund af stigende energipriser, selv om det 
er lejerne der betaler el, vand og varme. Det 
er ikke rimeligt, og politikerne burde indføre 
loft over de årlige huslejestigninger”.

Ifølge Danske Lejere, og det er her kæden 
springer af i logikken, ender lejerne med 
at betale to gange (!) for de højere priser. 
LLO-landsformand Helene Toxværd me-
ner ifølge B.T., at udlejer kan hæve husle-
jen for udgifter, han ikke har. 

Det er selvfølgeligt noget sludder. Udle-
jerne er på tilsvarende vis ramt af stigen-
de priser. For eksempel er timelønnen 
for håndværkere steget i perioden 2015 
til i dag fra omkring kr. 340 til kr. 475, hvil-

ket er en stigning på 40%. Materialepri-
serne er steget tilsvarende, og fortsætter 
sikkert, langt mere end nettoprisindek-
set. Det samme gælder for udgifter til 
administration. Ejendomsskatterne er i 
Aarhus fra 2015 til 2022 steget med 40-
45%.  Samtidigt er udlejerne på det sidste 
ramt af voldsomt stigende renter, som 
også belaster udgiftssiden. Det vil sige, at 
udlejerne med regulering via nettoprisin-
dekset slet ikke kompenseres for de sti-
gende udgifter, der har fundet sted siden 
lovens ændring i 2015.

Ser vi på perioden fra 2015 til i dag er 
nettoprisindekset steget med knap 10%, 
hvor en del af stigningen er sket det sid-
ste halve år. Vi har faktisk de sidste 7-8 
år haft årlige stigninger på under 1 (én)
procent, som er alt udlejer har kunnet re-
gulere huslejen med. Jeg er bekendt med 
flere udlejere, som i enkelte år ikke har 
fundet det værd at regulere, fordi stignin-
gen var for lille sammenholdt med bøvlet 
omkring varslingen. Det vil sige, lejerne 
har i en meget lang periode nydt godt af 
og været beskyttet af en meget lav infla-
tion. Men i de mange år hvor ingen, eller 
næsten ingen, huslejeregulering fandt 
sted, beklagede lejerorganisationerne sig 
ikke. Samtidigt med at befolkningens og 
lejernes realløn steg markant, så bolig-
byrden faldt tilsvarende.

Nu stiger inflationen, og renten ligeså, så 
er det vel rimeligt at udlejerne igen kan 
få et opdateret og justeret afkast af deres 
investering. Pt har udlejerne et stort ef-
terslæb at indhente. Med den nuværen-
de ordning med nettoprisindeksering af 
lejen vil lejer og udlejer skiftes til at tabe 
og vinde over tiden, men på den lange 
bane går det nok lige op. Så lad værd 
med at dømme udlejer til skurk og gøre 
ham skyldig, som den stakkels bager i 
Wessels fortælling. 

De er begge helt uskyldige!

At rette bager for smed …?

AF LARS H. RASMUSSEN


