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Farvel til et kontrastfyldt 2022 
Om lidt sætter vi punktum for året 2022, som har været én stor rutsjebanetur 
på nærmest alle parametre. Sjældent har vi oplevet omvæltninger af dimen-
sioner som i år. Man plejer at sige, at en ulykke sjældent kommer alene. Der 
kommer altid tre, siger de kloge! 

Først havde vi finanskrisen, som startede i efteråret 2008, hvor den finansiel-
le sektor blev skudt helt i sænk. Først steg renten kraftigt og alle aktiver røg i 
dybet, herunder specielt ejendomssektoren, som ret beset også var årsagen 
til den finansielle deroute. Det tog omtrent 10 år at få rettet op på nedturen, 
hvor det dog til sidst gik helt godt med lave renter og et sprudlende ejen-
domsmarked.

Hvor vi troede, vi var ude af finanskrisens svøbe, kom så Coronaen i star-
ten af 2020, hvorefter alt igen gik i sort. Arbejdsløsheden steg voldsomt med 
truslen om en verdensomspændende recession. Igen frygtede man, at ejen-
domsmarkedet ville bryde sammen, når alle blev arbejdsløse og almindeligt 
samhør ophørte som følge af pludselige nedlukninger. Men på mirakuløs vis 
skete det modsatte, igen godt hjulpet af de lave renter, ja sågar negative sat-
ser fordi inflationen var nul eller mindre. I slutningen af 2021, hvor alt igen 
buldrede afsted var inflationen – til centralbankernes tilfredshed – så småt 
igen ved at vokse. Fremtiden så igen lys ud.

Så kom i februar 2022 krigen i Ukraine, den tredje ulykke, som et lyn fra en 
klar himmel. Alt steg, inflation, varepriser, renter og frygten for fremtiden. 
Det var som en tilbagevenden til den tidligere finanskrise. Det var, som at 
blive slået hjem i ludo.

Fra en lang rente på 1% hed den nu 6%, priser på råvarer og energi steg til 
det dobbelte, hvis man overhovedet kunne købe dem på grund af lukkede 
forsyningsveje. Det har sat en stor stopper for meget nybyggeri, som sim-
pelthen ikke hænger sammen længere for private investorer. I den almene 
boligsektor er omkring 75% af alle projekter enten skrottet eller sat på pause! 
Men også den daglige drift og vedligehold af ejendomme er blevet væsentligt 
fordyret for udlejerne. Jamen, så kan vi jo indeksere lejen, som blev indført i 
2015. Nej, her er der nu sat ”et loft over” huslejestigninger med et lovindgreb 
i september i år.

Hvordan de stigende renter og inflationen vil påvirke ejendomspriserne er 
for tidligt at spå om. Handlerne er gået i stå indtil køber og sælger igen får 
indrettet sig på de nye forhold. En stigende rente vil alt andet lige presse 
priserne, men hvor meget vil afhænge af, hvad køberne behøver at låne. Pen-
sionskasser skal eksempelvis ikke låne! Et fald i nybyggeriet vil omvendt være 
til fordel for den eksisterende ejendomsmasse.

Heldigvis er renterne og inflationen på det sidste for stærkt nedadgående, så 
mine forhåbninger og forventninger til det kommende år er dog positive. De 
forrige kriser er trods alt alle endt godt.

Til sidst skal jeg gøre vore medlemmer opmærksom på et igen stort og spæn-
dende kursusprogram til foråret, hvor vi kommer rundt i alle udlejerens dag-
lige udfordringer. Så vel mødt til forårets kurser, som alle er beskrevet i dette 
nummer af Nyhedsbrevet.

Med dette vil jeg ønske alle medlemmer og jeres 
familier et godt nytår og held og lykke i det nye år.
Med venlig hilsen

Lars H. Rasmussen
Formand

Lars H. Rasmussen

Anne-Dorte Heinsvig Puggaard
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anske Udlejere, EjendomDanmark og de tre 
forfattere, Patrick Viggo Møller, Daniel Skov 

og Ramin Salek har i samarbejde udgivet bogen 
”Udlejning af boliger” den 13.10.2022. 
Bogen er skrevet ud fra et ønske om, at klæde den 
kommende eller nuværende udlejer bedst muligt på 
til selv at håndtere de udfordringer som den danske 
lejelovgivning repræsenterer.

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

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

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

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

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

S K R I B E N T

Maiken Mark Larsen kommunikationsmedarbejder Danske Udlejere

D

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

Pris for medlemmer 

Kr. 195,00 ekskl. moms 

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

Normalpris: kr. 245,00 ekskl. moms 

Udlejning 
af boliger

Patrick Viggo Møller
Daniel Skov

Ramin Salek

øller
Skov
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Udlejning af boliger 
Den praktiske og letforståelige guide for udlejere
Den danske lejelovgivning er en kompliceret størrelse fyldt med snubletråde. Overtrædes reglerne, kan det have store konsekvenser. Denne bog er skrevet til dig, der gerne vil navigere sikkert gennem reglerne, men som ikke er specialist i lejeret. 

I bogen finder du svar på mange af de juridiske spørgsmål, der følger i kølvandet på at udleje et enkelt eller flere lejemål. I letlæselige vendinger og uden for mange juridiske begreber får du konkrete anbefalinger, anvisninger til at udfylde en lejekontrakt og meget mere. Bogen indeholder desuden et nyttigt opslagsværk med forklaringer og definitioner på lejerettens termer. 
Kort fortalt guider ”Udlejning af boliger” dig gennem de vigtige dele af lejeretten.

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

UDLEJERFORENINGEN AARHUS
Fredensgade 30, 8000 Aarhus C

T: 8612 1132 · ufaa@ufaa.dk · www.ufaa.dk

UDGIVES AF 
Udlejerforeningen Aarhus, 

Redaktionsudvalget og udsendes til 
samtlige medlemmer af foreningen.

ANSVARSHAVENDE DETTE NUMMER 
Lars H. Rasmussen: 8616 0055 · Lhr@rasu.dk

REDAKTIONSUDVALGET
Lars H. Rasmussen, redaktør,

Claus Jespersen og 
Anne-Dorte Heinsvig Puggaard

ÅBNINGSTIDER 
Mandag-tirsdag: kl. 10.00 - 14.00 
Torsdag-fredag: kl. 10.00 - 13.00 

Medlemmer er ALTID meget velkomne 
på kontoret. Aftal tid i forvejen.

ANNONCESALG
Anne-Dorte Heinsvig Puggaard

8612 1132 · ufaa@ufaa.dk

ANNONCEPRISER (excl. moms):
1/4 side: kr. 1.300,-
1/2 side: kr. 2.500,-
1/1 side: kr. 5.000,-

Yderligere information vedr. deadlines, 
formater, tekniske specifikationer mv. 

rekvireres hos Udlejerforeningen Aarhus.

Redaktionen er afsluttet: 5. december2022
Næste nummer: Februar 2023

Oplag: 1.000 stk.

TRYK: CS Grafisk A/S
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Midt- og østjylland 
Erhvervsassurandør 
Henrik Andersen 
Telefon 35 47 97 89 
abrhnd@almbrand.dk

Kære udlejer, er 
du dækket godt nok? 

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

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

På trods af den nye 5.2-lovgivning og usikkerhederne med 
COVID-19 oplever vi fortsat meget stor efterspørgsel på 
udlejningsejendomme i den ældre boligmasse i hele Aarhus.

Kontakt mig for en uforpligtende salgsvurdering 
af din ejendom.

Vi søger boligudlejnings ejendomme

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

Vi skal udvikle byen med respekt for det 
eksisterende byggeri og vores fælles 
kulturarv og -historie. Et udvidet og op-
dateret register over kommunens beva-
ringsværdige bygninger, der indeholder 
bygninger opført før 1970, vil give et nød-
vendigt overblik over, hvor vi har særlige 
værdier, vi skal værne om.

”Når vi skal udvikle byen, vil vi bruge registe-
ret som et værktøj til at forstå miljøet, ste-
det og historien i området. Det vil vi blandt 
andet gøre, når vi udvikler helhedsplaner, 
hvor vi kan bruge registeret til at få et over-
blik over bevaringsværdige værdier, vi skal 
være særlig opmærksomme på,” forklarer 
Eva Møller Sørensen, områdechef i Plan, 
Teknik og Miljø.

Mere end bare bygninger

Sidste gang, Aarhus Kommune udpe-
gede bevaringsværdige bygninger, var i 
1996. Dengang var det bygninger opført 
før 1940, der blev vurderet. I dag har vi et 
større fokus på at se bygninger ind i en 
sammenhæng end tidligere.

”Vi er meget opmærksomme på at se, hvil-
ken helhed og sammenhæng en bygning 
indgår i. Det kan godt være, at en bygning 
ikke har nogle stærke arkitektoniske kvali-
teter, men er en vigtig del af en større hel-
hed – for eksempel en særlig tid, som gør, 

at bygningen i dag vil blive vurderet som 
bevaringsværdig. Derfor er det også vigtigt, 
at vi genvurderer de bygninger, der allerede 
er bevaringsværdige" siger Eva Møller Sø-
rensen.

Bygningerne vurderes efter en såkaldt 
SAVE-metode. Det betyder, at bygning-
erne på fem parametre (arkitektonisk, 
kulturhistorisk, miljømæssig, originalitet 
og tilstand) vurderes på en skala fra 1-9, 
hvor 1 er den højeste værdi. Bygninger, 
der har en score på mellem 1-4 vil blive 
skrevet ind i kommuneplanen og skal 
derfor byrådsbehandles.
 
Om projektet

Registreringsarbejdet går officielt i gang 
i løbet af efteråret 2022 og løber til og 
med år 2025. Borgerne kan forvente at 
få et brev i deres e-boks brev et par uger 
inden, deres hus bliver registreret. Der er 
to medarbejdere dedikeret til at vurdere 
og registrere.

I dag inkluderer registeret 23.200 byg-
ninger opført før 1940. Registeret bliver 
udvidet med 17.400 bygninger fra 1940-
1970. Bygninger opført før 1940 vil blive 
genvurderet for at sikre, at de vurderes 
på samme måde. Efterfølgende vil regi-
steret skulle opdateres hver 5. år, hvor 
yderligere fem år medtages i registeret.

Bygningerne registreres efter SAVE-me-
toden. Det vil sige, at de vurderes efter 
følgende parametre:

- Arkitektonisk værdi

- Kulturhistorisk værdi

- Miljømæssig værdig

- Originalitet

- Tilstand

Hvert parameter tildeles en værdi fra 1-9. 
Ud fra disse får en bygning en samlet 
bevaringsværdi, der ikke er et gennem-
snit af parametrene, men en vægtning i 
forhold til, hvad der har mest betydning. 
oegaderne

Læs mere om projektet på aarhus.dk

Hvor er Aarhus’ 
bevaringsværdige 
bygninger?
Det finder vi ud af, når 41.000 bygninger i Aarhus Kommune 
skal vurderes og registreres de næste tre år.

aarhus.dk
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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

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

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

Kursusnr/dato Tid Emne/underviser   

1. Mandag den 6/2 kl. 9.00 – 12.00  Den nye lejekontrakt (typeformular A10) 
    v/ advokat (H) Erik Aagaard Poulsen og advokat Sune Lund Jensen  

2. Mandag den 27/2 kl. 9.00 – 12.00  Køb af fast ejendom 
    v/ advokat (LL.M) Louise Kaczor og stats. aut. revisor Anne Evald

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

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

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

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

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

Max. deltagerantal til alle kurser: 60. 

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

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

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

Servicering formiddagskurser:
Under hele kurset selfservice-automat kaffe 
og the (vand på bordene). I pausen er der 
morgenmad.

Medlemmer: Hvert medlem kan tilmelde 
2 personer pr. kursus uden beregning. For 
deltagere herudover betales kr. 250,- (Ik-
ke-medlemmer: Betaler kr. 1.400,- pr. 
deltager pr. kursus).

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

Bestyrelsen har derfor truffet en principbe-
slutning om at kurserne fortsat skal være 
gratis; men at de, som bliver forhindret i at 
møde, og som undlader at melde afbud, vil 
blive opkrævet et gebyr på kr. 250,-.

Udlejerforeningen Aarhus er en afdeling af 
Danske Udlejere, hvorfor medlemmer af 
DU derfor også kan deltage i Aarhus' kur-
susvirksomhed. 

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

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

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

Kursusplan forår 2023
Vi gælder os til at byde jer velkommen til rigtig mange 
spændende kurser i løbet af foråret. I får her en kursusplan, 
så I allerede nu kan se, hvilke der kunne have interesse. 

Der åbnes for tilmelding på vores hjemmeside i starten af januar 2023.
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Om brug af certificeret brandrådgivere ved om- 
og tilbygning af eksisterende ejendom

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

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

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

KURSUS 1

Den nye lejekontrakt 
(typeformular A10)

KURSUS 2

Køb af fast ejendom
KURSUS 3

Nyt fra BR 2023
KURSUS 4

Den nye lejekontrakt 
(typeformular A10)

Tid Mandag, 6/2 2023 kl. 9.00-12.00. 
Undervisere Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen og   
  advokat Sune Lund Jensen
Sted Scandic Hotel Aarhus City, 
  Østergade 10, 8000 Aarhus C

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

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

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

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

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

Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis.

Tid Mandag, 27/2 2023 kl. 9.00-12.00
Undervisere Advokat (LL.M) Louise Kaczor og 
  stats.aut. revisor Anne Evald
Sted Scandic Hotel Aarhus City, 
  Østergade 10, 8000 Aarhus C

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

På kurset vil vi se på den praktiske fremgangsmåde ved 
køb af udlejningsejendomme, herunder hvad man skal 
være opmærksom på i lejeretlig henseende, alt efter om 
det er en småhusejendom eller en større udlejningsejen-
dom (et “stort hus") der handles.

Vi vil endvidere bl.a. se på de sædvanlige vilkår i købs-
aftalen, berigtigelse af handlen, due diligence procedu-
rer, ansvaret for mangler, ansvarsfraskrivelsesklausuler, 
hvornår er der tilbudspligt, og hvorledes opfyldes denne 
m.v. 

Endvidere vil vi se på de regnskabsmæssige og skatteret-
lige aspekter ved køb af en udlejningsejendom, herunder 
krav til regnskabsaflæggelse, bogføringsloven, ejendom-
mens indtægter og udgifter, herunder vedligeholdelse 
contra forbedring.

Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis.

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

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

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

Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis.

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

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

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

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

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

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

Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis. 

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00 FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00 FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00 FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

Læs om de mange gode kursustilbud 
og få et hurtigt overblik - vi glæder os 

til at byde dig velkommen.
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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.

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.

    
 
     

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

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

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

KURSUS 5

Lejefastsættelse
KURSUS 7

Forbedringer i bolig-
udlejningsejendomme

KURSUS 6

Misligholdelse 
og lejers fraflytning

Tid Mandag, 27/3 2023 kl. 9.00-12.00
Underviser Advokat (LL.M) Louise Kaczor

Sted Scandic Hotel Aarhus City, 
  Østergade 10, 8000 Aarhus C

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

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

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

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

Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis.

Tid Mandag, 15/5 2023 kl. 9.00-12.00
Underviser Advokat (LL.M) Louise Kaczor

Sted Scandic Hotel Aarhus City, 
  Østergade 10, 8000 Aarhus C

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

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

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

Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis.

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

Tilmelding/evt. afbud senest 1 uge før afholdelse

KURSUSBESKRIVELSE

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

Der udleveres kursusmateriale og kursusbevis.

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00 FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

FORMIDDAGSKURSUS KL. 9.00 - 12.00

Ny bog 
skal hjælpe 
ikke-jurister 
med at forstå 
lejeloven ...
Læs mere på side 2
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Vi skal udvikle byen samtidig med 
at vi passer på den

Nyt bygningsregister giver muligheder for at udpege hvil-
ke bygninger og kvarterer, vi skal bevare og tage særlig 
hensyn til

I takt med at Aarhus vokser bliver det stadig mere vigtigt ikke 
blot at have fokus på væksten alene men i mindst lige så høj 
grad at have øje for at bevare de kvaliteter og den kulturarv, 
der findes i eksisterende bygninger og kvarterer i byen.

Derfor er det nødvendigt at have et redskab, hvor vi hurtigt og 
på forhånd kan se, hvor vi skal være ekstra varsomme med 
at udvide og udvikle byen, og hvilke bygninger og kvarterer vi 
skal bevare og tage særlig hensyn til, så vi bevarer flest mulige 
kvaliteter i byen, der blev grundlagt helt tilbage i vikingetiden.

Jeg hilser det mere end velkomment, at vi med en opdatering 
af det såkaldte SAVE-register ikke alene får alle bygninger fra 
før 1970 vurderet men også får et udvidet indtryk af, hvilken 
sammenhæng bygningerne indgår i. På den måde rykker vi 
videre på ryggen af det register, som blev oprettet for lidt over 
25 år siden med bevaringsværdige bygninger fra før 1940.

Det Aarhus vi holder af

"Jeg er meget optaget af, at vi udvikler vores skønne by med omhu 
og omtanke. Vi skal naturligvis ikke sætte udviklingen og udbyg-
ningen af Aarhus i stå, da vi alle har glæde af at byen vækster. 
Men jeg er sikker på, at vi kan gøre samtidig med, at vi også sikrer, 
at eftertiden får glæde af de kvaliteter i byen, som vi allerede har 
og, som ud over at fortælle en historie, også er medvirkende til, at 
vi får mere af det Aarhus, vi holder af."

Nicolaj Bang, rådmand Teknik og Miljø

Udsigt til korte sagsbehandlingstider
i den allernærmeste fremtid

Politikerne valgte under årets budgetforlig at prioritere 
byggesagsbehandlingen, og det vil ansøgerne meget 
snart kunne mærke.

Sagsbehandlingstiderne er blevet længere og længere i 2022. 
Det skyldes, at politikerne under budgetforlig 2022 valgte ikke 
at forlænge en ordning, der gav byggesagsbehandlingen flere 
penge.

I september skrev Aarhus Byråd så under på budgetforlig 
2023 og afsatte 8,5 mio. kr. til byggesagsbehandlingen.

”Der er ingen tvivl om, at pengene falder på et tørt sted. Det er 
helt afgørende, at vi har en god byggesagsafdeling, der har tid og 
ressourcer til at løfte den store efterspørgsel, der er på at udvikle 
vores kommune. Derfor er jeg også glad for, at vi har valgt at pri-
oritere byggesagsbehandlingen, så vi kan levere en god og effektiv 
service,” siger Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø.

Og ansøgerne skal ikke vente længe, før de igen får en god og 
effektiv service.

”Ansøgerne vil opleve en forandring – hvis ikke med det samme – 
så meget snart. Vi er i gang med at ansætte ekstra medarbejdere, 
som gør, at vi hurtigt er med igen og kan nedbringe sagsbehand-
lingstiderne,” lyder det fra Ann Hamborg, områdechef, Byggeri.

Ansøgerne kan også være med til at forkorte sagsbehand-
lingstiden.

”I takt med at behandlingstiderne er blevet længere, har vi des-
værre set, at nogle vælger at springe over forhåndsdialogen. Men 
netop forhåndsdialogen er en forudsætning for, at ens sag har en 
kort behandlingstid, da det er her, vi sikrer, at sagen er fuldt oplyst 
og har den nødvendige information,” opfordrer Ann Hamborg.  

Statistikken lader vente på sig

Selvom ansøgerne hurtigt vil opleve en forandring, går der 
længe, inden det slår igennem på statistikken af sagsbehand-
lingstiderne. De bliver nemlig først gjort op, når en sag afslut-
tes. Nogle sager kan tage flere år at behandle, og derfor vil der 
også gå lang tid, inden man kan se, de ekstra ressourcer slår 
igennem på sagsbehandlingstiderne.
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