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Indledning 
Siden udsendelsen af det seneste nyhedsbrev i august måned 2015 har der været direktørskifte, og 

og et nyt medlem er indtrådt i bestyrelsen for ProDomus: 

Direktørskifte 
ProDomus mange-årige direktør Karen Bock valgte i foråret 2016 at gå på pension, og bestyrelsen 

ansatte efterfølgende undertegnede som ny direktør.  

Jeg vil gerne benytte dette nyhedsbrev til at sige tak til alle Jer medlemmer for den pæne 

modtagelse. Det er en stor ære og glæde at opleve Jeres uforbeholdne tillid.  

Jeg har desværre endnu ikke haft lejlighed til at hilse på alle 541 medlemmer; men jeg håber at 

mange vil finde tid til at komme forbi kontoret til en kop kaffe og en snak.  

I skal være hjertelig velkommen.  

Det er naturligvis medarbejdernes og min ambition at fortsætte Karen Bocks gode, værdifulde og  

tillidsfulde samarbejde med både nye og gamle medlemmer og kunder. Man vil således ikke som 

medlem umiddelbart opleve de store forretningsmæssige forandringer udover, hvad der helt naturligt 

følger af ”tidens trends”. 

Til gengæld vil vi fortsat have stort fokus på, at vi opleves af vores medlemmer som en professionel 

og tillidsvækkende rådgivnings- og samarbejdspartner, hvor der er plads og tid til at rådgive og tale 

med det enkelte medlem om de problemstillinger og udfordringer, der end måtte opstå. 

Nyt bestyrelsesmedlem 
I forbindelse med foreningens ordinære generalforsamling i april måned blev advokat Anne 

Henriksen valgt til nyt bestyrelsesmedlem i ProDomus.  Anne Henriksen afløser det mangeårige 

bestyrelsesmedlem i foreningen Karsten Kold.  

På det efterfølgende bestyrelsesmøde i juni måned konstituerede bestyrelsen sig ved formand 

advokat Claus Fischer, næstformand advokat Anne Henriksen og sekretær direktør Trine Wagner.  

Den nyvalgte næstformand, Anne Henriksen, tilfører bestyrelsen i ProDomus stor ekspertviden på 

det lejeretlige område, både indenfor det private og almene område, ligesom hun har en stor og bred 

erfaring indenfor køb og salg af fast ejendom. Anne har endvidere som en særlig niche oparbejdet 

en juridisk specialviden indenfor bl.a. forsyningsvirksomheder.   
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Fra venstre ses revisor Palle Roed (best. medl.), arkitekt Jørn Held (best. medl.), direktør Trine Wagner (sekretær), tømrermester 

Jørgen Pedersen (best. medl.), tidligere direktør i ProDomus Karen Bock, direktør Connie Lindholt (best. medlem), direktør i 

ProDomus Britta Jespersgaard, advokat Anne Henriksen (næstformand) og advokat Claus Fischer (formand).  

Nyt fra kontoret 
Vi har også styrket medarbejderstaben det seneste år.  

Line Bonderup blev ansat som ejendomsadministrator i efteråret 2015, da en mangeårig 

medarbejder ønskede at gå på pension. Line kommer fra en stilling som ejendomsadministrator hos 

Boliq Ejendomsadministration. I december 2015 blev Heidi Mærsk ansat som ny regnskabschef. 

Heidi har stor regnskabsmæssig brancheerfaring og har senest været ansat i DEAS.  

Lige før sommerferien ansatte vi Anette Madsen som ejendomsadministrator/proces- og 

koordinering. Anette kommer fra en stilling som specialkonsulent hos Boligadministrationen i Aalborg 

Kommune og har tidligere været ejendomsadministrator i bl.a. Kuben Ejendomsadministration A/S. 

Endelig har vi ansat Line Hedegaard Bech som ejendomsadministrator. Line er uddannet 

finansøkonom og ejendomsmægler og kommer fra en stilling som sagsbehandler hos HOME i 

Nørresundby. 

Samtlige 18 medarbejdere kan kontaktes i kontorets åbningstid for råd og vejledning.   

Se mere om vores direkte telefonnumre og åbningstider på www.prodomus.dk. 

Nyheder 
Det seneste år har både budt på nye krav til udlejere og en afgørelse fra Højesteret som jeg har 

valgt at opsummere her: 

 

http://www.prodomus.dk/
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PBS-dommen 
En netop afsagt dom fra Højesteret fastslår, at det ikke er lovligt, at lejer betaler PBS-gebyr ved 
siden af lejen. Dette selvom man har aftalt det direkte i lejekontrakten.  
 
Dommen følger principperne i den såkaldte ”trappevask-sag om tillægsydelser”.  
 
Som udlejer skal man derfor nu være opmærksom på, at man ikke i boliglejekontrakter gyldigt kan 
aftale, at lejer skal betale et PBS-gebyr udover lejen, selvom udlejer stiller denne betalingsservice 
til rådighed for lejer. Samtidig vil en tidligere aftale om PBS-gebyr heller ikke være bindende 
overfor lejer.  
 

Som en konsekvens heraf skal fremtidige lejekontrakters særlige vilkår (standard) tilrettes i 
overensstemmelse hermed. 
 

Forbrugsmålere på varmt vand  
Den 5. juni 2014 trådte den nye målerbekendtgørelse i kraft. Ifølge bekendtgørelsens § 6, stk. 2 skal 

der inden den 31. december 2016 installeres målere til måling af forbruget af varmt vand i den 

enkelte bolig- eller erhvervsenhed, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt. Kravet 

udspringer af Energieffektiviseringsdirektivets artikel 9, og det omfatter blandt andet udlejnings- og 

foreningsejendomme. 

Ved omkostningseffektivt menes rentabelt. Begrebet defineres ved, at besparelsen i målerens 

levetid overstiger investeringen. Der er således tale om en simpel tilbagebetalingstid, hvor den årlige 

besparelse gange levetiden skal være større end investeringen.   

Ifølge bekendtgørelsen er det bygningsejeren – herunder andelsbolig- og ejerforeningen – der skal 

dokumentere, om betingelserne om målernes rentabilitet er til stede. En fejlvurdering kan medføre 

bødestraf, jf. § 12, stk. 2 i bekendtgørelsen. 

Rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner 
Den 1. juli 2016 trådte et krav om udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner i kraft. Kravet vedrører alle 

ejendomme, som er opfattet af boligreguleringslovens kapitel II-IV, altså omkostningsbestemte 

ejendomme og ejendomme opført efter 31.12.1991 (markedsleje). Kravet omhandler en rullende, 

10-årig vedligeholdelsessplan, som skal revideres (opdateres) hvert år inden 1. juli. 

I ejendomme, hvor der er etableret beboerrepræsentation, skal beboerrepræsentationen inddrages 

i arbejdet med at udarbejde planen.  

Konsekvensen af, at en udlejer ikke udarbejder planen er, at udlejer mister retten til at opkræve 

beløb efter boligreguleringsslovens § 18 og 18b hos lejer.  

 

Indberetning af specificeret vedligeholdelsesregnskab til GI 
For ejendomme, som ikke har en bindingskonto efter boligreguleringslovens § 18 b, men som er 
omfattet af boligreguleringslovens kap. II - IV, skal der indberettes et specificeret vedlige-
holdelsesregnskab til Grundejernes Investeringsfond, GI.  
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Dette kan ske via selvbetjening på gi.dk.  

Det første specificerede vedligeholdelsesregnskab, der skulle indberettes til GI, var regnskabet for 
kalenderåret 2015, altså perioden 1.1.2015 – 31.12.2015. 

Fristen for at indsende regnskabet er 6 måneder efter udløbet af kalenderåret, det vil sige, at fristen 
udløb 1. juli 2016.  

Hvis du som ejer har forskudt regnskabsår, var det første regnskab, der skulle indberettes til GI, det 

regnskab der startede i 2015, fx 1.2.2015 – 31.1.2016, som havde frist 1. august 2016. 

 

Frit el-valg 
Fra den 1. april 2016 blev elforsyningsloven ændret. Fra denne dato er det som udgangspunkt 

ejendommens ejer, der skal betale for levering af elektricitet til ejendommen. Dette udgangspunkt 

kan imidlertid fraviges, hvis der foreligger en aftale med en anden el-forbruger, eksempelvis en lejer.  

Som udlejer skal man derfor sikre sig, at lejeren indgår aftale med forsyningsselskabet.  Dette kan 

løses ved at opfordre lejeren til at indgå aftalen, eller alternativt at modtage fuldmagt til at indgå 

aftale om el-leverance på lejerens vegne.   

Ønsker du oplysning om, hvorledes ovennævnte nyheder påvirker din ejendom eller oplysning om, 

hvorledes du i øvrigt skal forholde dig i relation til ovennævnte nyheder, er du velkommen til at 

kontakte kontoret.  

Normtal 
Til brug for varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse med virkning fra 2017 kan nedenstående 

normtal, der er vedtaget i Huslejenævnet i Aalborg, anvendes: 

Poster: Normtal 

Administration  pr. lejemål (udokumenteret) 3.350 kr.*)  
 
Vicevært  pr. lejemål (udokumenteret) 

 
2.400 kr.*)  

 
Fradrag for sparet fremtidig vedligeholdelse ved 
forbedringer (vinduer) 

 
 

25% 
 
Forbedringsforhøjelse (ejer finansierer) 

 
8% 

 
Forbedringsforhøjelse (optagelse af lån) 

 
Ydelsen på langfristet lån 

 
Diverse 

 
0 kr.  

*) excl. moms og dokumentationskrav om, at administrationen forestås af en momspligtig administrator for at godkende honorar inkl. 

moms.  
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Henlæggelser 
Henlæggelser reguleres på baggrund af udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks (NPI) i 

en 12-måneders periode på grundlag af juni måneds pristal. Udviklingen i NPI fra juni 2015 til juni 

2016 udgør 133,5/134,17 = 0,5 procent1. 

Dette bevirker, at de uafrundede beløb for 2016 vedrørende § 18 og 18b reguleres med 0,5% i 

2016. Det beregnede beløb reguleres herefter til hele antal kroner.  

Satsregulering 
2017 0,5 0,50 

2016 0,8 1,30 

2015 0,8 2,11 

2014 1,0 3,14 

2013 1,6 4,79 

2012 2,8 2,72 

2011 1,5 9,34 

2010 2,0 11,52 

2009 4,2 16,21 

2008 1,6 18,07 

2007 2,2 20,66 

2006 1,9 22,96 

2005 1,5 24,80 

2004 2,3 27,67 

2003 2,1 30,35 

2002 2,5 33,61 

2001 3,5 38,29 

2000 1,9 40,91 

1999 1,5 43,03 

1998 2,4 46,46 

1997 1,3 48,36 

1996 2,0 51,33 

1995 0,7 52,39 
Kilde: Ejendomsforeningen.dk 

 

Yderligere satser, der er gældende for året 2016/17: 

 

Sats 2016/2017 pr. m2 2016 2017 

 
Indvendig vedligeholdelse LL § 22 

 
44 kr.  

 
44 kr. 

 
Gebyr huslejenævnet 
 

 
305 kr. 

 
306 kr. 

                                                                 
1 Danmarks Statistik, www.dst.dk 
 

http://www.dst.dk/


 
 

 8 

 
Gebyr tab i huslejenævn (udlejer) 

 
2.113 kr. 

 
2.124 

kr. 

 
Hensættelsesbeløb ureguleret LL § 63a  

 
23 kr.  

 
23 kr. 

Beløbsgrænse – beboerrepræsentanternes 
godkendelse af forbedringsarbejder  

  
97 kr. 

 
98 kr. 

Beløbsgrænse forhåndsgodkendelse, BRL § 
23, stk. 1 

 
97 kr. 

 
98 kr. 

Beløbsgrænse lejeforhøjelse der bevirker 
erstatningsbolig, BRL § 26, stk. 1 

 
193 kr.  

 
194 kr. 

 
Påkravsgebyr, LL § 93, stk. 2 

 
277 kr. 

 
279 kr. 

 

 
Påkravsgebyr, ELL § 69, stk. 3 

 
151 kr.  

 
152 kr. 

 
Maks beboerrepræsentation kontingent 

 
342 kr.  

 
343 kr. 

 

Tillæg til afkastning, BRL § 9, stk. 7 uafrundede beløb for 2016 
reguleres med 0,5%.  
Herefter afrundes til hele kroner.  

Kilde: Huslejenævnet i Aalborg/retsinfo.dk. 

Kurser – efteråret 2016 
Vi går et spændende efterår i møde med en hel del kursusaktiviteter, hvor vi håber at se mange af 

vores medlemmer:  

Generationsskifte udlejningsejendomme 4. oktober 2016 
I samarbejde med Danske Udlejere indbyder ProDomus vores medlemmer til et spændende gå-

hjem-møde vedrørende generationsskifte.  

På mødet vil stats. aut. revisor Arne Larsen, Redmark og advokat Tim Rosenkrantz Buur, 

Advokatfirmaet Vingaardshus, behandle de juridiske og skattemæssige aspekter i forbindelse med 

gennemførelse af generationsskifte på udlejningsejendomme. 

Kurset afholdes hos Redmark, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg, tirsdag, den 4. oktober 2016, kl. 

15-18.00 og er gratis for medlemmer af ProDomus. Der vil blive serveret sandwich og vand.  

Tilmelding kan ske ved fremsendelse af e-mail til: lhb@prodomus.dk eller ved at kontakte kontoret 

pr. telefon. 

Lejeloven 26. oktober 2016 
I samarbejde med Danske Udlejere indbyder ProDomus vores medlemmer til et spændende gå-

hjem-møde vedrørende lejeloven.  

På mødet vil advokat Anne Henriksen, Advokatfirmaet Vingaardshus, behandle de fokusområder 

man som udlejer skal være særligt opmærksom på, herunder udfyldelse af nye typeformular A, 9. 

udgave, ind- og udflytningssyn, 10-årige rullende vedligeholdelsesplaner m.v. 

mailto:lhb@prodomus.dk
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Kurset afholdes hos Redmark, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg, onsdag, den 26. oktober 2016, kl. 

15-18.00 og er gratis for medlemmer af ProDomus. Der vil blive serveret sandwich og vand.  

Tilmelding kan ske ved fremsendelse af e-mail til: lhb@prodomus.dk eller ved at kontakte kontoret 

pr. telefon. 

Danske Udlejere – diverse kurser 
Danske Udlejere indbyder endvidere til 2 spændende kurser i efteråret: 

Der afholdes specialkursus for lægdommere og huslejenævnsmedlemmer. Kurset omhandler den 

seneste viden indenfor lejeretten. Kurset afholdes mandag, den 7. november 2016, kl. 17-20.30 i 

Realkredit Danmark, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg.  

Endvidere afholdes dialogmøde for udlejere, hvor formålet er at udveksle erfaring og få ny viden 

med hjem. Dialogmødet er en kombination af et kursus og ERFA-møde. Kurset afholdes onsdag, 

den 23. november 2016 kl. 19-22.00 i AKKC, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.  

Kursus og dialogmøder er gratis for medlemmer af Danske Udlejere og ProDomus. Tilmelding skal 

ske til de@danskeudlejere.dk. 

Vi går et spændende år i møde 
Jeg vil gerne benytte dette nyhedsbrev til også at sige en stor tak for den pæne modtagelse til 

bestyrelsen og ikke mindst til hele medarbejderstaben i ProDomus.  

Medarbejderne i ProDomus fremstår som et yderst kompetent og fagligt veluddannet hold. Dette 

kombineret med et imponerende engagement, en stor arbejdsglæde, et fantastiske humør og et godt 

arbejdsmiljø vil utvivlsomt sikre, at vi sammen lykkes i opgaven med at drive ProDomus trygt videre 

ud i fremtiden.  

I ProDomus, Aalborg Grundejerforening, ser vi frem til et spændende år, hvor vi blandt andet vil 

opleve resultatet af en netop afsluttet høring fra Erhvervs- og Vækstministeriet omhandlende et nyt 

lovforslag om ændring af to elementer i Erhvervslejeloven. Det første element omhandler aftale om 

tidsbegrænsning uden begrundelse i udlejers saglige forhold og det andet element omhandler en 

præcisering omkring inddragelse af samtlige relevante aftaler og vilkår i retstvister om markedsleje.  

Endelig ser vi meget frem til indførelse af elektronisk underskrift (e-signatur) i ProDomus i starten af 

2017. 

 

Aalborg, september 2016 

Britta Jespersgaard 
direktør 
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