
Notat

Lovgivning vedr. boligområdet

1. Private lejeboliger
2. Almene boliger
3. Andelsboliger
4. Private ejerlejligheder

1. Private lejeboliger

Ved »private udlejningsboliger« forstås, foruden private udlejningsejendomme, tillige udlejede 
andelsboliger, ejerlejligheder, enkeltværelser samt blandede beboelses- og erhvervslejemål.  

I det private udlejningsbyggeri er der en ejer (udlejer) af boligerne, der kan få et afkast ved at leje 
boligerne ud til en husleje, der overstiger driftsomkostningerne. Der indgås en lejeaftale mellem udlejer 
og lejer. 

For private udlejningsboliger gælder to hovedlove: lovbekendtgørelse nr. 227 af 9. marts 2016 om leje 
(»lejeloven«) og lovbekendtgørelse nr. 810 af 1. juli 2015 om midlertidig regulering af boligforholdene 
(»boligreguleringsloven«).

Lejeloven gælder i hele landet. Lejeloven gælder for alle lejeforhold, hvor det lejede helt eller delvis skal 
benyttes til bolig, uanset om lejeren er en fysisk eller juridisk person. 

Boligreguleringsloven gælder tillige i hele landet, dog gælder reglerne i lovens kapitel II-V om 
huslejeregulering med videre ikke i alle kommuner, men de gælder i Frederiksberg Kommune. 

Lejelovgivningen indeholder regler om regulering af forholdet mellem udlejer og lejer. Mange af 
bestemmelserne er ufravigelige til fordel for lejeren. Af vigtige reguleringsbestemmelser kan nævnes: 
mangler ved det lejede, vedligeholdelse, lejerens brug af det lejede, betaling af leje, betaling af 
temperaturregulering, vand og el, ændring af lejevilkår, forbedringer, brugsrettens overgang til andre, 
opsigelse, ophævelse samt fraflytning. 

1.1. Huslejefastsættelsen i private lejeboliger

Reglerne om lejefastsættelse handler om, hvilket niveau begyndelseslejen i et lejemål kan og må 
fastsættes til. For private boliglejemål findes overordnet fire kategorier at fastsætte lejen ud fra:  
omkostningsbestemt leje, det lejedes regulerede værdi, det lejedes værdi og markedsleje. 

28. januar 2020; rev. 11-02-2020.
Sagsbeh.: HHK/ CHST/ ALH 

J.nr.: 03.00.00-P10-1-17

By Byggeri og Ejendomme



2

Ejendommen og lejemålets kategorisering er afgørende for lejefastsættelsen og -niveauet, men reglerne 
er mange, upræcise og komplicerede. De fire lejekategorier gennemgås summarisk nedenfor:

Omkostningsbestemt leje (Ejendomme ibrugtaget før 1992)

I større ejendomme (såkaldte storhuse), som er taget i brug før 1992, med syv beboelseslejemål eller 
derover, skal lejen grundlæggende beregnes ud fra omkostningerne for udlejer. Det kaldes 
»omkostningsbestemt leje«. 

At huslejen fastsættes ud fra omkostningsbestemte principper indebærer ikke, at en udlejer kan 
fastsætte huslejen ud fra alle de omkostninger, som udlejer har på ejendommen; udlejer må eksempelvis 
ikke medtage tab ved lejeledighed.  

De udgifter, der indgår i den omkostningsbestemte husleje, er blandt andet: Skatter og afgifter; 
renholdelse, administration, forsikringer, renovation; henlæggelse til vedligeholdelse; et nærmere 
bestemt afkast til udlejer af ejendommens værdi samt et eventuelt tillæg for udførte generelle 
forbedringer (f.eks. varmeanlæg, vinduer) og individuelle forbedringer (køkken, bad m.v.) i lejemålet. 
Udgiften til udskiftning af vinduer vil f.eks. delvist blive opgjort som vedligeholdelse og delvist som 
forbedring. 

Den omkostningsbestemte leje er typisk den laveste leje af de fire lejekategorier. 

Det lejedes regulerede værdi (færre en syv boliger)

I mindre ejendomme (såkaldte småhuse), som er taget i brug før 1992, og som per 1. januar 1995 
omfattede seks beboelseslejligheder og derunder, fastsættes lejen som »det lejedes regulerede værdi«. 

Det lejedes regulerede værdi er en sammenligningsleje. Lejen sammenlignes med lejen for 
beboelseslejemål i ejendomme med syv beboelseslejligheder og derover, der har en beregnet og 
reguleret omkostningsbestemt lejefastsættelse. De lejemål, der skal sammenlignes med, skal være 
tilsvarende med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. 

Det lejedes regulerede værdi er indført for at lette administrationen for småhuse, således at udlejere af 
småhuse ikke belastes af de strenge og administrationstunge regler om den omkostningsbestemte leje. 
Hensigten er ikke, at lejen løsrives fra det omkostningsbestemte lejeniveau. 

Det lejedes værdi (herunder §5 stk. 2 renoverede ejendomme)

»Det lejedes værdi« gælder for en række lejemålstyper, herunder enkeltværelser, beboelseslejemål i 
ejendomme hvor mere end 80 procent af ejendommens areal blev anvendt til andet end beboelse den 1. 
januar 1980 (såkaldte 80/20-ejendomme). Desuden gælder det lejedes værdi for gennemgribende 
forbedrede lejemål (efter §5 stk. 2 i boligreguleringsloven) beliggende i storhuse. Forbedringerne skal 
væsentligt have forøget det lejedes værdi, og forbedringsudgiften skal enten overstige 2.271 kr. pr. m2 
(2020-niveau) eller et samlet beløb på 259.699 kr. (2020-niveau). 

Det lejedes værdi er en sammenligningsleje, hvor lejeniveauet fastlægges ud fra en sammenligning med 
tilsvarende lejemål. I modsætning til den omkostningsbestemte leje skal lejefastsættelsen ved 
vurderingen af lejedes værdi afspejle det lejedes konkrete kvaliteter. 

Det lejedes værdi er typisk den næsthøjeste leje af de fire lejekategorier.
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Markedsleje (Ejendomme ibrugtaget fra 1992)

Der gælder fri lejefastsættelse, også kaldet »markedsleje«, i følgende lejemål: lejemål ejedomme taget i 
brug efter den 31. december 1991, lejemål der den 31. december 1991 var registreret og anvendt til 
erhverv (konverterede erhvervslokaler), lejemål i nyindrettede tageetager som den 1. september 2002 
ikke var registreret eller anvendt til beboelse, samt nypåbyggede etager hvor der er givet byggetilladelse 
den 1. juli 2004 eller senere. 

Markedslejen er reguleret af udbud og efterspørgsel. Lejeniveauet er i disse tilfælde udelukkende 
baseret på parternes aftale. Parternes aftale om lejeniveauet kan alene ændres eller tilsidesættes helt 
eller delvis, hvis det i medfør af aftalelovens § 36 vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde 
at gøre den gældende. Det er i praksis yderst sjældent, at en aftale om markedsleje tilsidesættes som 
værende urimelig. 

Markedsleje er typisk den højeste leje af de fire lejekategorier. 

1.2 Lejernes rettigheder, medbestemmelse og klagemuligheder

Som udgangspunkt kan udlejer i henhold til lejeloven ikke opsige en lejer af en tidsubegrænset aftale, 
med mindre, der foreligger specielle grunde nævnt i lejelovens kapitel XIII. Det gælder eksempelvis, hvis 
udlejeren selv ønsker at bo i lejligheden, hvis lejeren tilsidesætter god skik og orden, og hvis der er 
øvrige ”vægtige grunde”. Hvis lejeren ikke godkender opsigelsen, skal lejeren sende en skriftlig 
indsigelse til udlejeren, og denne må i så fald forelægge sagen for Boligretten på Frederiksberg, hvis 
opsigelsen opretholdes. 

Lejere i private udlejningsejendomme kan melde sig ind i en lejerforening, der kan repræsentere dem, 
hvis der er tvister med udlejeren om driften af lejemålet, huslejen eller andre forhold. 

Udlejer har pligt til at holde lejemålet i god stand fra lejemålets start og i hele lejeperioden. Pligten 
vedrører også rengøring af fællesarealer og rydning af fortov. Der skal i henhold til boligreguleringsloven 
udarbejdes en ti-årsplan for vedligeholdelse, og udlejeren skal betale et årligt beløb til en 
vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond. Denne konto kan ansøges, når der foreligger 
udgifter til vedligeholdelse. 

Lejelovgivningens klare udgangspunkt er, at det er udlejer, som alene træffer alle beslutninger 
vedrørende ejendommens drift. Spredt rundt om i lejelovgivningen findes imidlertid en række 
bestemmelser, hvorved repræsentanter for beboerne (såkaldte beboerrepræsentationer eller 
talsmandsordninger) tillægges visse beføjelser, samt regler, som pålægger udlejer visse pligter i forhold 
til disse beboerrepræsentanter, inden udlejer iværksætter nærmere angivne foranstaltninger. Blandt de 
rettigheder, som en beboerrepræsentation har, kan nævnes bestemmelse af husorden og indhentelse af 
alternative tilbud på driftsudgifter (for eksempel renholdelse og forsikring). 

I ejendomme med mindst seks lejemål har lejerne således ret til at vælge en beboerrepræsentation 
(lejelovens §64 – §66), som kan indgå i forhandlinger med ejeren om driftsforhold og vedligeholdelse mv. 
I henhold til lejeloven bør udlejeren for at fremme samarbejdet inddrage beboerrepræsentanterne i alle 
spørgsmål, der er af væsentlig betydning for lejerne i ejendommen. Hvis udlejeren ønsker at gennemføre 
forbedringsarbejder, der vil medføre en lejeforhøjelse, som sammen med forbedringsforhøjelser 
gennemført i de sidste 3 år vil udgøre mere end 64 kr. pr. m² bruttoetageareal, skal udlejeren indkalde 
beboerrepræsentanterne til et møde, hvor forbedringsarbejderne kan drøftes. 
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Lejeretten er et område, hvor der opstår relativt mange tvister på grund af de ofte meget klare 
modsætningsforhold mellem lejeaftalens parter. Til delvis imødegåelse heraf er på området etableret 
særlige klageinstanser, nemlig huslejenævnene. 

Der er huslejenævn i alle landets kommuner. Huslejenævnet har ikke selvstændige økonomiske 
bevillinger, da lovens ordning er, at kommunerne afholder samtlige udgifter til lokaler, 
sekretariatsbistand, honorering af nævnsmedlemmer med videre. Det er således op til hvert enkelt nævn 
at forhandle alle vilkår med deres respektive kommuner, hvorfor der kan være store forskelle på de 
ressourcer, der anvendes til sagsforcberedelse og aflønning. 

Et huslejenævn er en domstolslignende administrativ myndighed. Huslejenævnet er selvstændigt i 
forhold til Frederiksberg Kommune. Huslejenævnet er således en selvstændig forvaltningsmyndighed, 
der træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere af private udlejningsejendomme. Huslejenævnet 
består af tre personer, der udpeges for fire år ad gangen: en formand der skal være jurist, en 
udlejerrepræsentant og en lejerrepræsentant. 

Huslejenævnsbehandlingen er tænkt som hurtig, nem og billig måde til at få afklaret tvistligheder mellem 
lejere og udlejere – for eksempel at få fastslået, om den af udlejer opkrævede leje er højere, end 
lejelovgivningen tillader. Nævnsbehandlingen er forbundet med betaling af et lovfastsat gebyr på 314 kr. 
Parterne behøver ikke at være repræsenteret ved for eksempel en advokat eller en lejerforening. 

Huslejenævnets kompetence er begrænset til de tvister, som udtrykkeligt fremgår af loven. Nævnet 
træffer som første instans blandt andet afgørelse i tvister om: huslejens størrelse, lejeforhøjelser, 
tilbagebetaling af depositum, vedligeholdelsesmangler, lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning, 
forbedringer, forbrugsregnskaber, overtrædelse af husordenen, forhåndsgodkendelse af lejen for ejere 
og andelshavere med én udlejet lejlighed. 

Huslejenævnet har også kompetence til at bede ejer om at udbedre en vedligeholdelsesmangel. 

Lejere og udlejere kan endvidere indbringe tvister, der er omfattet af lejelovgivningen, for boligretten 
(byretten). Boligretssager dækker over sager, hvorom huslejenævnet som første instans har truffet 
afgørelse, men som ønskes prøvet i domstolsregi, samt sager, som huslejenævnene ikke er tillagt 
kompetence til at træffe afgørelse om.  

1.3 Vilkår i boligreguleringsloven vedrørende benyttelsen af lejeboliger

Boligreguleringsloven Kapitel Vll indeholder en række bestemmelser vedrørende benyttelsen af boliger.  

  Lejlighedssammenlægninger
o §46 beskriver, at det ikke er tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist, uden 

kommunalbestyrelsens godkendelse. 
o Boliger, der efter en sammenlægning er under 130 m2, kan ikke nægtes 

sammenlægning.

 Tomme boliger
o §48 beskriver, at hvis en bolig, der har været benyttet til helårsbeboelse, bliver ledig, 

skal ejeren sørge for at den fortsat benyttes til beboelse. 
o Har en bolig været ledig i seks uger, skal ejeren foretage en anmeldelse af den ledige 

lejlighed til kommunalbestyrelsen. 
o En bolig anses for ledig, når den ikke er udlejet til eller ikke benyttes til beboelse.
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 Værelsesudlejning
o §47 stk. 2: En bolig der tidligere har udlejet som beboelseslejlighed, må ikke udlejes som 

enkeltværelser uden kommunalbestyrelsens samtykke. 

Lejeloven giver lejeren ret til at fremleje eller bytte sin bolig. 

 Fremleje
o Lejer har i henhold til Lejelovens §69 ret til at fremleje op til halvdelen af lejlighedens 

beboelsesrum til beboelse, mens lejer selv bor i lejemålet. Antallet af personer, der bor i 
lejligheden, må dog ikke overstige antallet af beboelsesrum. 

 Bytte bolig
o Bor lejeren i en lejlighed, der udelukkende er udlejet til beboelse, har lejeren ifølge 

lejelovens § 73 ret til at bytte bolig med en anden lejer af en beboelseslejlighed, hvis 
lejeren har boet i lejligheden i mere end tre år og andre vilkår i hht. lejeloven er opfyldt.  

2. Almene boliger

Almene boliger opføres af almene boligselskaber og de kan administreres af boligselskabet eller 
boligforeningen, eller af en almen forretningsførerorganisation.  

Der er følgende almene boligorganisationer på Frederiksberg:

Boligorganisation Administreres af
Frederiksberg Forenede Boligselskaber KAB
Lejerbo Frederiksberg Lejerbo hovedorganisationen (hele landet)
Boligforeningen AAB Administrerer sig selv
Boligselskabet fsb Administrerer sig selv
DUAB UBS-bolig
Frederiksberg Ældreboligselskab DOMEA
Danske Funktionærers Boligselskab DOMEA
Frederiksberg Almennyttige Boligselskab DAB
VIBO Administrerer sig selv

Almene boliger er omfattet af almenboligloven samt en række andre bekendtgørelser, 
driftsbekendtgørelsen, udlejningsbekendtgørelsen, støttebekendtgørelsen mv. Almenboligloven vedrører 
opførelse almene boliger, herunder finansiering samt drift, udlejning og anvisning af almene boliger, 
herunder lejefastsættelse, vedligeholdelse og istandsættelse. Desuden omhandler loven det kommunale 
tilsyn med almene boliger, styringsdialogen mv.

Frederiksberg Kommune skal føre tilsyn med de almene boliger, bl.a. gennem årlige 
styringsdialogmøder, ligesom kommunen godkender nye projekter i ejendommene og en række andre 
dispositioner i boligorganisationerne. Desuden gennemser kommunen regnskaber for de 
boligorganisationer og forretningsførerselskaber, der er hjemmehørende i kommunen. 

Almene boliger er opdelt i almene familieboliger, almene ældreboliger og almene ungdomsboliger. 
Almene familieboliger er for alle. Almene ungdomsboliger kan kun udlejes til unge, og almene 
ældreboliger kan udlejes til ældre ud fra særlige regler.

Der gælder de arealkrav til almene familieboliger, at de maksimalt kan være 115m2, og gennemsnitligt i 
en bebyggelse maksimalt 110 m2. Almene ungdomsboliger kan maksimalt være 50m2, og hvis de 
indrettes som flerboliger, skal hver bolig indeholde køkken (evt. trinettekøkken) og bad. 
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2.1 Huslejefastsættelsen i almene boliger

Almene boliger er nonprofit-boliger; der er ikke er nogen, som skal tjene på at udleje dem. Huslejen skal 
afspejler de faktiske udgifter forbundet med finansieringsomkostninger ved opførelsen, skatter, afgifter 
og udgifter til administration, drift, renholdelse og vedligeholdelse af boligerne samt henlæggelser. 

2.2 Finansiering af almene boliger

Almene boliger opføres i henhold til almenboligloven og støttebekendtgørelsen. Frederiksberg Kommune 
skal yde et grundkapitallån der pt. udgør mellem 8% og 12% af den samlede anskaffelsessum for 
familieboliger, og 10% for ungdoms- og ældreboliger. Der er tale om et rentefrit lån som desuden er 
afdragsfrit i 50 år. 50 år efter ibrugtagning skal der ske en gradvis tilbagebetaling af grundkapitallånet til 
kommunen. De øvrige 2% af anskaffelsessummen finansieres ved beboerindskud, og fra 90 – 86% af 
anskaffelsessummen finansieres ved optagelse af realkreditlån, hvortil staten yder ydelsesstøtte. 

I henhold til støttebekendtgørelsen (Bek. nr. 14 af 9. januar 2020) er der et maksimumbeløb ved 
opførelse af almene boliger. For almene familieboliger i hovedstadsområdet udgør maksimumbeløbet i 
2020 23.930 kr. pr. m2 bruttoetageareal plus et energitillæg på 1.210 kr. pr. m2 bruttoetageareal. Beløbet 
reguleres hvert år ved årsskiftet. 

Når lånene i en almen boligafdeling er udamortiserede (betalt ud), fortsætter beboerne i henhold til 
almenboliglovgivningen med at indbetale et beløb svarende til renter og afdrag på lånet. Disse midler 
indbetales til Landsbyggefonden. Fra Landsbyggefonden sker der en tilbagebetaling til staten, der helt 
eller delvist modregner ydelsesstøtten på lånene. Desuden sker der en opsparing til fremtidig 
vedligeholdelse af boligorganisationens afdelinger gennem indskud i boligorganisationens og 
Landsbyggefondens såkaldte dispositionsfonde. 

2.3 Lejernes medbestemmelse og klagemuligheder

Almene boligorganisationerne er i henhold til almenboligloven organiseret med beboerdemokrati. 
Boligorganisationens bestyrelse og repræsentantskab eller generalforsamling er øverste myndighed i 
boligorganisationen. Bestyrelsen består af et flertal af beboere valgt på repræsentantskabet eller 
generalforsamlingen og der kan også indgå medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. 

I hver enkelt afdeling kan der vælges en afdelingsbestyrelse, og beslutninger om afdelingens drift og 
vedligeholdelse træffes på et såkaldt afdelingsmøde for alle beboerne i afdelingen. 

I almene boliger er det således beboerdemokratiet (jf. almenboliglovens kapitel 2), der har beslutningsret 
omkring huslejeforhøjelserne i en boligafdeling. Hvert år fremlægger afdelingsbestyrelsen et driftsbudget 
på et såkaldt afdelingsmøde (for alle beboerne i afdelingen) og en eventuel huslejeforhøjelse som følge 
af et øget driftsbudget eller vedligeholdelses- og anlægsarbejder i afdelingen kan besluttes ved simpelt 
flertal. Hvis det foreslås af det i vedtægterne fastsatte antal fremmødte, skal budgettet besluttes ved en 
såkaldt urafstemning blandt alle boligafdelingens stemmeberettigede beboere. 

Hvis nødvendige vedligeholdelsesarbejder forkastes af afdelingsmødet eller ved en urafstemning, kan 
boligorganisationens øverste myndighed (generalforsamling eller repræsentantskab) uden afdelingens 
samtykke (i henhold til almenboligloven § 37 stk. 4) træffe beslutning om gennemførelse af:

 større renoveringsarbejder,
 større energibesparende foranstaltninger,
 boligsociale helhedsplaner,
 fremtidssikring af bebyggelsen og
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 indsatser, der forebygger dannelse og opretholdelse af udsatte boligområder, jf. § 61 a, stk. 1.

Det er i henhold til almenboliglovens § 37, stk. 5. en betingelse for øverste myndigheds adgang til at 
træffe denne beslutning, at de pågældende arbejder og aktiviteter er nødvendige for at gøre boligerne og 
boligafdelingen tidssvarende og konkurrencedygtige over for en bred kreds af boligsøgende. Arbejder, 
der består i modernisering af køkkener eller badeværelser, kan ikke gennemføres uden afdelingens 
samtykke, medmindre disse arbejder er nødvendige for, at det samlede projekt kan gennemføres på en 
hensigtsmæssig måde.

Hvis kommunalbestyrelsen giver et pålæg om det, kan boligorganisationens bestyrelse uden samtykke 
fra afdelingsbestyrelse og afdelingsmøde (i henhold til almenboliglovens §41) iværksætte 
vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, rimelige moderniserings- og forbedringsarbejder, kollektive 
anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder samt udbedring af byggeskader m.v. 

For beboere i almene boliger gælder regler om råderet i boligen, der vedtages af hver enkelt 
boligafdeling, og sætte rammer for lejerens muligheder for at indrette, male og ombygge boligen. 
En boligafdeling kan beslutte at istandsætte køkken eller bad eller opsætte altaner ved brug af en model 
for kollektiv råderet, hvor der er individuel tilslutning til forbedringen og hvor lejere, der tilslutter sig, låner 
til forbedringen af afdelingen og afbetaler udgiften over huslejen. De øvrige lejere kan fravælge 
forbedringen. 

Beboerne kan indbringe tvister med boligorganisationen eller naboerne til beboerklagenævnet i 
Frederiksberg Kommune. Afgørelser i beboerklagenævnte kan påklages til boligretten på Frederiksberg. 

2.4 Salg af almene boliger
En almen boligorganisation kan i fællesskab med kommunen ansøge boligministeriet om at sælge 
almene familieboliger i henhold til kapitel 5a i almenboligloven og bekendtgørelse om salg af almene 
familieboliger (Bek nr. 227 af 01/03/2012.) 

3. Andelsboliger 

En andelsboligforening er en forening af andelshavere, der hver især køber en andel af en ejendom og 
retten til at bo i denne andel. Foreningen kan erhverve, eje og drive en ejendom, som andelshaverne bor 
i. Andelsboligforeningen ejer selve ejendommen, og andelshaveren køber et medlemskab i foreningen, 
samt en andel af foreningens formue og retten til at bo i en andelsbolig. 

Der findes tre hovedtyper af andelsboliger:
 Traditionelle, private andelsboliger, hvor andelsboligforeningen har købt en eksisterende 

ejendom, ofte en tidligere udlejningsejendom.
 Ikke-støttede, private andelsboliger, hvor nybyggede andelsboliger er opført uden støtte.
 Støttede, private andelsboliger, der er nybyggede andelsboliger, opført med offentligt tilskud 

efter 1980, men før udgangen af 2004.

Andelsforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Bestyrelsen i en andelsboligforening 
varetager den daglige ledelse af foreningen, sørger for at generalforsamlingens beslutninger bliver 
gennemført og påser den løbende administration og drift, herunder bogføring og aflæggelse af regnskab. 
Bestyrelsen kan ansætte en administrator til at varetage ejendommens administration og drift. 

Andelsforeninger er reguleret af andelsboligforeningsloven; ”Lov om andelsboligforeninger og andre 
boligfællesskaber” (Lbk nr. 1231 af 11.10.2018). Loven beskriver reglerne for erhvervelse af ejendomme, 
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salg af ejendomme og vilkår for andelshaverne som beboere i andelsforeningen. Desuden er der udstedt 
cirkulære om andelsboligforeninger, og cirkulære om prisfastsættelsessystemer i andelsforeninger. 

For fastsættelsen af værdien af en andelsforening sker valuarvurdering i henhold til ”Bekendtgørelse om 
vurdering af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger ved valuar” (Bek nr. 978 af 28/06/2018) 
Her fastsættes krav til valuaren og vurderingen. 

Andelsboligforeninger stiftet efter 1. juli 2018 skal udarbejde 15 årige vedligeholdelsesplaner for 
ejendommen, som skal opdateres hvert femte år. 

Frederiksberg Kommune kan i henhold til § lovens 7c og med henblik på at løse påtrængende 
boligsociale opgaver i kommunen, indgå aftale med en privat andelsboligforening om anvisningsret til 
boliger i foreningen. 

En andelsboligforening kan kun erhverve en udlejningsejendom, når mindst 60% af ejendommens lejere 
er medlemmer af foreningen, når den erhverves. Frederiksberg Kommune kan med foreningens 
samtykke indtræde som andelshaver for andele, hvor en lejer ikke ønsker at være medlem, men disse 
andele medregnes ikke i forhold til kravet om at 60% af lejerne skal være medlemmer.  

Hvis en andelsforening sælges, har andelshaverne fortsat ret til at være lejere i den bolig, de bor i. Lejen 
fastsættes da ud fra lejeloven og boligreguleringsloven samt evt. med et tillæg, jf. lovens §4 stk. 4. 

Ved overdragelse (salg) af en andel, skal bestyrelsen godkende overdragelsesaftalen. 

3.1 Boligudgiften i andelsboliger

En andelsboligforenings økonomi er baseret på andelshavernes indskud og månedlige boligafgift. 
Desuden kan der være lejeindtægter fra erhvervslejemål. Udgifterne vedrører lån, som foreningen 
optager i forbindelse med driften og vedligeholdelsen af ejendommen og fællesarealerne.

Andelsboligforeningen kan optage realkreditlån mod sikkerhed i ejendommen. Men andelshaveren som 
”kun” ejer en anpart af ejendommen, kan ikke finansiere købet af en andelsbolig med et realkreditlån. 

Økonomisk hæfter andelshaverne for foreningens gæld og for udgifter, der er forbundet med at 
vedligeholde ejendommen og fællesarealerne. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte, at 
iværksætte forbedringsarbejder, som andelshaverne hæfter for. 

Værdien af en andelsboligforenings ejendom kan fastsættes ud fra tre beregningsmetoder i henhold til 
andelsboligforeningslovens §5:

1. Anskaffelsesprisen – den pris, som foreningen betalte for ejendommen ved stiftelsen. Her 
tillægges de forbedringer, der er lavet på ejendommen.

2. Valuarvurdering – hvor ejendommens værdi fastsættes, som om den var en udlejningsejendom. 
Foreningen skal selv betale for denne vurdering, som gælder i 18 måneder, og fortages af en 
valuar, som er en særligt uddannet ejendomsmægler.

3. Den offentlige ejendomsvurdering – som udarbejdes af Skat på baggrund af en statistisk analyse 
af kommunens registrerede salg af udlejningsejendomme og ud fra den værdi, som ejendommen 
ville have som udlejningsejendom. Den offentlige ejendomsvurdering er dog fastfrosset til 2020.

Ud fra værdien af andelsboligforeningens ejendom kan beregnes en såkaldt “andelskrone”, som er en 
kursværdien for et indskud i en andelsboligforening. Her tillægges forbedringer og fratrækkes mangler. 
Andelskronen beregnes således: 

https://www.andelsportal.dk/nyheder/ny-vurderingsnorm-valuarvurderinger-2018/
https://www.andelsportal.dk/nyheder/ny-vurderingsnorm-valuarvurderinger-2018/
https://www.andelsportal.dk/nyheder/offentlige-ejendomsvurderinger-2020/
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Prisen (maksimalprisen) på andelen er således = andelsværdien (andelskronen*det oprindelige indskud 
for andelen) + værdien af forbedringer i andelen samt eventuelt værdien af fast installeret inventar. 
Ud over prisen for andelen, betaler andelshaveren en boligafgift til andelsforeningens betaling af skatter, 
afgifter, drift, renholdelse mv. 

Retsafgørelser har fastslået, at en andelsboligforening har pligt til at kontrollere og regulere 
andelsværdien, hvis der er fremkommet oplysninger om væsentlige forhold, der kan medføre ændring i 
fastsættelsen af andelskronen. (Højesterets afgørelse nr. 365 fra 2011). 

Andelskronen er påvirkelig af, om der er større renoveringsarbejder på vej, når en andel skal sælges. 
Fastsættes prisen for en andelsbolig ud fra en valuarvurdering, har lovgivning vedrørende værdi-
fastsættelse af udlejningsejendomme betydning. 

Hvis en andelsforening går konkurs hæfter andelshaveren sædvanligvis for den fælles gæld med sit 
indskud. 

Andelsboligforeningen betaler ejendomsskat, men i en andelsbolig betales ikke ejendomsværdiskat.

En analyse fra Danmarks Statistik fra 29. januar 2018 viste, at prisstigningerne på andelslejligheder er 
langt lavere end prisstigningerne på ejerlejligheder. 

3.2 Andelshavernes medbestemmelse og klagemuligheder

Beslutningerne vedrørende andelsforeningens økonomi, drift og vedligeholdelse mv. sker på en 
generalforsamling, hvor andelsforeningens medlemmer har stemmeret. Andelshavere har således 
indflydelse på alle beslutninger i andelsboligforeningen om økonomi, husorden og vedligeholdelse af 
ejendommen. 

Efter § 7 i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligloven) udarbejder 
erhvervsministeren en vejledende normalvedtægt for en andelsboligforening. Det er dog frivilligt for 
andelsboligforeningerne, om de vil anvende denne eller udarbejde individuelle vedtægter. 

Andelshaveren har fri råderet ved indretning af boligen. Andelsforeningen kan have bestemmelser, der 
pålægger andelshaverne begrænsninger for ombygning af boligen. 

Hvis en andelshaver ønsker at klage over en afgørelse truffet af bestyrelsen, kan sagen forelægges for 
generalforsamlingen. Kan sagen ikke løses internt i foreningen er andelshaveren henvist til at søge 
juridisk rådgivning hos en advokat. 

Andelsforeningen kan melde sig ind i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, ABF, og 
herigennem søge indflydelse på vilkår for andelsboligforeninger i Danmark. 

3.3 Salg af andelsboliger

Salget af en andelsbolig sker ud fra den i afsnit 3.1 beskrevne vurdering af andelens værdi. 

https://www.andelsportal.dk/wp-content/uploads/2018/11/andelskrone-beregning-08.11.jpg
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Regler og retningslinjer for andelsboligforeningens ventelister fastsættes i foreningens vedtægter. Det er 
af vedtægterne det fremgår, hvorvidt andelsboligen skal udbydes på en intern eller ekstern venteliste, før 
andelshaveren selv kan finde en køber til boligen.

I nogle andelsforeninger skal man være skrevet på en venteliste for at komme i betragtning til en bolig i 
andelsforeningen. I andre andelsforeninger kan medlemmet frit sælge til, hvem de ønsker. 

Det vil også fremgå af vedtægterne, om andelshaverens tætte slægtninge har fortrinsret til andelsboligen 
uden om ventelisten, som beskrevet i ABF’s standardvedtægter for andelsforeninger. Heri indgår også 
ventelisteprincippet. 

4. Private ejerlejligheder 

Ejendomme opført efter 1. juli 1966 kan opdeles i ejerlejligheder. Ejerlejligheder kan kun oprettes i 
ejendomme, der i deres helhed opdeles i ejerlejligheder. For bygninger opført før da, er der nogle 
begrænsninger for opdelingen i ejerlejligheder. 

Hver ejerlejlighed er en selvstændig fast ejendom. Sammen med andre ejere af lejligheder har ejeren af 
en ejerlejlighed ejendomsret til grunden, fælles arealer mv. efter et fordelingstal, der fastsættes som en 
brøkdel af den samlede ejendom. Ejerforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Bestyrelsen i en ejerforening varetager den daglige ledelse af foreningen, sørger for at 
generalforsamlingens beslutninger bliver gennemført og påser den løbende administration og drift, 
herunder bogføring og aflæggelse af regnskab. Bestyrelsen kan ansætte en administrator til at varetage 
ejendommens administration og drift.

De private ejerlejligheder er omfattet af ejerlejlighedsloven; (Lbk nr. 1713 af 16.12.2010). Desuden bliver 
en ejerforening reguleret af foreningens vedtægter. Erhvervsministeren har udarbejdet en normalvedtægt 
for ejerforeningen, som ejerforeningen kan ændre. 

Ejendomsvurderingsloven (Lov nr. 654 af 8.6.2017 om ejendomsvurdering) fastsætter reglerne for 
hvordan værdien af ejerboliger fastsættes. 

1.1. Boligudgiften i en ejerlejlighed

Ejerlejligheder kan sælges i fri handel, men i henhold til ejerlejlighedsloven §16a, kan ejendommen ikke 
sælges til en pris, der er væsentligt højere end ejendommens værdi. Køberen af en ejerlejlighed kan 
inden for et halvt år efter tinglysning af skødet indbringe prisen ved salget for boligretten i Frederiksberg 
Kommune. Prisen kan blive nedsat til et beløb, boligretten finder rimeligt. 

Der kan optages realkreditlån på 80% af boligens vurdering til køb af ejerlejligheder. Boligudgiften i en 
ejerlejlighed udgøres af renter og afdrag på lån samt af en andel af ejerforeningens fællesudgifter, der 
fastsættes ud fra en fordelingsnøgle, som fastsættes som boligens andel af den samlede ejendom.  

Ejendomme og ejerlejligheder skal i henhold til ejendomsvurderingsloven vurderes hvert andet år. Ved 
vurderingens fastsættes værdien i fri handel for ejerlejligheden. Der fastsættes en ejendomsværdi og en 
grundværdi (af grunden i ubebygget stand).  

Boligejere betaler ejendomsværdiskat, der for boliger med en ejendomsværdi under 3.040.000 kr. udgør 
1% af ejendomsværdien. Og for boliger, der overstiger beløbsgrænsen betales 3%. 
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Boligejere betaler desuden ejendomsskat, grundskyld, som fastlægges af beliggenhedskommunen og 
udgør mellem 16 og 34 promille af grundværdien. 

1.2 Ejerens medbestemmelse og klagemuligheder

Ejeren indgår i ejerforening, hvor samtlige ejere af ejerlejligheder i foreningen er repræsenteret. 
Beslutninger i ejerforeningen om fælles drift og vedligehold, renholdelse og administration af 
ejendommen, sker på en generalforsamling, hvor alle ejere er stemmeberettigede. 

Ejeren af en ejerbolig har fri råderet ved indretning og ombygning af boligen.

Hvis en ejer gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse af sine forpligtelser over for 
ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, kan ejerforeningen i henhold til ejerlejlighedsloven §8 
pålægge ejeren at fraflytte lejligheden med passende varsel.  


