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Forkortelsesliste 

 

ABF:   Andelsboligforeningernes Fællesorganisation  

ABL:   Andelsboligloven 

BOU:   Boligudvalget 

BRF: Bygnings- og Boligregistret    

DE: Dansk Ejendomsmæglerforening 

FED: Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling  

FT: Folketidende 

GD: Grundejernes Domssamling 

KL: Konkursloven 

LL: Lejeloven 

PAL: Pensionsafkastbeskatning  

RPL: Retsplejeloven 

SKM: Skatteministeriet 

SDO: Særligt dækkende obligationer 

T:BB:  Tidsskrift for Bolig- og Byggeret 

TL: Tinglysningsloven 
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Abstract 

 

Private co-operative housing has existed since the early 19th century in Denmark. At that time the 

objective of this form of housing was mainly on grounds of social reasons. Over the years this 

objective has changed and modified along with the changes in the Danish society – especially in the 

years before the financial crises hit the housing market in 2008. These years were in general 

affected by speculation and greediness which has also significantly affected the housing market. 

This has resulted in several new and unaccustomed challenges –economically/financially as well as 

legally – which the co-operative market in general will be effected by and at the very moment are 

facing.   

These challenges especially concern the opaque regulation of prices, loans which are characterized 

as highly risky (for instance with interest rate swap), new financial models, evaluation of liability, 

the advisers’ part in the market, the weakening of the security in cooperative apartments, the 

consequences of compulsory sale especially towards the members, and the general poor level of 

information at the market of private co-operative housing.    

On the basis of this context the thesis will examine a range of the most critical and essential 

challenges of these subjects and the affect they will have for the future of this form of housing. The 

challenges will be analyzed and discussed from different point of views – the housing cooperative, 

the members, the creditors, the advisers etc. depending on the specific challenges the subject lead 

on.  

The approach of each subject will be based on either an economical/financial or a legal point of 

view – but the thesis will for every subject have economically/financially as well as legally 

discussions and analyzes of the problems.       

Finally the thesis will focus on what can be done in the future to oppose these challenges                 

and to strengthen the level of information and transparency of this form of housing. 
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1. Indledning  

 

Andelsboligformen byggede oprindeligt på tanken om, at man i fællesskab kunne skaffe en billig 

bolig. Med denne boligform blev der således åbnet op for et nyt begreb – andelstanken, hvor det 

sociale hensyn var omdrejningspunktet. Gennem tiden er der dog sket en del på 

andelsboligområdet, markedet samt samfundet generelt og spørgsmålet er i dag om begrebet 

andelstanken og boligformen stadig ”trives” med disse nye udfordringer. 

For bare få år siden var andelsboligforeningerne et lukket samfund, og hvis man skulle have fat i en 

andelsbolig, var det nærmest kun muligt gennem bekendtskaber, som havde tilknytning til dette 

lukkede samfund eller via ”penge under bordet”. Efterspørgslen var langt større end udbuddet, 

primært grundet de lovinitiativer regeringen på forskellig vis gennem tiden havde forsøgt at fremme 

andelsboligformen med. 

I de senere år frem til årene 2006 og 2007 har boligmarkedet været udsat for kraftige 

prisstigninger
1
.
 

Dette var dels forårsaget af markedskræfterne ligesom liberaliseringen af 

finansieringsmulighederne samt rentefald også har været udløsende faktorer.  

På baggrund af denne generelle optimisme på boligmarkedet, blev der også i denne periode stiftet 

og handlet mange andelsboliger. Denne tendens var godt hjulpet på vej af grådighed og 

overbevisende rådgivning, ligegyldigt om dette var fra advokater, valuarer, pengeinstitutter eller 

realkreditudbydere.   

I forbindelse med finanskrisen i 2008 vendte boligmarkedet for alvor, der nærmest gik i stå, hvilket 

udløste kraftige prisfald. For så vidt angik de nystiftede andelsboligforeninger, der i den foregående 

periode havde gjort brug af risikobetonede finansieringsprodukter samt konverteringsmodeller – 

herunder dubiøse valuarvurderinger (eksempelvis A/B Ringertoften), blev også disse hårdt ramt af 

krisen. I flere andelsboligforeninger medførte det insolvens med risiko for konkurs – et eksempel 

herpå er andelsboligforeningen Thyra Danebod, der havde benyttet sig af trappelån samt renteswap-

aftaler. Spørgsmålet er herefter, hvorledes situationen for andelshavere er under og efter en konkurs 

og hvorvidt rådgiverne kan stilles til ansvar for deres umiddelbare mangelfulde rådgivning?  

Den generelle lovregulering af andelsboligen har også været under kritik – særligt har 

maksimalprisreglerne været i kritisk søgelys, primært pga. disses uigennemskuelighed, hvorfor der 
                                                           
1
 Se bilag 1 
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fra flere sider argumenteres for at ophæve disse og i stedet skele til den svenske model, der lader 

markedets frie kræfter sætte prisen. Dette sammen med at ældre andelsboliger ”lovligt” er steget 

meget i pris og at de er svære at sælge til de tilladte maksimalpriser, ligesom at de sagtens kan falde 

yderligere i pris gør, at andelsboligen er indviklet at gennemskue og ikke længere lever op til sit 

oprindelige renommé, som er god og billig boligform. 

1.1. Problemformulering 

Det primære formål med opgaven er, at vurdere og analysere andelsboligens udvikling fra at være 

en ”non-profit” boligform til i dag, hvor andelsboligens ry er mere eller mindre præget af 

uigennemskuelighed og spekulation. Fokus vil herefter være rettet på nærmere udvalgte aktuelle 

økonomiske og juridiske forhold og deres indflydelse herpå – alt med det sigte at give et billede af 

de fremtidige tendenser samt problemstillinger andelsboligen vil blive præsenteret for og bør 

overveje. 

For så vidt angår de økonomiske forhold er det essentielt at undersøge nugældende regler for 

andelsboligernes maksimalpriser og disses effekter på andelsboligens handelspriser og andelspriser. 

I forlængelse heraf, vil det ydermere være relevant at se nærmere på andelsboligforeningernes 

optagelse af komplekse finansieringsprodukter, lån og sammensætningen heraf.  

For så vidt angår de juridiske forhold vil det være relevant at undersøge de lovændringer, der har 

gjort sig særligt bemærket indenfor de senere år – særligt i forhold til de nye tendenser, som viser 

sig i form af tvangssalg og konkurs. I den sammenhæng vil det være væsentligt at se nærmere på de 

enkelte parters retsstilling efter et tvangssalg – en eventuel konkurs – hvorvidt der kan drages 

rådgivere til ansvar herfor samt ikke mindst at tage stilling til eventuelle løsningsforslag, som kan 

give andelsboligen et mere gennemskueligt ry fremover.  

1.2. Økonomisk metode 

De overordnede problemstillinger under dette vil blive analyseret ud fra en teoretisk og praktisk 

synsvinkel, som tager udgangspunkt i den historiske udvikling, som andelsboligformen har 

gennemgået. Analyserne vil dels bygge på konkrete situationer samt forskellige eksperters 

udtalelser på området, da udvalget af faglitteratur på området er særdeles begrænset. 

Informationsgrundlaget skal derfor behandles kritisk, da der kan være forskellige økonomisk 

bevæggrunde bag udtalelserne. Den formodning modereres i visse tilfælde, hvor afsenderen antages 

at have en mere faglig tilgang til problemstillingen. 
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1.3. Juridisk metode 

For så vidt angår den juridiske analyse i afhandlingen, vil denne hvile på retsdogmatisk grundlag, 

der beskriver og fortolker gældende ret. Afhandlingen består primært af de lege lata og de lege 

ferenda betragtninger. Begrundelsen for dette er, at området for andelsboligforeningers ophør ved 

tvangsauktion og konkurs bærer præg af, at der forligger sparsom retspraksis på området, der kan 

danne præcedens, hvorfor der er mange uafklarede spørgsmål. Informationsgrundlaget bygger 

herefter i høj grad på fortolkning af konkrete domme, advokaters partsindlæg samt udtalelser fra 

diverse nedsatte arbejdsgrupper - alt med henblik på at udlede hvilke tendenser, der kan danne 

grundlag for kommende gældende ret.    

Da andelsboligområdet beror på et tæt samspil mellem jura og økonomi, vil de udvalgte emner både 

analyseres og vurderes ud fra en juridisk og økonomisk synsvinkel, hvor hovedvægten lægges på 

enten jura eller økonomi alt efter emne jf. problemformuleringen. Endvidere vil der blive givet 

forslag til retspolitiske overvejelser – af både juridisk og økonomisk art – med henblik på at 

ajourføre regelsættet således dette fremadrettet vil blive mere tidssvarende.  

1.4. Struktur 

Indledningsvis beskrives andelsboligformen, dens lovgrundlag og historie med angivelse af de 

forskellige begivenheder, der i særdeleshed har ændret den oprindelige ideologi omkring 

boligformen. Endvidere beskrives forskellige tiltag med henblik på at fremme boligformen alt med 

det formål, at identificere de påvirkninger, der har ændret andelsboligen status i dag. 

Den følgende gennemgang af reglerne omkring værdiansættelse af andelsboliger rejses spørgsmålet 

om disse regler er hensigtsmæssige i forhold til handel med andelsboliger. For at besvare dette 

spørgsmål vil fokus særligt være rettet imod maksimalprisernes forvridende effekter generelt. 

Herefter vil der blive fortaget en kritisk analyse af de tre værdiopgørelsesmetoder i ABL § 5, stk. 2. 

Særligt reglerne omkring valuarvurderingen vil blive diskuteret og i den forbindelse vil der blive sat 

fokus på eventuel ansvarsbedømmelse i forbindelse med overpris og hvem i givet fald kravet skal 

rettes imod.  

Nye finansieringsprodukter og modeller for andelsboligforeningens låneoptagelse vil i dette afsnit 

blive diskuteret og analyseret ud fra hvilke fordele og ulemper, der er ved foreningernes valg af 

finansiering og låneoptagelse og dens påvirkning på andelsboligforenings finansieringsplan. Dette 

bliver ligeledes diskuteret i forhold til de betragtninger, der er fremkommet i udtalelser fra 
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nationalbankdirektøren omkring pari - reglens beskyttende formål overfor låntager. I forlængelse 

heraf vil videreudlån af realkreditlån til andelshaverne blive gennemgået, for at afdække de 

udfordringer, muligheder og risici, der ligger i denne finansieringsmodel. 

Dette efterfølges af et afsnit hvor det analyseres, om rådgivere kan drages til ansvar for deres 

rådgivning i forbindelse med andelsboligernes stiftelse. Der forefindes ingen retspraksis, der kan 

drages direkte analogislutninger til. Afsnittet vil derimod analysere de generelle tendenser for 

rådgiveransvar ved køb og salg af fast ejendom, som domstolens forventes at skele til ved afgørelser 

af kommende sager. 

I afsnittet omkring regelgrundlagets svækkende indvirkning på pant og udlæg i andelsboliger 

beskrives den historiske udvikling, med henblik på at analysere de udfordringer og konsekvenser, 

der melder sig hos panthaverne og andelshaverne. Herefter rettes fokus særligt på vedtægternes 

svækkende indvirkning på pantet samt problemer i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse. 

Afslutningsvis beskrives forskellige løsningsforslag i forhold til disse problemstillinger. 

I det følgende afsnit diskuteres andelshavers retsstilling i forbindelse med en andelsboligforenings 

ophør ved konkurs og tvangsauktion. Andelshaveres hæftelse og specielt anvendelsen af ABL § 4, 

stk. 1 og en diskussion af hvordan de juridiske problemer forbundet med det nyetablerede 

lejeforhold, der opstår som følge af andelsboligforeningens konkurs/tvangsauktion eller opløsning, 

vil blive gjort til genstand for nærmere analyse og diskussion på baggrund af en konkurs over A/B 

Vesterbrogade 96.   

Afhandlingen danner sluttelig grundlag for en diskussion og analyse af politiske overvejelser, der 

vil gøre andelsboligforeningernes årsrapporter mere gennemsigtige og tilgængelige. Dette vil tage 

udgangspunkt i ABF `s forslag til mere oplysende årsrapporter og det vurderes, hvorvidt disse er 

tilstrækkelig til, at afhjælpe de udfordringer andelsboligen står overfor i dag. Der vil herefter blive 

gennemgået forskellige forslag til hvordan reglerne i fremtiden bør udformes med henblik på at 

højne informationsniveauet samt gennemsigtigheden. 

1.5. Afgrænsning 

Som nævnt indledningsvist vil denne afhandling hovedsageligt beskrive, diskutere og analysere 

nærmere udvalgte aktuelle økonomiske og juridiske udfordringer, som andelsboligen de senere år – 

særligt i årerne fra 2005 til 2011- er blevet præsenteret for. Afhandlingen vil derfor kun i meget 

begrænset omfang beskrive de generelle karakteristika, som kendetegner andelsboligmodellen. 
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Dette udgangspunkt gør sig gældende, for så vidt angår alle afsnit i opgaven, hvilket har den 

betydning, at åbenlyse diskussioner og beskrivende redegørelser generelt er begrænset. 

Andelsboliger opført med støtte i form af indekslån og kommunegaranti vil ikke blive gjort til 

genstand for særskilt analyse.  

Det historiske perspektiv vil løbende blive inddraget i det omfang det måtte være relevant i forhold 

til hvert emne og belysningen af diverse problemstillinger/udfordringer i den sammenhæng.  

For så vidt angår de nærmere udvalgte aktuelle økonomiske og juridiske udfordringer, er disse valgt 

ud fra en generel vurdering i forhold til de problemstillinger, som har været særligt i kritikkernes 

søgelys de senere år. Disse problemstillinger har særligt været rettet mod emnerne 

maksimalprisregler, risikobetonede finansieringsprodukter – særligt renteswap samt 

finansieringsmodeller, svækkelse af pantets værdi i forhold til andelshaver og kreditgiver, 

andelshavers retsstilling efter en andelsboligforenings ophør ved evt. konkurs/tvangsauktion samt 

hele andelsboligområdets uigennemskuelighed.  

Afhandlingens sigte er andelsboligområdet generelt. Emnerne vil blive belyst i forhold til de 

aktører, som i særdeleshed står overfor nye udfordringer, overvejelser mv. Dette være sig for såvel 

andelshaver, andelsboligforening samt kreditgiver som valuar, administrator samt diverse rådgivere 

mv. Fokus vil dog primært være rettet mod aktørerne i nystiftede andelsboligforeninger i perioden 

2005-2008, da det hovedsageligt er disse andelsboligforeninger, som har gjort brug af 

risikobetonede finansieringsprodukter og dermed står overfor helt nye udfordringer.    

Erstatningsspørgsmål udløst af ovennævnte problemstillinger vil ikke blive behandlet nærmere i 

afhandlingen.  

Det i afhandlingen anvendte statistiske materiale er i overvejende grad baseret på årerne 2009 samt 

2010.  

Ovenstående afgrænsninger er foretaget hovedsagligt for at bevare fokus på af afhandlingens 

formål, men også for at begrænse opgavens omfang.  
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2. Om andelsboligen generelt 

 

 2.1. Andelsboligmodellen og dennes karakteristika 

Der findes overordnet 4 typer andelsboliger
2
, hvoraf langt den største del er andelsboliger oprettet i 

tidligere udlejningsejendomme. Qua dette findes de fleste andelsboliger i de større byer – 

hovedsageligt København. I Danmark er der i dag registreret 699 andelsboligforeninger, hvoraf de 

10 største foreninger har fra 1671 til 23.000
3
 boliger pr. forening. Dermed udgør andelsboligerne 

med 7,54 % en betydelig del af den samlede boligmasse.
4
 

Kort beskrevet er en andelsbolig en kooperativ boligform, hvor andelshaverne er organiseret i en 

andelsboligforening, der ejer en ejendom, hvori medlemmerne hver især har brugsret til en bolig i 

ejendommen.  Medlemmerne har således andel i foreningens formue og foreningens formål er at eje 

og drive ejendommen.
5
 Foreningen ledes af en bestyrelse, som er valgt blandt medlemmerne, men 

det er generalforsamlingen, der er øverste bestemmende myndighed.  

Et andelsbevis giver erhverver brugsretten til en lejlighed mod, at denne betaler lejlighedens andel i 

foreningens friværdi. Derudover betales der en månedlig boligafgift beregnet på baggrund af 

andelsboligforeningens driftsomkostninger.  

Andelsindskud = andel af ejendommens værdi - andel af foreningens gæld 

De væsentligste forskelle mellem ejerboligen og andelsboligen er for det første, at der ikke betales 

ejendomsværdiskat i en andelsbolig, mens der betales en procentsats af den offentlige vurdering om 

året i en ejerbolig.   

For det andet foreligger der også en forskel i finansieringen.
6
 I andelsboligforeningen er det 

foreningen og ikke andelshaveren, der optager realkreditlånet. Lånet gives mod sikkerhed i 

andelsforeningens ejendom og andelsforeningen betaler ydelserne, som de opkræver 

forholdsmæssigt af andelshaverne. Da andelsboligforeninger ikke er skattepligtige, gives der ikke 

                                                           
2
 Se bilag 1 

3
 Tallene er fra www.andelsboligforeninger.com som løbende opdateres. Det ses at Arbejdernes Andelsboligforening 

Århus er langt den største med ca. 23.000 boliger. Boligerne er spredt over 55 afdelinger. 
4
 Se bilag 2 

5
 ABF håndbogen for private andelsboligforeninger, 2010, s. 20.  

6
 For en mere udførlig gennemgang af, hvilke faktorer der bør inddrages ved sammenligning af ejerlejligheder og 

andelslejligheder, se Jens Lunde artikel, ”Er ejerboligen eller andelsboligen dyrest? ”, i Dansk 
Ejendomsmæglerforenings medlemsblad: Ejendomsmægleren, marts (nr. 3) 2008, s- 10-14.   

http://www.andelsboligforeninger.com/
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fradrag for renteudgifter på foreningens lån i modsætning til ejerboligen. For de lån, den enkelte 

andelshaver optager til eksempelvis finansiering af andelsindskuddet, kan renterne trækkes fra for 

andelshaveren ligesom renter på alle andre lån.
7
 Selve andelsboligmodellen og overnævnte faktuelle 

oplysninger vil ikke blive nærmere gennemgået i afhandlingen, idet dette forudsættes at være 

bekendt for læseren. 

2.1.1. Lovgrundlag 

Andelsboligformen er først og fremmest reguleret gennem andelsboligforeningsloven. Denne lov 

indeholder dog ikke bestemmelser, der regulerer interne forhold mellem andelshaverne. Her er det 

som udgangspunkt andelsboligforeningens vedtægter, der regulerer forholdene. Boligstyrelsen har i 

den forbindelse udarbejdet et sæt normalvedtægter, som kan anvendes. Tilsvarende har ABF 

udarbejdet standardvedtægter, som ligeledes kan benyttes af andelsboligforeningerne. 

Andelsboligforeningerne er ikke forpligtede til at gøre brug af hverken Normalvedtægten eller 

Standardvedtægten, men kan selv vælge hvilke regler man ønsker at implementere supplerende. I 

forbindelse med tvister kan foreningen også gøre brug af analogi til anden lovgivning – eksempelvis 

Selskabsloven, Lejeloven, og Foreningsloven mv., såfremt problemstillinger passer herpå.
8
 

2.2. Andelsboligens historiske udvikling 

Andelsboligens historie går tilbage til omkring 1900 tallet. Det var den grundlæggende 

”andelstanke”
9
, der lå bag boligformen – dvs. den byggede på kooperative grundsætninger om et 

samarbejde for at fremme en fælles interesse
10

 – nemlig at skaffe en billig bolig. Især slog 

andelstanken igennem i København, hvor der på dette tidspunkt eksisterede elendige boligforhold, 

som man derved forsøgte at løse gennem denne andelstanke. 

Udbredelsen af andelsboligforeninger medførte, at man allerede i 1964 overvejede, hvorvidt en 

generel lovgivning af andelsboligforeninger var nødvendig. Indtil da havde man i et vist omfang 

skelet til en analogisk anvendelse af lejelovens regler samt almindelige andelsretlige principper.  

                                                           
 
8
 Neville, 2006, s. 82-84. 

9
 Efterfølgende har betydningen af dette ord tilpasset sig tiderne og de politiske strømninger, der har været. Ifølge 

ABF ´s landsformand Hans Erik Lund vil han beskrive andelsboligtanken, som en boligform med fællesskab, men den 
oprindelige andelsboligtanke var, at skaffe billige boliger til lavtlønnede. Således gav man lejere mulighed til at blive 
mere borgerlige om man så må sige, ved at give dem medejerskab af en bolig, de ellers ikke havde råd til at købe selv.  
10

 Denne kooperative driftsform blev grundlagt i 1800 tallet i forbindelse med stiftelse og drift af datidens mejerier og 
brugsforeninger m.fl. – den første var brugsforeningen Thisted i 1866. 
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I takt med politikkernes ønske om at fremme andelsboligtanken, bl.a. ved indførelsen af 

tilbudspligten i lejeloven, blev der op igennem 1970érne stiftet mange foreninger. På den baggrund 

viste det sig nødvendigt at regulere forholdene omkring stiftelse af andelsboligforeninger samt 

fastsætte regler for prisdannelsen på andele, hvorfor man i 1979 vedtog lov nr. 239 af 8/6 1979 om 

andelsboligforeninger og andre bofællesskaber. Herefter blev andelsboligforeningerne for første 

gang genstand for egentlig lovgivning.
11

 

Et andet vigtigt moment i andelsboligens historie er den såkaldte ”opløsningsbølge” i 2004-2005. 

Bevæggrundene til likvidation af en andelsboligforening kunne for de enkelte andelshavere alt 

andet lige antages at være af økonomisk art. Ved at bortsælge andelsforeningens ejendom kunne 

man realisere den gevinst, som igennem årerne var opstået mellem den faktiske værdiansættelse af 

en ejendom, som de frie markedskræfter havde medført og den værdiansættelsesmetode man havde 

valgt efter andelsboliglovens § 5. Der er ingen tvivl om, at de privat økonomiske interesser her har 

overskygget de ideologiske bevæggrunde i andelstanken. Behovet for ovennævnte blev forstærket 

af at markedet for ejerboliger i disse år oplevede voldsomme prisstigninger. Disse prisstigninger var 

andelshaveren afskåret fra at få del i. Denne tendens var især tydelig i de andelsboligforeninger hvis 

maksimalprisfastsættelse skete på baggrund af anskaffelsespris eller offentlig vurdering. Med denne 

tendens var der åbnet op for et skred i forhold til de grundlæggende tanker, der lå bag ved 

andelsboligen.
12

  

I forbindelse med kapitaliseringen af prisstigningerne blev der anvendt forskellige modeller. En af 

de foretrukne modeller ses at være den såkaldte ”Århusmodel”.
13

 Her blev den oprindelige 

andelsboligforening opløst, hvorefter ejendommen blev solgt til en nyoprettet andelsboligforening 

typisk bestående af de samme andelsbolighaver som i den gamle andelsboligforening. Ved denne 

transaktion kunne den nye andelsboligforening anvende anskaffelsessummen som grundlag for 

beregningen og værdiansættelsen af foreningens ejendom. I enkelte tilfælde, hvor 

andelsbolighaverne ønskede at renovere ejendommen, men ikke havde mulighed herfor, kunne 

ejendommen handles til en investor, der herefter forestod en renovering af ejendommen, hvorefter 

ejendommen blev handlet tilbage til en nystiftet andelsboligforening bestående af de gamle 

andelsbolighavere. Herved opnåede andelshaverne at få ejendommen værdiansat til købsprisen, 

hvorved andelshaverne undgik at få tab som følge af andelsboligforeningens maksimalpriseregler.  

                                                           
11

 Neville, 2006, s. 19 ff. – 20. 
12

 Krogh, Kasper, ” Andelstanken er ved at uddø”, Berlingske, 5. august 2005. 
13

 FT 2004-05 2. samling. Bilag 1 til lovforslag 173. tabel 2. s. 7.  
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I nogle tilfælde blev der foretaget en konvertering af ejendommen fra at være en 

andelsboligejendom til at være en ejerlejlighedsejendom. Gennemgående for disse modeller må 

konklusionen være, at formålet har været at omgå andelsboliglovens maksimalprisregler. På 

baggrund af ovennævnte, blev der ved revisionen af ABL i juni 2005 indsat en ny bestemmelse i 

ABL § 2, stk. 2, med det formål at bremse konverteringsbølgen og bevare de grundlæggende ideer i 

andelstanken. 

I 2005 skete der endnu en banebrydende ændring i reglerne for pant og udlæg. Herefter fik alle 

andelshavere og købere af andelsboliger mulighed for at stille deres andelsbevis som sikkerhed for 

lån.
14

 

Ovennævnte ændringer har alt andet lige haft stor indflydelse på andelskronens værdi. Der findes 

ikke en samlet landsdækkende statistisk oversigt herover, men som det fremgår af materialet over to 

andelsboligforeninger vedlagt som bilag 5, dokumenteres der en mangedobling i andelskronens 

værdi – særligt omkring årerne 2004 og 2005. Det er først i forbindelse med finanskrisen, at denne 

tendens ses at ophøre. Konsekvenser heraf viser, at en andelsbolig, som før i tiden kostede langt 

mindre end en ejerbolig, nu i de fleste tilfælde har tilnærmet sig ejerboligens niveau. 

Ud fra ovenstående forenklede gennemgang af de vigtigste ændringer i andelsboligens historie samt 

den generelle finansielle udvikling og de nye tendenser på markedet for andelsboliger - tegner der 

sig et billede af nogle markante ændringer i forhold til den oprindelige andelstanke. De seneste år 

har bragt yderligere ændringer, problemstillinger mv. med sig, hvilket også vil få og har fået en 

betydning i forhold til andelsboligen.  

Afhandlingen vil herefter tage udgangspunkt i de særligt udvalgte og aktuelle emner, som synes at 

må få en betydning for andelsformen og dermed også give sig udslag i en fremtidig tendens.  

 

 

 

                                                           
14 Kuben A/S, ”Andelsboligen”, No. 2 2007, s. 4-12. Indtil 2005 havde der været problemer med overpris i forbindelse 

med salg af andelsboliger – også kaldet penge under bordet. Dette kom man bl.a. til livs ved at gøre det strafbart at 
tage overpris i forbindelse med salg af en andelsbolig. Man må dog yderligere formode, at prisstigningerne medførte, 
at behovet for ”penge under bordet”, næppe var nødvendigt herefter. 
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3. Prisfastsættelsesreglerne og deres uhensigtsmæssige indvirkning på 

andelsboligmarkedet 

 

Indtil for få år siden var handel med andelsboliger et ”lukket land”, idet omsætningen af disse 

boliger oftest foregik direkte mellem køber og sælger, hvor der ofte var tale om en form for 

venteliste for interesserede og hvor nepotisme kunne forekomme. Det var kun ganske få lejligheder, 

der kom i fri udbud og de blev nærmest revet væk.  

I dag er andelsboliger steget så meget i pris, at de ikke længere ”sælger sig selv”. Dette indikerer, at 

der ved handel med andelsboliger tilsyneladende er store problemer i forbindelse med 

prisfastsættelsen. I det følgende vil der blive sat fokus på reglerne for prisfastsættelse på 

andelslejligheder, ligesom problemstillinger i de sager, der står for at skal forelægges retten, vil 

blive diskuteret.  

3.1 Værdiansættelse af andelsbolig 

Ud fra valg af beregningsmetode kan to fysisk ens andelslejligheder fremvise forskellige 

prisfastsættelse. Dette skyldes væsentligst, at der ved handel med en andelslejlighed reelt er tale om 

handel med lejlighedens forholdsmæssige andel af andelsboligforeningens egenkapital. Der sker 

således ikke en tinglyst overdragelse af en ejendom, men der registreres alene en brugsret, i 

modsætning til handel med ejerboliger, hvor der sker overdragelse af en fysisk udmatrikuleret 

ejendom.  

Reglerne for beregningsmetode for værdiansættelse af andele i andelslejligheder fremgår af ABL § 

5, der fastslår, at prisen på en andel ikke må overstige hvad værdien i foreningens formue tillagt 

forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge. 

I henhold til lovens stk. 2, beskrives metoderne for værdiansættelsen således: 

 Anskaffelsesprisen 

 Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom (valuarvurdering) 

 Den seneste offentlige ejendomsværdi 

Ovennævnte værdiansættelse kan efter reglerne tillægges værdien af forbedringer på ejendommen 

siden anskaffelsen eller vurderingen. Det samme gør sig gældende for individuelle forbedringer på 
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lejlighedsniveau. Det er dog i sidste ende op til andelsboligforeningen at godkende 

værdiansættelsen.   

3.2. Maksimalprisreglernes forvridende effekter 

Umiddelbart synes reglerne enkle og gennemskuelige og tilsyneladende er 

spekulationsproblematikken pillet ud af prisdannelsen, men sådan forholder det sig imidlertid ikke. 

Når man graver dybere i emnet maksimalpriser, kan man konstatere, at der foreligger flere faktorer, 

som hver især har en forvridende effekt på prisdannelsen og sammenligningsgrundlaget. Man kan 

med god grund sige, at maksimalpriserne ikke giver tilstrækkelig information om 

andelsboligmarkedet, men i stedet har ansvaret for en forvridende og omfordelende effekt.  

Det er især i den ældre andelsboligmasse, at effekten viser sig, idet priserne for private 

udlejningsejendomme bestemmer maksimalprisernes størrelse. Her har en restriktiv 

huslejeregulering gennem mange år skabt et stort gab mellem disse ejendommes priser som 

udlejningsejendomme og tilsvarende ejendomme udstykket i ejerlejligheder. Da 

maksimalprisreglerne for andelsboliger er bundet til priser på boligudlejningsejendomme, kan man 

sige at den førte huslejepolitik, skatteregler og forventninger herom for investorer reelt sætter 

priserne på andelsboliger, idet en boligudlejningsejendoms værdi modsvarer den kapitaliserede 

værdi af fremtidige indkomster ved udlejning. 

En anden forvridende effekt ved maksimalprisreglerne så man i årerne op til 2005, hvor 

andelsboligforeningen kapitaliserede markedsværdien bl.a. ved anvendelse af Århus-modellen, som 

er omtalt i afsnit 2.2.. Denne metode blev stoppet via lovgivning, men der var efterfølgende en del 

eksempler på andelsboligforeninger, som lod sig opløse, hvorefter andelshaverne fraflyttede 

boligerne. De kunne herefter sælge den tomme ejendom til markedspris, der lå væsentligt over 

maksimalpriserne, idet den tomme ejendom herefter kunne oppebære fri huslejefastsættelse.
 15

 

Endvidere sker der også en spekulation i det fordelagtigste salgstidspunkt for en andelsbolig. I 

perioder med prisstigninger vil sælger være fristet til at trække salgstidspunktet til efter en ny 

offentlig vurdering eller alternativ valuarvurdering, hvorimod sælger i en perioder med faldende 

priser vil være tilbøjelig til at sælge før en ny vurdering forelægger. 

                                                           
15

  Lunde, Jens, Københavnerpriser, andelsboligfordele, ”pengeover bordet” og Århushistorier, 2006, s. 37. 
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Endelig har andelsboligforeningerne mulighed for frit at vælge mellem opgørelsesmetoderne via 

vedtægtsbestemmelser. Det siger sig selv, at dette forhold har forvridende effekt alt afhængig af 

hvilken politik den enkelte andelsboligforening har valgt som opgørelsesmetode.   

Frem til årerne 2006 og 2007 steg boligmarkedet kraftigt for herefter at gå i stå med faldende priser 

til følge. Andelsboligejendomme, der var belånt på toppen viste sig umuligt at opnå 

maksimalpriserne, hvorfor der var flere andelsboliger, hvor sælger skulle have penge op af lommen 

for at komme af med sin andel. Et konkret eksempel er omtalt i bladet Ejendomsmægleren fra 21. 

juni 2010. Her omtaler Danbolig i Århus ved statsautoriserede ejendomsmægler Kristian 

Voldsgaard en konkret handel med en andelsbolig, hvor han har lavet en fordelingsnøgle
16

 til 

sammenligning med en tilsvarende ejerlejlighed, hvorefter han nåede frem til, at sælger skulle have 

en kvart millioner op af lommen for at komme af med sin andelsbolig.  Den pågældende 

andelsbolig var stiftet i 2006 og siden da er priserne på ejerlejligheder faldet 20 – 25 %.
17

 Dette 

prisfald slog igennem på andelsboligen med det resultat, at egenkapitalen gik i minus.  

Som anført i Jens Lundes artikel i bladet Ejendomsmægler af 11. september 2006 talte 

markedssituationen for, at maksimalprisreglernes forvridende effekter formentlig ville være 

aftagende i årerne fremover. Dette skyldtes flere forhold. Tilstedeværelsen af 

boligudlejningsejendomme, hvor lejerne med fordel kan overtage ejendomme på andelsbasis, synes 

fremover at være begrænset, da disse ejendomme har været udsat for stærke prisstigninger, hvorved 

incitamentet for lejerne synes mindre attraktivt.
18

 

Endvidere vil nogle ejendomme blive nedrevet som følge af forældelse eller bortsaneringer, hvilket 

ligeledes reducerer antallet af ældre ejendomme. Endelig har pensionskasser og 

livsforsikringsselskabers opkøb af udlejningsejendomme de senere år været stigende, da PAL-

skattesatsens blev reduceret. Som følge heraf synes maksimalprisreglerne på daværende tidspunkt at 

få mindsket betydning fremover, da området gennem årerne ville være udsat for en markedsbestemt 

tilpasning.
19

   

                                                           
16

 Nærmere omkring beregningen af denne fordelingsnøgle er ikke anført og da det som bekendt er svært at lave en 
korrekt fordelingsnøgle skal denne information behandles kritisk, men eksemplet beskriver problemstillingen fint. 
17

 Se bilag 1. 
18

 Der skal stadig tages højde for den skattemæssige fordelagtighed ved andelsboligen, som bestemt ikke er 
uvæsentlig. 
19

 Sænkningen i 2001 af skattesatsen i pensionsafkastskatteloven fra 26 til 15 % for ejendomme og obligationer jf. 
Lunde, Jens, Københavnerpriser, andelsboligfordele, ”pengeover bordet” og Århushistorier, 2006, s. 23. 
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Imidlertid kan det konstateres, at denne glidende markedstilpasning har fået ”et skud fra boven”, da 

de kraftige prisfald, som boligmarkedet har været udsat for de sidste år, endnu engang har udstillet 

maksimalprisernes forvridende effekter, idet udviklingen har skabt et nyt begreb nemlig ”insolvente 

andelshavere”. 

3.2.1. Finansierings påvirkning af prissætningen 

Da handel med andelsboliger, som tidligere anført reelt er handel med andelsboligforeningens 

egenkapital, har finansieringen af andelsboligforeningens ejendom stor indflydelse på beregningen 

af andelsboligforeningens egenkapital.   

I gamle andelsboligforeninger var der typisk valgt traditionelle 30-årig realkreditlån med 

afdragsprofiler, således at gælden blev nedbragt. Her vil foreningens egenkapital udover 

ejendommens eventuelle værditilvækst over tid vokse med afdragene. Prissætningen for denne type 

andelsboligforening må alt andet lige være mere gennemskuelig for den private andelsbolighaver.   

De senere år har mange andelsboligforeninger gjort brug af komplicerede finansieringsprodukter. 

Især brug af inkonvertible lån og renteswap har stor indflydelse på andelsboligforeningernes 

egenkapital. I enkelte tilfælde er egenkapitalen blevet ”spist op” af stigninger i restgælden. De 

enkelte valg af finansieringsformer og deres konsekvenser vil blive nærmere gennemgået i afsnit 4. 

I bladet Ejendomsmægleren af d. 21. maj 2010 beskriver statsautoriserede ejendomsmægler 

Kristian Voldsgård og Martin Østergaard forhold omkring anvendelsen af renteswaps, idet de 

henviser til, at høje kursudsving undervejs i forløbet kan udhule andelsboligforeningens friværdi. 

Herved gør de opmærksom på problemer omkring manglende gennemskuelighed i forbindelse med 

prisfastsættelse af andele i den type andelsboligforeninger.  

3.3. Kritik af anskaffelsesprisen 

Anskaffelsesprisen som værdiansættelsesmetode jf. ABL § 5, stk. 2, litra a anvendes typisk kun i en 

kortere periode efter ejendommens erhvervelse. Efter en periode vil andelsboligforeningen normalt 

vælge at ændre beregningsprincippet, såfremt dette medfører en højere andelskrone. Falder 

boligpriserne, kan denne opgørelsesmetode imidlertid medføre, at en andelskøber risikerer at betale 

en ”lovlig” overpris for sin andel. Den situation er blevet særligt tydeliggjort efter, at boligpriserne 

begyndte at falde. 
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Et andet kritikpunkt opstår, når en andelsboligforening konsekvent fastholder anskaffelsesprisen 

som opgørelsesmetode. Her vil andelsprisen være upåvirket af konjunkturerne, hvorved der opstår 

en forvridende effekt i forhold det øvrige boligmarked. Samtidig har dette også en stavnbindende 

effekt.
20

    

3.4. Kritik af valuarvurderingen 

Anvendelsen af vurderingsprincippet jf. ABL § 5, stk. 2. litra b (valuarvurderingen) er i de seneste 

år i stigende grad taget i anvendelse
21

 bl.a. som følge af de kraftigt stigende priser på 

ejendomsmarkedet. Vurderingsprincippet bygger på, at en andelsboligforenings ejendom bliver 

vurderet til, hvad en tilsvarende boligudlejningsejendom kan oppebære som investeringsejendom 

udbudt til tredjemand.  

En sådan vurdering kan være behæftet med betydelig usikkerhed, da der udover fakta indregnes et 

vist skøn, herunder bl.a. ejendommens beliggenhed, vedligeholdelsesstand
22

 samt ”temperaturen” 

på ejendomsmarkedet generelt. Endvidere skal man ej heller se bort fra, at medlemmerne af 

andelsboligforeningerne kan have stor interesse i, at få ejendommen vurderet så højt som muligt. 

Henset til disse skønsmæssige ansættelser synes det umiddelbart for en potentiel køber, at være 

mere retvisende at anvende den offentlige vurdering, der jo baseres på objektiv fakta i modsætning 

til valuarvurderingen. Denne tese ses i flere tilfælde bekræftet, senest i den omdiskuterede sag 

omkring andelsboligforeningen Ringertoften.  

For at illustrere problematikken i andelsboligforeningen Ringertoften, er der valgt en 

stiftelsesmodel, som blev beskrevet i TV programmet Kontant i DR 1 d. 15. september 2009.
23

 

Modellen går ud på at stikke beboere blår i øjnene ved at lokke med store gevinster.  

Eksemplet tager udgangspunkt i en udlejningsejendom med 500 lejligheder på hver 56 kvm., der 

bliver handlet til 455 mio. kr.. Beboerne får tilbudt ejendommen på tilsvarende vilkår jf. 

tilbudspligten jf. lejeloven § 100, stk. 1 m.fl.. Boligadministratorerne fortæller beboerne, at de kan 

gøre et røverkøb, da ejendommen ifølge en valuarvurdering er 70 mio. kr. mere værd. Beboerne 

skal hver indbetale 28.000 kr. og resten finansieres i et realkreditinstitut. Hvis 70 % af beboerne 

                                                           
20

 Det bemærkes, at denne opgørelses metode er den mindst anvendte, hvorefter ca. 21 % benytter sig af denne 
opgørelses metode jf. Erhvervs- og Boligstyrelsen, Analyse af andelsboligsektoren rolle på boligmarkedet, 2006, s. 67.  
21

 Se Erhvervs- og Boligstyrelsen, Analyse af andelsboligsektoren rolle på boligmarkedet, 2006, s. 68-70. 
22

 Herunder problematikken mellem vedligeholdelse / forbedringer, i forhold til opgørelse af egenkapital. 
23

 http://www.abfinans.mono.net/upl/9001/Stiftelsesmodellen.pdf  

http://www.abfinans.mono.net/upl/9001/Stiftelsesmodellen.pdf
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melder sig ind i andelsboligforeningen opskrives indskuddet på 28.000 kr. straks til 228.000 kr..
24

 

Efter et år foretager den samme valuar en opskrivning af ejendommens værdi med yderligere 55 

mio. kr., hvorved værdien af andelene øges til ca. 385.000 kr. I den mellemliggende periode er der 

adskillige andelsbolighaver, der har realiseret deres gevinster og nye andelsbolighaver er kommet 

til.              

Efter et stykke tid bliver ejendommen af en ny valuar vurderet til 250 mio. kr.. Maksimalprisen 

falder herefter til 28.000 kr. beregnet efter den oprindelige anskaffelsespris på 455 mio. kr. I første 

omgang udløser dette scenarie følgende konsekvenser. For de oprindelige andelshavere, der meldte 

sig ind ved stiftelsen, udgør tabet max. 28.000 kr.. For de andelshavere, der har købt andele til 

228.000 kr., falder andelen nu til max. 28.000 kr., tilsvarende de andelshavere, der har købt til 

385.000 kr.. Såfremt disse andelshaver vil afhænde deres andele, vil de stå tilbage med tab på 

henholdsvis 200.000 kr. og 357.000 kr., hvilket stavnsbinder de pågældende andelshavere. 

Som det fremgår af eksemplet, er der her tale om, at en personkreds, der tilsyneladende har udnyttet 

skønsreglerne omkring valuarvurderinger til at berige sig på andres bekostning. Eksemplet 

efterlader sig helt klart nogle erstatningsmæssige spørgsmål, idet andelshaverne er ført bag lyset.  

Udover de direkte tab på andelene melder et andet spørgsmål sig - nemlig ejendommens reelle 

værdi, som er langt under anskaffelsesprisen. I eksemplet er ejendommen anskaffet til kr. 455 mio., 

hvilket beløb er tilvejebragt ved optagelse af lån i kreditforeningen. Da ejendommen ses kun at 

være 250 mio. kr. værd, er andelsboligforeningen reelt insolvent. I tilfælde af at ejendomme 

realiseres til 250 mio. kr. (eventuelt på en tvangsauktion), vil kreditforeningen stå tilbage med tab. 

Alt afhængig af hvorvidt de enkelte andelshavere har stillet supplerende sikkerhed
25

 for 

kreditforeningslånet, vil dette tab i påkommende tilfælde kunne rejses mod de pågældende 

andelshavere.     

Tilbage står andelshaverne med spørgsmålet om, hvorvidt de har et erstatningskrav og i 

bekræftende fald hvem dette skal rettes imod, og hvordan muligheden er for at søge sig fyldestgjort.  

I sagen om andelsboligforeningen Ringertoften vil kravet umiddelbart skulle rettes mod 

ejendomsadministratorerne og valuarerne i første omgang, men er det ensbetydende med, at de også 

får deres penge. Da valuarerne og boligadministratorerne opererer i selskabsform ApS eller A/S er 
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det tvivlsomt om, der er penge i selskaberne til, at honorere kravene fra andelsbolighaverne, der 

formentlig er i millionstørrelse, såfremt de bliver erkendt erstatningsansvarlige.   

Problemstillingen omkring overpris på andelsboliger samt svingende kvalitet i forbindelse med en 

valuarvurdering, er på det seneste blevet mere og mere forekommende. Eksemplerne er dog langt 

fra lige så udspekulerede som i eksemplet i A/B Ringertoften. For at imødegå nogle af de problemer 

har DE i 2009
26

 udfærdiget en ny norm samt nye retningslinjer for valuarvurderinger. DE forventer, 

at deres medlemmer følger disse normer, således de bliver normdannende for alle mæglere – 

medlem eller ej. Dermed forventer man, at domstolene fremover vil skele til DE´s normer, når de 

skal vurdere om en ejendomsmægler har overholdt sædvanlig ejendomsmæglerstandard i 

forbindelse med vurderingen.   

Dette har bl.a. også resulteret i en øget risiko for administratoransvar/bestyrelsesansvar. Ved 

vurderingen af ansvarsgrundlaget samt erstatningsspørgsmålet i den sammenhæng findes der en del 

retspraksis at støtte sig på. I det følgende afsnit vil der blive sat fokus på dette område med 

baggrund i de gældende retningslinjer og normer på området.     

3.4.1. Ansvarsbedømmelse i forbindelse med fejl og overpris ved valuarvurderingen 

Ved overdragelse af en andel i en andelsboligforening må prisen ikke overstige hvad værdien af 

andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelses stand med 

rimelighed kan betinge jf. ABL § 5.  I de tilfælde hvor det er en valuarvurdering, der ligger til grund 

for prisfastsættelsen, er der efterfølgende opstået en række erstatningssager omkring ulovlig 

overpris. Efter § 16, stk. 3 kan erhververen kræve prisen nedsat og en eventuelt erlagt overpris 

tilbagebetalt. Forældelsesfristen for dette krav mod sælger er 6 måneder efter erhververen er blevet 

bekendt med eller burde være blevet bekendt med kravet. Kravet rejses mod sælger subsidiært 

bestyrelse/administrator/valuar. 

Springer forældelsesfristen er kravet mod sælger udelukket. I de tilfælde må køberen rette sit krav 

mod bestyrelse, administrator (revisor eller advokat) eller valuar, hvorefter de almindelige 

forældelsesfrister er gældende.  

3.4.1.1.  Bestyrelsens ansvar 

Efter ABL § 6, stk. 3 skal aftale om overdragelse forelægges bestyrelsen til godkendelse. Der 

pålægges herefter bestyrelsen en pligt til at foretage en kontrol af prisfastsættelsen, som en af 
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bestyrelsens vigtigste opgaver. Såfremt bestyrelsen godkender en aftale, hvor der betales en 

overpris for andelen, kan erhververen rejse et erstatningskrav mod foreningen som følge af 

bestyrelsens fejl.  

En sælger, som med bestyrelsens godkendelse har opnået en overpris ved overdragelse af en andel, 

kan som udgangspunkt ikke gøre erstatningskrav gældende mod foreningen og bestyrelsen i 

anledningen af tilbagebetalingspligt til køber, da sælger blot stilles som han burde have været og har 

ikke herved lidt noget tab. Dog findes der afgørelser, hvor en andelsboligforening blev dømt 

erstatningsansvarlig overfor køber med tilbagebetaling af overpris og samtidig pålagt at friholde 

sælger, da denne var i god tro.
27

 Denne afgørelse synes tvivlsom, idet sælger herved fik en 

”uberettiget vinding” i forhold til den lovlige pris. 

De enkelte bestyrelsesmedlemmer kan også pålægges ansvar, såfremt de har handlet culpøst.
28

 

Ansvaret pålægges efter en individuel ansvarsbedømmelse. Retspraksis synes dog at være blevet 

skærpet overfor bestyrelsen i relation til priskontrol, da der i andelsboliglovens ånd ligger en 

forventning om, at bestyrelsens medlemmer som minimum skal kunne foretage en priskontrol - 

herunder vurdering af forbedringer. I forbindelse med prisfastsættelsen indrømmes dog en vis 

margin for fejlskøn alt efter hvad en gennemsnitsandelshaver forventes at besidde af kompetence.
29

 

Skal et bestyrelsesmedlem gøres ansvarlig skal handlingen være culpøs– eksempelvis hvor et 

bestyrelsesmedlem deltager i beslutningen om godkendelse af en overpris i forbindelse med 

prisfastsættelse af det pågældende bestyrelsesmedlems egen andel. Her vil foreningen i første 

omgang skulle udrede erstatningen, men generalforsamlingen kan træffe beslutning om at rejse 

erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmet.          

Ovennævnte situation vil som udgangspunkt være gældende for mindre andelsboligforeninger, hvor 

den valgte bestyrelse har påtaget sig opgaven at forestå administrationen af andelsboligforeningen. I 

det følgende vil den professionelle administrators ansvar blive diskuteret ud fra gældende regler og 

normer. 

3.4.1.2. Administrators ansvar 

Det er i den forbindelse vigtigt for administrator at være opmærksom på, at der kan ifaldes 

administratoransvar ved valuarvurderingen. Dette ansvar bygger på følgende 2 kategorier: 
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1) En generel ”pligt” til at kontrollere valuarens prisfastsættelse, herunder at 

lokalisere faktuelle fejl eller væsentlige oplysninger for værdiansættelsen. 

2) En konkret ”pligt” til grundigt at gennemgå valuarvurderingen for, hvilke 

forbedringer der har dannet grundlag for værdiansættelsen af ejendommen efter 

DE´s retningslinier.
30

 

AD 1) Kan det herefter udledes, at der er en pligt til at foretage priskontrol af valuarvurderingen. I 

retspraksis er der enighed om, at en administrator kan ifalde ansvar for fejl og manglende 

oplysninger i en valuarvurdering, men at administrators ansvar vil være subsidiært i forhold til 

valuarens.     

I retspraksis har administrators efterprøvelse af valuarens værdiansættelse af en andelsboligejendom 

været behandlet i et antal retssager.   

T:BB1999.269B vedrørende en række handler til ulovlig pris, hvor sælgers krav var 

forældet efter ABL § 16, stk. 3 blev foreningens revisor, der havde udarbejdet 

regnskabet og advokat, der var administrator, erstatningsansvarlige uanset de ikke 

havde kontraktforhold til sagens parter. Da de på en generalforsamling havde udtalt 

sig om det professionelle erstatningsansvar havde de medvirket til sagsøgernes 

opfattelse af, at et sagsanlæg var unødvendigt. Herefter kunne de ikke påberåbe sig, at 

sagsøgerne ikke havde opfyldt deres tabsbegrænsningspligt. Rådgiverne kunne ikke 

gøre regres mod sælgeren, da disse ellers ville miste den beskyttelse, som var tilsigtet 

med forældelsesreglen i § 16, stk. 3.   

Det må herefter stå klart, at en professionel administrator har pligt til selvstændigt, at kontrollere 

prisen samt en pligt til at sikre sig, at valuaren vurdere ejendommen på det rette grundlag. Desuden 

bør administrator gennemgå vurderingen med henblik på at kontrollere, at individuelle forbedringer 

ikke indgår i vurderingen, at der er udarbejdet et egentligt skyggebudget og at lejeindtægten ikke 

blot er skønnet. 

AD 2) Forpligtelsen efter punkt 2 udspringer af den såkaldte ”udestuedom”.  

U.2001.2132V: Her blev andelsboligforeningen pålagt, at trække værdien af en 

forbedring ud af selve andelskroneberegningen så køber ikke kom til at betale overpris 
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jf. ABL § 5, stk. 1, men stadig således at sælger fik forbedringstillæg for udestuen, 

som de var berettiget til jf. § 5, stk. 11.  

I afgørelsen var andelskronen beregnet på baggrund af den offentlige ejendomsværdi, der bl.a. 

indeholdt værdiforøgelse som følge af forbedringer bekostet af den enkelte andelshaver.  I en 

valuarvurdering efter dagældende regler var det ikke tilladt at indregne disse individuelle 

forbedringer i værdiopgørelsen. Efter de tidligere retningslinjer fra DE 2004 kunne valuaren 

medregne forbedringer afholdt andelsboligforeningen, tidligere udlejere og tidligere lejere, men 

ikke individuelle forbedringer bekostet af andelshaver i værdiansættelsen. 

Ved ændringen af DE´s normer og retningsliner i 2009 blev det anbefalet, at også andelsbolighavers 

individuelle forbedringer blev indregnet i valuarens værdiansættelse af andelsboligforeningens 

ejendom. Formålet hermed var bl.a. at få en mere retvisende værdiansættelse af ejendommen som 

ren udlejningsejendom. Imidlertid opstår der et problem, når andelskronen skal beregnes, idet den 

individuelle forbedring indregnes dobbelt i andelskronen i forbindelse med salg af en andel. Derfor 

har administrator en særlig pligt til at gennemgå hvilke type forbedringer, der er indregnet i 

andelskronen. Som følge heraf risikerer administrator at ifalde ansvar, såfremt han ikke korrigerer 

andelskronen for individuelle forbedringer. Det tilrådes derfor administrator i forbindelse med en 

bestilling af en valuarvurdering at få udleveret specifikationer over de forbedringer, der indgår i 

valuarens værdiansættelse.
31

 

3.4.1.3. Valuarens ansvar 

I forbindelse med den omfattende kritik af valuarvurderinger har DE i senest i 2009 udarbejdet 

vejledende normer for udfærdigelse af disse.  Såfremt valuaren tilsidesætter disse normer, er der 

som tidligere beskrevet en forventning om, at domstolene ved bedømmelse af ansvar vil skele til 

disse normer. I de tilfælde, hvor der foreligger faktuelle konstaterbare fejl fra valuarens side, vil 

denne i falde ansvar som følge heraf. Der hvor problemerne opstår, er i de situationer, hvor valuaren 

skal udvise skøn. Her kan det være svært, at vurdere hvornår et fejlskøn udløser et egentlig ansvar. 

Dog synes det klart, at fejlskønnet skal være væsentligt. Denne antagelse finder støtte i retspraksis 

på området.  

U.1993.52H omhandler en sag hvor Landsretten havde frifundet en ejendomsmægler 

for erstatningsansvar, i forbindelse med ejendomsmæglerens kontraktmæssige opgave 
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som vurderingsmand, men alene dømt ham til at tilbagebetale salær til sagsøgeren. 

Her omgjorde Højesteret Landsrettens afgørelse, idet Højesteret fandt, at 

ejendomsmæglerens vurdering afveg så væsentlig relativt som absolut fra hvad, der 

må antages at være en forsvarlig fagmæssig vurdering af ejendommens handelspris, 

hvorefter ejendomsmægleren blev gjort ansvarlig for det tab som appellanten havde 

lidt ved salg af ejendommen i tillid til ejendomsmæglerens vurdering. 

I forbindelse med en valuarvurdering af en andelsboligejendom vil fejlskønnet også her skulle være 

af væsentlig omfang såvel relativt som absolut for, at valuaren ifalder ansvar. Ved vurderingen af 

om der foreligger væsentligt fejlskøn vil antallet af skønsmomenter have betydning for et 

acceptabelt fejlskøn. Det vurderes at pålæggelse af ansvar i skønssammenhænge vil være sjældent 

forekomne. I konkrete sager vil disse primært vedrøre fejlskøn i forbindelse med vurderingen af 

lejereserver samt eventuelt kommende udstykningsmuligheder mv.
32

    

3.5. Kritik af den offentlige vurdering 

Som reglerne er i dag foretages der en offentlig vurdering af alle ejendomme herunder 

boligudlejningsejendomme hvert andet år. Vurderingerne fremkommer alene som resultat af 

indberettede priser på ejendomshandler, der er registreret inden for området. Disse vurderinger er 

som oftest ikke i overensstemmelse med de aktuelle handelspriser. Det skyldes for det første, at de 

ligger op til to år tilbage i tiden, ligesom de ikke tager særskilt hensyn til særlige forhold såsom 

vedligeholdelsesstand, beliggenhed og andre særlige forhold, der kan være prisbestemmende på 

området se bilag 4.  

Endvidere vil der i perioder med lav omsætning af boligudlejningsejendomme ligge forholdsvis få 

handler til grund for vurderingen, hvilket kan være medvirkende til at give et upræcist billede af 

markedet. Dette skaber naturligvis problemer i forhold til maksimalprisreglernes beregning efter 

ABL § 5, stk. 2, litra c, da disse maksimalpriser ikke afspejler aktuelle markedspriser.  

Fordelen ved den offentlige vurdering er, at den er forholdsvis objektiv, da andelsboligforeningens 

parter ikke har direkte indflydelse herpå i modsætning til valuarvurderingen, der er foretaget på 

foranledning af andelsboligforeningen, som alt andet lige har en subjektiv tilgang til denne.   
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I forbindelse med den offentlige ejendomsvurdering for 2010 har der været stor frygt for, at 

andelsboliger kunne risikere store prisfald som følge af fald i den offentlige vurdering. Imidlertid 

havnede vurderingen stort set på uændret niveau, hvilket overrasker i forhold til forventningerne.  

Da der ikke hersker tvivl om, at andelsboligforeninger har været udsat for store prisfald melder 

spørgsmålet sig om Skats vurdering har politiske hensigter ved at holde hånden under markedet. 

Dette afviser Skat med henvisning til stor usikkerhed som følge at ganske få indberettede handler af 

udlejningsejendomme. Imidlertid sender vurderingen et forkert signal til aktørerne på 

andelsboligmarkedet, da køberne kan føle sig presset til at betale for meget for deres andelsboliger.  

3.6. Delkonklusion 

Konklusionen  må herefter være, at prisfastsættelsesreglerne er et dårligt instrument til at udelukke 

spekulative tendenser på andelsboligområdet. På trods af at lovgiverne forsøger at ”lappe” på de 

forskellige omgåelsesproblematikker synes dette kun at komplicere praksis yderligere, som 

eksempelvis beskrevet i A/B Ringertoften. De største problemer synes at ligge i 

maksimalprisreglernes forvridende effekter samt manglede gennemskuelighed og 

sammenligningsgrundlag til det øvrige marked.  
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4. Særlige uigennemskuelige og problematiske finansierings-produkter og 

modeller 

 

Gennem de senere år er bankernes og realkreditinstitutternes udbud af finansieringsprodukter 

vokset enormt og der er sket en generel kreditekspansion op til 2006 - 2007 inden for 

boligfinansiering. Denne liberalisering af lånemulighederne har været diskuteret i pressen og der 

har været såvel positiv som negativ kritik heraf – dog har den negative kritik været særligt 

koncentreret, da finanskrisen for alvor slog igennem i 2008. 

Denne udvikling har også sat sine spor i forhold til de finansieringsprodukter, der har været udbudt 

til andelsboligforeninger. Kreative finansieringsprodukter, som har været og er svære at 

gennemskue, er blevet benyttet og er nu under hård kritik - særligt produkterne renteswap og 

rentetrappe. De følgende afsnit vil herefter se nærmere på disse nye produkter samt den generelle 

liberalisering af lånemulighederne, for herefter at diskutere hvorledes disse ændringer har eller kan 

påvirke fremtiden for andelsboligen.  

4.1 Andelsboligforeningernes finansieringsprodukter 

Historisk set har andelsboligforeningerne gjort brug af traditionel realkreditfinansiering i form af 

fastforrentede realkreditlån med op til 30 års løbetid. Lånet bliver ydet som obligationslån eller 

kontantlån. Da andelsboligforeningen ikke kan udnytte skattefordelen, vil obligationslånet være 

mest almindelig. Denne låntype er desuden mest velegnet i forbindelse med konverteringer.
33

 

Fordelen ved denne finansieringsform er, at andelsboligforeningen er i stand til at lægge et fast 

budget over udgifter til finansiering af ejendommen. Endvidere er et fastforrentet lån med til at 

værdisikre andelsboligens ejendom som følge af den store rentefølsomhed. 

I 1996 introducerede Realkredit Danmark et nyt produkt til boligfinansiering med løbende 

rentetilpasning, som blev kaldt flexlån. Produktet er senere blevet udvidet med rentetilpasning med 

op til 5 års løbetid med eller uden renteloft. For både fast- og variabelforrentede lån gives der 

mulighed for at supplere disse med afdragsfrihed med op til 10 år. På det seneste har Nordea spillet 

ud med et 4 % lån med udvidet afdragsfrihed op til 30 år.
34
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Fordelen ved rentetilpasninglånene er, at man får en aktuel lavere rente på sit lån målt i forhold til et 

fastforrentet lån på 30 år. Ulempen er, at andelshaverne ikke kender deres boligafgift fremadrettet. 

Boligafgiften vil herefter være afhængig af den til en hver tid gældende refinansieringsrente. En 

anden ulempe er, at rentetilpasningslånet ikke i samme grad som fastforrentede lån sikrer friværdien 

som følge af den lave kursfølsomhed. 

Nedenstående tabel viser konsekvenserne af en rentestigning på 1 % point på begge lånetyper. 

 Låntype med 

høj rentefølsomhed 

(eksempelvis fastforrentede kontantlån) 

Låntype med 

lav rentefølsomhed 

(eksempelvis tilpasningslån F1) 

Nominel obligationsrestgæld 1.000.000 1.000.000 

Kurs i udgangspunktet 100 100 

Kursværdi 1.000.000 1.000.000 

Løbetid på obligationer 30 år 1 år 

Rentefølsomhed* 9 1 

                                                      Renten stiger med 1 % -point 

Nominel obligationsrestgæld 1.000.000 1.000.000 

Ny kurs 91 99 

Ny kursværdi 910.000 990.000 

Ændring i kursværdi -90.000 -10.000 

* Rentefølsomheden udtrykker her den procentvise kursændring ved en rentestigning på 1 % -

point.  

(Kilde: Nykredit, ”Andelskronens værdi – realkredit og værdiansættelse”) 

Ved valg af lån med afdragsfrihed, kan foreninger, der har mere belastende finansiering, vælge at 

anvende provenuet ved afdragsfriheden til at nedbringe denne post, hvilket kan være fordelagtigt. 

Imidlertid stiller det krav til andelsboligforeningen, om at følge denne strategi. 

4.2. Renteswapaftaler 

Afdækning af finansiel risiko ved hjælp af finansielle kontrakter har i mange år været forbeholdt 

erhvervslivet, som typisk ønskede at afdække en valutarisiko. De senere år har man imidlertid set en 

stadig stigende tendens til, at man benytter finansielle kontrakter til afdækning af renterisiko på 

realkreditlån. Lånene bygges typisk op om et realkreditlån, som er baseret på pengemarkedsbaseret 
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rente. Mange specielt nystiftede andelsboligforeninger med høj belåningsprocent har indgået 

renteswapaftaler typisk med en bank som modpart. Formålet er, at sikre en stabil renteydelse, 

hvorved andelshaverne forsikrer sig mod stigninger i renten fremover. Imidlertid kan en 

renteswapaftale få uoverskuelige konsekvenser for både andelsboligforening og andelsbolighaver, 

idet aftalen forpligter låntager til at betale en fast rente til banken i op til 30 år. Det er altså 

sammensætningen af lån og swap, der gør at produktet er et inkonvertibelt lån, og at lånet ved 

eventuel tilbagekøb alene sker på modpartens betingelser (lån med særlige indfrielsesvilkår).
35

 For 

at kunne analysere og vurdere konsekvenserne for en sådan låneaftale, vil selve produktet renteswap 

blive kort gennemgået i det følgende afsnit. 

4.2.1. Produktet renteswap  

Indledningsvis skal det bemærkes, at der er flere varianter af swaps, hvoraf de mest almindelig er 

renteswaps og valutaswaps. Hvor man i renteswap bytter betalingsstrømme i den samme valuta, 

bytter man i valutaswappen betalingsstrømme i to forskellige valutaer. I denne afhandling vil der 

blive fokuseret på renteswapaftaler mellem finansieringsinstitut og andelsboligforening, da det er 

denne type aftaler andelsboligforeningerne har benyttet sig af. 

Som beskrevet ovenfor er renteswappen en aftale mellem to parter (andelsboligforeningen og et 

finansieringsinstitut – typisk bank) om at bytte (swappe) strømme af rentebetalinger. Oftest vil 

foreningen i forvejen ligge inde med variabel forrentede lån, hvorpå de ønsker at opnå sikkerhed 

omkring den fremtidige rente. Det er i situationer som denne, at renteswappen kommer ind i 

billedet. Der er således ikke tale om konvertering af lån, men en omlægning af rentebetaling.
36
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Kilde: Nordea Markets, november 2008.  

Herefter består aftalen i, at foreningen fremover modtager en variabel rente hvert år og til gengæld 

forpligter foreningen sig til at betale en fast rente i eksempelvis 30 år
37

. Således har foreningen 

mulighed for at omlægge sit lån fra variabel til fast rente – altså sikre sig en fast rente fremadrettet. 

Hovedstolen bliver ikke udvekslet. Kritikken af dette produkt har ofte været, at produktet har været 

markedsført som en forsikring mod fremtidige huslejestigninger som følge af stigninger i renten, 

men ved nærmere gennemgang viser det sig, at der er både fordele og ulemper forbundet hermed. 

Disse fordele og ulemper vil herefter blive diskuteret, med henblik på at vurdere fremtidige 

konsekvenser for andelshaver, forening samt kreditgiver ved optagelse af et sådan lån.  

4.2.1.1 Fordele 

Den væsentligste fordel ved renteswap er den direkte rentebesparelse man opnår i forhold til en 

forventet stigning i renteniveauet. Endvidere er rentebesparelsen på en swapaftale større end ved 

alternativ valg af fastforrentet realkreditlån. Eksempel herpå fremgår af bilag 6 hvor 

andelsboligforeningen Thyra Danebod indgår en swap-aftale i 2007 med en startrente på 3,75 %. 

Herefter stiger renten med 0,11 % i de næste 10 år til en rente på 4,88 % til udløb i 2037. 

Sammenlignet med et fastforrentet realkreditlån med samme løbetid, hvor renten på daværende 

tidspunkt var over 5 %, er der en signifikant rentebesparelse – se nedenstående fra BRF. 
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Eksempel på kursfølsomhed:  

Andelsboligforening har et lån på 288 mio. Rentefølsomhedsanalysen stammer fra långivers materiale: 

Inkonvertibelt trappelån: Hvis renten falder med 1 % vil låntager få et kurstab på 19 % svarende til kr. 55 mio. 

30-årigt konvertibelt lån på 5 %: Hvis renten falder med 1 % vil låntager kun få et kurstab på 2,5 % svarende til 

godt kr. 7 mio.  

Herudover sparer man den konverteringspræmie, som betales ved et traditionelt fastforrentet 

realkreditlån. Ved det traditionelle fastforrentede realkreditlån betales der en ”præmie” for 

muligheden for før tids indfrielse af obligationerne til kurs 100. 

Set fra obligationsinvestorens side har denne ingen garanti for, at investeringen løber til udløbsdato, 

da låntager altid kan indfri før tid. Det er denne ”risiko”, den pågældende investor tager sig betalt 

for via en præmie. Kurserne på disse konverterbare obligationer, er derfor nogle point lavere, end de 

ville have været uden risikoen for førtidig indfrielse til kurs pari.
38

  

Endelig er ændringen af renteprofilen mere smidig ved renteswap end ved en traditionel 

låneomlægning i kreditforeningen, idet en swapløsning er billig, enkelt og forholdsvis 

ubureaukratisk at gennemføre, da aftalen kun udløser begrænsede dokumentgebyrer til banken. Det 

eneste det kræver, for at ændre renteprofilen, er et telefonopkald og en underskrift på et dokument. 

Dog skal man være opmærksom på, at andelsboligforeningen kan risikere at blive mødt med et 

deponeringskrav ved aftalens indgåelse, såfremt nutidsværdien udvikler sig negativt.  I modsætning 

hertil, vil en traditionel konvertering med opsigelsesvarsler, differensrenter, tinglysning m.v., synes 

mere besværligt og bekosteligt at håndtere.
39

   

Tilsvarende fordelene, er der også ulemper ved produktet, som bl.a. afhænger af 

markedsudviklingen generelt og i særdeleshed rentestrukturen. Disse ulemper vil blive undersøgt 

nærmere i følgende afsnit.   

4.2.1.2. Ulemper 

Den største ulempe ved swaplån opstår i forbindelse med rentefald. Låntager kan ikke udnytte et 

rentefald, idet tilbagekøbsværdien af swaplånet stiger kraftigt. Denne problematik illustreres af 

nedenstående figur.   
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Figuren viser kursudviklingen for henholdsvis inkonvertibelt og konvertibelt lån ved faldende 

renteniveau. Det er denne kursrisiko låntager påtager i forbindelse med indgåelse af swapaftaler. 

Dette får uoverskuelige konsekvenser for andelsboligforeningen og andelshaver. For det første 

forhindres andelshaver i at få en billigere husleje og for det andet bliver friværdien i 

andelsboligforeningen ”ædt op” af stigningen i tilbagekøbsværdien. I nogle tilfælde vil långiver 

kræve deponering af yderligere sikkerhed. Det betyder at andelsboligforeningen skal have denne 

sikkerhed finansieret ved optagelse af yderligere lån. Denne låneoptagelse, som formentlig skal 

optages som banklån, vil medføre en yderligere stigning i huslejen for andelshaveren. 

Andelsboligforeningen vil ligeledes være afskåret fra at foretage vedligeholdelse/ forbedringer, da 

friværdien er væk.  

Nedenfor vil blive opstillet et eksempel på denne ulempe:  

En andelsboligforening, der har et variabelt forrentet lån på kr. 10.000.000, som foreningen ønsker 

at rentesikre, idet foreningen frygter, at markedsrenten vil stige. Andelsboligforeningen indgår 

herefter en renteswapaftale med et pengeinstitut, hvorefter foreningen forpligter sig til at betale 5 % 

i rente de næste 30 år. Uheldigvis falder markedsrenten til 4 %. Dette medfører foreningen betaler 

en overrente på 1 %, hvilket resulterer i at nutidsværdien af renteaftalen bliver negativ. Holder 

denne overrente sig uændret i 30 år svarer det til en negativ nutidsværdi på knap 20 % af 
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hovedstolen. Dette betyder i praksis, at foreningen skal betale modparten ca. kr. 2.000.000 for at 

lukke swap-aftalen.
40

  

Omvendt hvis foreningen har forpligtet sig til at betale 4 % over 30 år, og renten stiger til 

eksempelvis 5 %, vil der være tale om en underrente på 1 % i foreningens favør, og derved vil 

renteswappen have en positiv nutidsværdi for foreningen.  

Markedsudviklingen af en renteaftale kan illustreres som følgende: 

 

 

Det vil sige, at det er markedsrenten, der er afgørende for opgørelsen af nutidsværdien af en 

renteswap. Hvis markedsrenten er lavere, end den rente foreningen har forpligtet sig til at betale de 

næste 30 år på swappen, vil nutidsværdien blive negativ for foreningen, og omvendt vil 

nutidsværdien for foreningen være positiv, såfremt markedsrenten er højere.  

Desuden afskærer man sig fra at udnytte en eventuel konkurrencesituation mellem 

realkreditinstitutterne idet, det pågældende realkreditinstitut eller bank vil kræve en eventuelt 

negativ værdi af renteswappen indfriet. I værste fald vil det betyde at andelshavernes andelsbevis 

bliver negativ. Det vil sige andelsbeviset fra at være en andel i andelsboligforeningens formue 

bliver en andel i andelsboligforeningens gæld. Hvem vil købe en sådan gæld? 

Endelig opstår der en ulempe i forbindelse med opgørelsen af foreningens formue. Ved aflæggelse 

af regnskab skal foreningen redegøre for indkomst og formueforhold. Efter andelsboliglovens § 5, 

stk. 4 jf. stk. 2 litra a, fratrækkes prioritetsgælden i foreningens ejendom opgjort til 
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pantebrevsrestgælden. Ved opgørelse efter § 5 stk. 4 jf. stk. 2 litra b og c fratrækkes 

prioritetsgælden opgjort til kursværdi - for realkreditlån kursværdien for obligationsrestgælden.
41

  

I langt de fleste foreninger sker der i dag en kursregulering af restgælden. I forbindelse med 

traditionel realkreditfinansiering giver dette normalt ikke problemer, idet kursen på obligationerne 

sjælden overstiger kurs 100. Det er først de senere år, der har vist sig problemer med 

opgørelsesmåden - dog kun i forbindelse med introduktionen af renteswappen, som ikke er specifikt 

reguleret i andelsboligloven § 5, stk. 4. Problemet opstår i forbindelse med voldsom bevægelse i 

markedsrenten, der som overfor beskrevet kan give væsentlige påvirkninger af foreningens formue. 

For at imødegå denne problemstilling har Erhvervs- og Byggestyrelsen af notat fra 12. februar 2010 

anbefalet, at der sker en kursregulering af renteswapaftaler på linje med den kursregulering, der 

finder sted for prioritetsgæld jf. andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra b og c. Imidlertid synes denne 

anbefaling at være mangelfuld på visse punkter, idet den ikke anbefaler kursregulering af renteswap 

af ejendomme nævnt i andelsboligloven § 5, stk. 2 litra a. Netop disse foreninger er karakteriseret 

ved, at være nye ejendomme med store gældsposter, hvorfor finansiering ved anvendelse af 

renteswap udgør en yderst risikobetonet affære, idet formuen er relativ begrænset. En renteswap 

kan således medføre, at en sådan forening bliver insolvent, med evt. tvangsauktion til følge.  

Da renteswapaftaler er et meget kursfølsomt finansielt produkt, der ofte kan have betydelige 

udsving i løbet af regnskabsåret, rejser det spørgsmålet om, hvorvidt der skal ske en regulering af 

andelsværdien ved væsentlige negative udsving mellem to generalforsamlinger. På baggrund af en 

fortolkning af § 5 og retspraksis må det antages, at værdien af andelen på overdragelsestidspunktet 

ikke må overstige den maksimalpris opgjort efter § 5. Det betyder, at der som udgangspunkt skal 

ske en regulering af andelsværdien, såfremt denne har været udsat for negativ påvirkning som følge 

af faldende offentlig vurdering samt udsving i kursværdien på gælden
42

. Der er ikke noget, der taler 

for at udsving i markedsværdien på renteswap ikke skal behandles på samme måde. I et vejledende 

svar fra Erhverv og Byggestyrelsen af 25. maj 2010 er der imidlertid opstået tvivl om, hvorvidt 

administrative hensyn til foreningen kan begrunde, at der ikke skal ske reguleringer i løbet af året, 

idet der henvises til U.1997.1271V.
43

 Afgørelsen vedrørte en tagrenovering og adskiller sig på 

afgørende punkter fra udsving i værdien på renteswaps, hvorfor der i dommen ikke er afgørende 
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holdepunkter for, at der ikke skal ske en regulering af væsentlige negative renteswaps i løbet af 

regnskabsåret. Begrundelsen er, at udefra kommende påvirkninger af kursværdien på renteswaps 

løbende kan beregnes og som sådan være kendt for andelsboligforeningen i modsætning til en 

opgørelse af en tagrenovering, der vil kræve en væsentlig administrativ byrde for 

andelsboligforeningen af opgøre før denne er afsluttet.      

4.3. Trappelån 

Et andet swapprodukt som flere nyere andelsboligforeningerne har gjort brug af, er rentetrappe – 

populært kaldt ”lokke-lån” – en pendant til det amerikanske produkt ”teaser-lån”. Konstruktionen af 

disse lån var bl.a. medvirkende til at starte subprimekrisen i USA. Her kunne hverken 

realkreditinstitutter eller boligejere vurdere konsekvenserne af denne type lån. Det viste sig at have 

fatale følger, da boligejerne ikke kunne betale deres stigende terminsydelser, hvorfor mange måtte 

gå fra hus og hjem. 

I Danmark har der ikke i samme omfang været de samme problemer som i USA med boligejere, der 

ikke har kunnet betale deres løbende terminsydelser som følge af optagelse af trappelån. Dette 

skyldes at denne ovennævnte komplekse finansiering, som udgangspunkt ikke er tilbudt 

individuelle boligejere, men kun andelsboligforeninger. 

Det karakteristiske ved rentetrappen er, at den i opstartsfasen har en rente under markedsrenten og 

ender med en rente over markedsrenten. Rentetrappen kan maksimalt løbe i 10 år og kan indgås 

med forwardstart, således at perioden med de fastlagte rentebetalinger først starter senere i 

forløbet.
44

 I nogle tilfælde knyttes der afdragsfrihed til denne låntype. Trappelånene konstrueres ved 

at kombinere to produkter: et variabelt forrentet realkreditlån og en renteswap. Kombinationen af 

disse to produkter resulterer i, at foreningen får en stigende fast rente i lånets løbetid. 

Nedenfor vises trappelån i forhold til fastforrentede lån: 
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Fordelen ved denne låntypen er, at det giver foreningen øget likviditet i begyndelsen, som evt. kan 

anvendes til afvikling af mere belastende poster eksempelvis banklån. Endvidere vil der typisk være 

usolgte lejemål i ejendommen, som forventes at kunne bidrage økonomisk, når ydelsen på 

trappelånet stiger. Ulempen for foreningen er, at konstruktionen kræver disciplin og er svær at 

gennemskue, da ydelserne over perioden kan stige til over markedsrenten. Kombineret med 

afdragsfrihed kan konstruktionen være yderst risikabel, da man ”skubber” ydelserne foran sig, og 

derved ender med ganske store betalinger.
45

  

En anden ulempe er, at trappelånene har en høj kursfølsomhed i tilfælde af renteændringer i 

modsætning til konverterbarelån. Kursfølsomheden ved denne lånetype relaterer sig i høj grad til 

renteswappen, der har karakter af en inkonvertibel kontrakt med lang løbetid, hvor modparten 

bestemmer betingelserne jf. afsnittet renteswap. De bagvedliggende obligationer er inkonvertible, 

men refinansieres ofte, hvorfor kursfølsomheden er lav. 

Endelig vil en andelsboligforening finansieret med et trappelån over tid, få sværere ved at sælge 

andelene i foreningen, da den stigende rente vil medføre en stigende boligafgift.  

Konklusionen på ovennævnte må herefter være, at ved introduktion af risikobetonede og svært 

gennemskuelige låneprodukter til finansieringen af andelsboligforeninger har man i høj grad indført 

spekulationstendenser og risikomomenter i en boligform, der som udgangspunkt skulle være 

spekulationsfri. Det er klart at visse dygtigt ledede andelsboligforeninger har kunnet profetere på 
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disse produkter til gavn for foreningens medlemmer, men spørgsmålet er om det rimeligt at 

inddrage denne boligform som et spekulationsobjekt.   

4.4. Beskyttelse af låntager 

I artiklen ”Bernstein: Afskaf giftige andelslån” i Berlingske tidende d. 23. april 2010 udtaler 

nationalbankdirektøren Nils Bernstein følgende: ” Det har hidtil været god latin, at boligfinansiering 

skal ske på vilkår, der giver låntager mulighed for at komme ud af sine lån, uden at blive låst fast af 

en stigende gæld”. I samme artikel foreslår nationalbankdirektøren, at rentetrappelån afskaffes som 

finansiering af andelsboliger, da lånet kan opfattes som et ”lokkelån”, hvor renten stiger henover 

lånets løbetid. Endvidere mener nationalbankdirektøren, at Nationalbankens ønske om at beskytte 

låntager, således at lån skal kunne indfris så tæt på kurs 100 som muligt, ikke er foreneligt med 

trappelån, hvor andelshavere kan ende med at skulle indfri lånet med et højere beløb end pålydende.  

Dette synspunkt genfindes ligeledes i betænkningen til lovgrundlaget om SDO-lån. Her er det 

præciseret, at låneindfrielse altid skal ske til en kurs, der ikke afviger væsentlig til kurs pari.
46

 

Realkreditrådet har i sit høringssvar om SDO-lovgivningen givet udtryk for, at pari-reglens 

bevarelse er af afgørende betydning, således låntageren også i fremtiden beskyttes mod væsentlige 

kursstigninger. Samtidig understreger Realkreditrådet, at konverteringsretten er vigtig for 

stabiliteten i dansk økonomi, så låntager altid kan konvertere til de mest favorable lån uden at være 

bundet af uoverstigelige omkostninger. Nationalbanken har også givet klart udtryk for, at låntager 

bedst beskyttes ved bibeholdelse af pari-reglen.
47

 Udgangspunktet er herefter, at det er 

obligationsinvestoren og ikke låntager, der eksponeres for den finansielle risiko ved kursudsving.  

I forhold til ovennævnte synspunkt virker det mærkværdigt, at der ikke fra lovgiverside er sat en 

stopper for andelsboligforeningers mulighed for optagelse af inkonverterbare trappelån.  

Så sent som i juni 2010 har Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen i et svar til 

boligudvalget afvist at forbyde trappelån.
48

 Brian Mikkelsen finder det ikke nødvendigt at ændre 

lovgivningen, da andelsboligforeninger og deres rådgivere efterhånden må være klar over, hvilke 

risici, der er forbundet med renteswapaftaler og trappelån. Det må herefter kunne udledes, at der 
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ikke kan forventes forbud mod produktet. Endvidere vil de respektive rådgivere også burde være 

bekendt med det ansvar, der følger med i at tilbyde denne finansiering.   

4.5. Videreudlån af realkredit til andelsbolighaverne 

Såvel som for finansieringen af andelsboligens ejendom er der også sket en udvikling inden for 

andelsbolighavers adgang til finansiering af sin andel.  

En af de nyeste ændringer der har været inden for dette område, som kan have en betydning i 

forhold til fremtiden for andelsboligen, er andelsbolighavers mulighed for ”realkreditfinansiering”. 

Med skatterådets bindende svar tilkendegivet i forhåndstilsagn af d. 10. februar 2009, er der givet 

andelshaver fradragsret for renteudgifter på lån ydet af andelsboligforeningen. Derved kan 

andelsboligejerne opnå lån på realkreditlignende vilkår, såfremt der er friværdi i den 

andelsboligforening, som de er andelsbolighaver i. Der er således åbnet mulighed for, at den enkelte 

andelshaver kan opnå besparelser ved at finansiere andelsindskuddet via et lån fra 

andelsboligforeningen på baggrund af realkreditfinansiering med pant i andelsboligforeningens 

ejendom. Denne model er imidlertid ikke uden problemer, da der hermed bl.a. sker en form for 

sammenblanding af den enkelte andelshavers økonomi med andelsboligforeningens. Dette vil 

særligt få en betydning i henseende til spørgsmålet omkring risiko. Fra forskellige sider har der også 

været røster fremme med advarsler - nogle mere relevante end andre. Nedenstående afsnit vil 

herefter se nærmere på denne model og klarlægge de muligheder og problemstillinger, der kan 

opstå i den henseende. 

4.5.1. Realkreditfinansiering for andelsbolighaver 

Indledningsvis bør det fremhæves, at denne nye mulighed for belåning især henvender sig til de 

andelsbolighaver i andelsboligforeninger, hvor friværdien er stor enten som følge af en høj 

vurdering eller lille gæld. Her vil andelsprisen typisk være stor og boligafgiften lav. Da erhververen 

af en sådan forholdsvis bekostelig andel normalt skal finansiere andelen via et banklån med en høj 

rente, vil andelserhververen, ved at finansiere andelen med et realkreditlån, opnå en stor lettelse af 

renteudgifterne.  

Som udgangspunkt yder realkreditinstitutter finansiering på op til 80 % af ejendommens værdi. Det 

vil sige, at en andelsboligforening, der ejer en ejendom med stor friværdi, har mulighed for at gøre 

denne friværdi til genstand for belåning. Såfremt andelsboligforeningen foretager denne belåning og 

anvender provenuet heraf til eksempelvis vedligeholdelsesarbejder, vil det reducere ejendommens 
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friværdi, hvilket igen medfører at værdien af andelshaverens andel reduceres tilsvarende. Men hvis 

andelsboligforeningen i stedet låner pengene videre til andelshaverne ser regnestykket anderledes 

ud, idet lånene til andelshaverne bogføres som aktiver i foreningen, hvorved foreningens friværdi 

ikke påvirkes. Alt efter valg af låntype kan man herefter udregne den månedlige besparelse jf. 

nedenstående tabel. 

1 mio. kr. i hånden Rente Månedlig ydelse efter skat Besparelse ved realkredit 

Variabel rente m. afdrag    

Andelsboliglån 9 % 5.735  

Flexlån F1 m. afdrag 4,25 % 3.965 1.770 

Variabel rente u. afdrag    

Andelskredit (u. afdrag) 9 % 5.150  

Flexlån F1 u. afdrag 4,25 % 2.400 2.750 

Fast rente m. afdrag    

Andelspantebrev 10 % 6.200  

30-årigt obl.lån m. afdrag 6 % 4.730 1.470 

Note: Månedlig ydelse efter skat provenue på 1 million kroner. Andelsindskuddet kan finansieres i banken med et 

andelsboliglån, andelskredit eller andelspantebrev. I realkreditten er de relevante finansieringsalternativer FlexLån F1 

eller et fastforrentet 6 % obligationslån. Beregningerne er foretaget d. 19. februar 2009. 

Kilde: Realkredit Danmark, analyse. 

Tabellen er udfærdiget på baggrund af et lån på 1 million kroner til dagældende renteniveau, hvortil 

bemærkes at det nugældende niveau imellem tiden er faldet, men tabellen illustrerer på udmærket 

vis mulighederne for besparelser i renteudgifter. 

Som vist i tabellen medfører finansieringen af andelsindskuddet med et realkreditlån via foreningen 

en klar omkostningsbesparelse. Der har været argumenter for, at denne besparelse ville medfører 

prisstigninger på andelsboliger. 

Det ses af ovennævnte, at ordningen åbner mulighed for, at andelsboligejere kan indfri deres 

nuværende andelsboliglån, hvor renten er højere og dermed opnå en rentebesparelse. 

Som tidligere omtalt er der en del administrative problemer med denne ordning, hvorfor det ikke 

umiddelbart er relevant at lade andelsboligforeningen selv stå for administrationen, men i stedet 

indlede et samarbejde med en professionel administrator.  
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Da hovedparten af andelsboligerne i Danmark findes i København, har København Andelskasse 

budt ind med et forslag for hvorledes en model for administration af ordningen kan se ud. 

 

 

 

 

 

 

  

Bilag 7 figur 1 illustrerer herefter et økonomisk forløb, hvor andelsboligforeningen låner 50 

millioner kroner i realkreditinstituttet og pantsætter ejendommen til 5 % og genudlåner til 6 %.  

Som det ses ud fra figur 1 på bilag 7 får andelsboligforeningen mulighed for at opnå en netto 

renteindtægt, som kan hensættes til imødegåelse af eventuelle tab på lånene eller som en form for 

opsparing med henblik på fremtidige vedligeholdelsesarbejde. Desuden bør andelsboligforeningen 

fastsætte en fornuftig belåningsværdi af ejendommen for at imødegå eventuelle tab på lånene, 

ligesom andelsboligforeningen bør sikre sig, at der fortsat er friværdi, som kan gøres til genstand 

for belåning til vedligeholdelse af ejendommen. Modellen viser at der udover administrations og 

hensættelsesbidrag opnås en nettorentebesparelse for andelsboligejeren.  

For den enkelte andelsboligejer ser resultatet ud som angivet i bilag 7 figur 2, hvis lånet er på 1 

million kroner.  

Umiddelbart virker ordningen attraktiv for andelsboligejeren og til dels også for foreningen. Ved en 

konkret vurdering vil der dog være mange faktorer, der influerer på resultatet. I det følgende vil 

disse faktorer herefter blive afdækket.    

Andelsboligforeningen låner 50 

millioner i realkreditinstituttet og 

pantsætter ejendommen. 

Andelsboligejerne udsteder gældsbreve og 

ejerpantebreve på i alt 50 millioner til 

andelsboligforeningen.  

Andelsboligforeningen lægger gældsbreve og 

ejerpantebreve i depot i Andelskassen, som 

sørger for at opkræve låneydelserne, og betale 

disse videre til andelsboligforeningen 

Andelsboligforeningen betaler 

ydelserne på realkreditlånet. 
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4.5.2. De økonomiske muligheder 

Der er flere forhold, der er afgørende for, hvor store mulighederne er for at optimere de økonomiske 

fordele. Disse muligheder afhænger af ejendommens belåningsmæssige værdi – herunder 

andelsboligejendommens nuværende gæld, samt valg af låntype.  

Ved en opgørelse af ejendommens belåningsværdi vil man skele til andelsboligforeningens 

regnskaber, hvoraf det fremgår hvilken model, der er lagt til grund for opgørelsen af ejendommens 

værdi. Disse opgørelser er dog sjældent lig med ejendommens aktuelle værdi, idet regnskabstallene 

baserer sig på historiske oplysninger. I praksis vil det være realkreditinstituttets egen vurdering, der 

ligger til grund for lånetilbuddet. Værdien vil som udgangspunkt kunne belånes med maksimalt 80 

%, men det er nødvendigvis ikke et udtryk for, at realkreditinstituttet vil tilbyde dette. Særligt efter 

finanskrisen er realkreditinstitutterne blevet meget forsigtige og der meldes klart ud med lavere 

belåningsprocenter samt yderligere krav om supplerende sikkerheder. Udviklingen har afsløret at 

belåning på baggrund af urealistiske andelsværdier har medført meget betydelige risici for tab.   

Desuden spiller andelsboligens nuværende gæld en afgørende rolle for belåningsmulighederne. En 

andelsboligejendom finansieret med fastforrentet lån vil ganske givet kunne opnå højere belåning 

frem for en finansiering med rentetilpasningslån – især i de tilfælde hvor der er knyttet en renteswap 

til lånet. 

For så vidt angår valg af lånetype vil de klassiske lånetyper, som enten er lån med fast rente eller 

lån med variabel rente, være at foretrække, da de er forholdsvis enkle at administrere for 

andelsboligforeningen. Hvorvidt andelsboligforeningen vælger fast eller variabelt forrentet lån er et 

temperamentsspørgsmål med hensyn til risikovillighed. Den umiddelbare største rentefordel ligger i 

det variabelt forrentet lån, men ved rentestigning vil andelsværdien være delvis beskyttet ved valg 

af fastforrentet lån. Da andelsboliger normalt omsættes inden for en kortere årrække kan man 

argumentere for at vælge variabelt forrentet lån ud fra det synspunkt, at et 30-årigt fastforrentet lån 

vil udgøre en ekstra omkostning. 

De økonomiske muligheder synes at være afhængige af hvor meget andelsboligforeningen kan låne 

i realkreditinstituttet, hvilken lånetype andelsboligforeningen vælger og hvor meget 

andelsboligejerne ved en aktuel låneomlægning kan spare i rente.  

Inden man ubetinget vælger denne model, bør man være klar over, at der også er risikomomenter 

forbundet hermed. Dette vil blive belyst ved efterfølgende gennemgang. 
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4.5.2.1. Risikovurdering 

Efter skatteafgørelsen blev offentliggjort, gik der ikke lang tid før, de første advarsler fulgte. 

Advarslerne gik på risikoen for overbelåning af ejendommen med efterfølgende konkurs for 

andelsboligforeningen samt at belåningen af ejendommen ville stå i vejen for påkrævede/påtænkte 

vedligeholdelse og endelig risikoen for at alle andelsbolighaver skulle hæfte solidarisk for gæld i 

tilfælde af tab på udlånene. Dertil kommer den førnævnte ekstra omkostning til administration af 

foreningens udlån til andelshaverne. 

For så vidt angår overbelåning synes risikoen at have været størst i forbindelse med 

ejendomsprisernes fald samt introduktionen af nye indviklede låneformer som f.eks. renteswap. 

Imidlertid vil en realistisk vurdering af andelsværdierne sammenholdt med, at der tages højde for 

fremtidige vedligeholdelsesomkostninger, delvis kunne imødegå problemet. Endvidere vil 

andelsboligforeningen kunne udnytte den mulighed, at opkræve et mindre beløb hos 

andelsbolighaver til imødegåelse af eventuelle hensættelser til tab på lånene. Andelsboligforeningen 

kunne også supplere deres sikkerhed ved at stille krav til andelsboligejerne om en kautionist på 

lånet.  

Et andet forslag til minimering af risikoen for overbelåning kunne være, at der alene hjemtages lån i 

kreditforeningen til finansiering af køb af andelen samt til finansieringen af dokumenterede udgifter 

i forbindelse istandsættelse af andelsboligen. Dette forslag vil andet lige samtidig være mere etisk 

korrekt overfor de andre andelsbolighavere i foreningen.  

Overordnet set forudsættes det at andelsboligforeningen kan foretage en fornuftig og nødvendig 

kreditvurdering af andelshaverne. Det kan diskuteres hvor velegnet en bestyrelse eller en 

ejendomsadministration er til at kreditvurdere. En ekstern kreditvurdering vil alt andet lige være 

med til at øge omkostningerne. Nødvendigheden af en fornuftig kreditvurdering leder frem til en 

tredje ulempe ved at finansiere andelsindskuddet via realkreditlån.  

Forholdet er det, at hvis en andelshaver ikke betaler sin ydelse til tiden, så hæfter andre andelshaver 

for at betale den manglende ydelse jf. reglerne om solidarisk hæftelse. Dette kan i yderste tilfælde 

medføre at andelsboligforeningens ejendom bliver sat på tvangsauktion.  

For at andelshaverne skal have maksimal glæde af rentefordelen vil en høj belåningsprocent være 

optimal, men dette udelukker imidlertid foreningen fra at låne til fremtidige vedligeholdelse og 
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istandsættelsesopgaver. Foreningen vil i påkommende tilfælde dermed risikere, at skulle søge 

finansiering via dyrere banklån med deraf følgende dyrere boligudgifter for andelshaveren.  

Afslutningsvis bør det nævnes, at den ovennævnte finansieringsmodel kan få ansvaret for, at en 

væsentlig kundemasse vil flytte fra bank til realkreditinstitut. Dette vil alt andet lige medføre at 

bankerne mister betydelige renteindtægter samt kundeportefølje. For andelsbolighaverne kan dette 

måske være en fordel, idet denne situation skærper konkurrencen om de tilbageværende kunder – 

med lavere rente til følge.     

4.6. Delkonklusion 

Som det fremgår af ovennævnte, er der både fordele og ulemper forbundet for 

andelsboligforeningerne i at indlade sig i rollen som låneformidler. Det vil således være værdifuldt, 

såfremt, der kunne konstrueres en model, som kunne fjerne disse risikomomenter og samtidig give 

de fordele, som en rentebesparelse vil kunne udløse. Særligt i forbindelse med finanskrisen er der 

skabt stor usikkerhed omkring prisfastsættelsen af ejendomme, hvilket med al tydelighed er 

illustreret ved de betydelige prisfald, og som i enkelte tilfælde har udløst tvangsauktion og 

opløsning af andelsforeningsejendomme. Der synes således at være god grund til at advare de 

mange andelsboligforeninger om, at involvere sig i den form for finansiering uden nøje at have 

overvejet konsekvenserne for foreningen forinden. Som tidligere anført vil en professionelt 

velleddet andelsboligforening kunne profetere på forskellen mellem realkreditinstitutternes og 

bankernes marginal. Da der i forbindelse med drift ældre andelsboligejendomme periodevis vil 

komme store renoveringer vil de pågældende andelsboligforeninger skulle tilvejebringe finansiering 

heraf med fremmedkapital, hvorfor det absolut er essentielt at denne kapital tilvejebringes så 

attraktivt som muligt.     
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5. Ansvarsbedømmelse i forbindelse med optagelse af risikofyldte 

finansieringsprodukter ved stiftelse af en andelsboligforening 

 

Mange andelsboligforeninger har i de senere år gjort brug af særdeles risikobetonede og komplekse 

finansieringsprodukter, som det har været svært for de enkelte andelsboligforeninger at overskue 

konsekvenserne af. Da den seneste udvikling har vist, at mange andelsboligforeninger er truet af 

betalingsstandsning og konkurs, vil det herefter være interessant at undersøge hvorvidt, der kan 

gøres et efterfølgende erstatningskrav gældende og i givet fald mod hvem. Denne problemstilling er 

forholdsvis ny på andelsboligområdet, og der foreligger endnu ikke nogen klar retspraksis på 

området, men problemstillingen bør bl.a. diskuteres ud fra reglerne omkring rådgivning ved køb og 

salg af fast ejendom samt retspraksis herpå. Endvidere foreligger der helt nye afgørelser fra 

Pengeinstitutankenævnet omkring rådgivning i forbindelse med indgåelse af swapaftaler samt 

omkostninger ved udtræden heraf, som må forventes at danne præcedens for efterfølgende 

afgørelser ved retten.  

I den konkrete problemstilling vil fokus være rettet på bestyrelsen i andelsboligforeningen og deres 

eksterne rådgivere samt de finansieringsinstitutter, der har bistået med rådgivningen.  

5.1. Bestyrelsens ansvar 

For så vidt angår bestyrelsesmedlemmerne i en andelsboligforening, vil man som udgangspunkt 

være erstatningsansvarlig som bestyrelsesmedlem for sine handlinger eller undladelser overfor 

foreningen og dens medlemmer samt overfor tredjemand efter de almindelige erstatningsregler.  

I den konkrete problemstilling vil bestyrelsesmedlemmerne næppe ifalde erstatningsansvar, 

medmindre medlemmerne har en særlig ekspertise eller modtager professionelt vederlag for 

rådgivning og derved opnår professionsansvar. Dette synspunkt finder støtte i nedenstående 

afgørelse: 

U.2006.3342H: Som baggrund for frifindelsen henviste landsretten til, at personerne 

alene sad i bestyrelsen i kraft af deres status som andelshavere i 

andelsboligforeningen, og at de ikke havde særlig ekspertise eller indsigt i 

regnskabsforhold eller lovgivningen om andelsboliger.    

I praksis vil de fleste andelsboligforeningers bestyrelse være sammensat af andelshavere fra den 

pågældende andelsboligforening og som derfor ikke forventes at have det økonomiske overblik til 
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at overskue de økonomiske risikomomenter, der som tidligere gennemgået er forbundet med valg af 

disse risikobetonede produkter. Som følge af dette er det tvivlsomt, at de kan ifalde 

erstatningsansvar. 

Fokus bør derefter rettes mod de eksterne rådgivere eksempelvis advokater, revisorer, som har 

været behjælpelige, anbefalet eller godkendt andelsboligforeningens finansieringsplaner samt bank 

eller realkreditinstitut, der har ydet lånet. Det er ikke muligt ud fra en generel vurdering, at fastslå 

hvem der har handlet ansvarspådragende, hvorfor en vurdering heraf må bero på det konkrete 

tilfælde. Da der findes sparsom praksis på området synes et generelt lovgrundlag at skulle tage 

udgangspunkt i de regler, som gælder for eksempelvis køb og salg af fast ejendom med henblik på 

at vurdere hvornår, der er handlet ansvarspådragende ved stiftelse af en andelsboligforening. 

5.2. Ansvarsgrundlaget for køb af fast ejendom  

På baggrund af praksis på området for handel med fast ejendom er udgangspunktet en meget streng 

ansvarsbedømmelse, hvor domstolene tillægger hensyn til klienterne overordentligt stor vægt. Dette 

er begrundet i de særlige regler, belåningsformer mv. som måtte forekomme og som klienterne som 

udgangspunkt er helt afhængig af, at deres rådgiver er i stand til at levere kvalificeret bistand med.
49

 

For en nærmere diskussion af området tages udgangspunkt i nedenstående domsafgørelse: 

U.1997.1337H omhandler en ejendomsmægler, der i 1990 formidlede et hussalg, hvor 

der ikke blev oplyst, at det indestående realkreditlån var inkonvertibel i den 

uarbejdede salgsopstilling og slutseddel. Højesteret henviser til, at den dagældende 

ejendomsmæglerbekendtgørelse krævede ”oplysning om særlige indfrielsesvilkår”. Da 

dette ikke var sket, uagtet det hverken fremgik af tingbogsoplysninger eller indhentet 

EDB data fra kreditforeningen, fandt Højesteret, at ejendomsmægleren havde handlet 

ansvarspådragende.  

Dommen følger udgangspunktet om, at en ejendomsformidler, der overtræder en eller flere 

offentligretlige bestemmelser, må formodes at have handlet pligtstridigt og dermed culpøst. Dermed 

har Højesteret ikke taget stilling til, om mægleren har handlet i overensstemmelse med god 

mæglerskik og dermed undladt at foretage en egentlig culpabedømmelse. Langsted tolker 

afgørelsen fra Højesteret således, at god ejendomsmægleradfærd betyder, at det underliggende 

                                                           
49

 Langsted, Det professionelle erstatningsansvar, 2004, s. 394. 
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pantebrev altid skal rekvireres og læses uagtet at Højesteret ikke eksplicit tager stilling til, hvorvidt 

ejendomsmægleren subjektivt kunne bebrejdes ikke at have gjort dette.
50

 

Højesteret fastslog at køberne ” havde føje til at anse sig beskyttet mod den nævnte risiko for 

rentefald”. Endvidere fastslog Højesteret, at erstatningskravet mod ejendomsmægleren ikke er 

påvirket af, at den advokat, der bistod køberne, måtte have handlet ansvarspådragende ved ikke at 

have henledt købernes opmærksomhed på lånets inkonvertibilitet.
51

 

Med udgangspunkt i dette vil huskøber ved overtagelse af realkreditlån altid være i den tro, at lånet 

kan indfris til kurs pari, medmindre de udtrykkelig er blevet gjort opmærksomt på andet.   

Afgørelsen fra Højesteret er det tydeligste eksempel på den objektivering, der har fundet sted inden 

for erstatningsretten. Man kan generelt af dommen udlede, at man som rådgiver skal være ekstremt 

påpasselig med at overholde regler og retningslinjer for ikke at i falde ansvar.   

5.2.1. Bevisbyrden 

Det er ved anvendelse af det almindelige culpaansvar sagsøger, som har bevisbyrden for, at 

rådgiveren har handlet uagtsomt.
52

 Dog har retspraksis ved køb og salg af fast ejendom vist, at 

bevisbyrden til tider vendes, således at sagsøgte i stedet skal bevise sin uskyld. Dette fremgår af 

FED 1995.623V samt FED 1997.312Ø. Landsretten har i begge tilfælde fundet, at sagsøgte efter de 

særlige omstændigheder selv skulle løfte bevisbyrden for sin påstand.
53

 En mere vidtgående 

præsumptionsansvarsbedømmelse foreligger i FED 1997.1726V. Her fandt Landsretten under 

henvisning til, at der ikke var ført nogen form for bevis for det culpøse element, at rådgiver som 

udgangspunkt må være nærmest til at sikre sig bevis for at have ydet tilstrækkelig rådgivning.
54

   

Inden for området fast ejendom synes der herefter at være tendenser til enten at lade rådgiveren 

bære bevisbyrden eller ikke at stille så store krav til bevisets styrke i relations til 

culpabedømmelsen. Denne tendens ses tydeligst hvor klienten er resourcesvag.
55
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54

 Langsted, 2004, s. 445. 
55

 Langsted, 2004, s. 454. 



 

48 
 

5.2.2. Henvisning til andre sagkyndige rådgivere 

Med udgangspunkt i lov om omsætning af fast ejendom § 15, stk. 2, er formidleren i de tilfælde, 

hvor området ligger uden for hans kompetence forpligtet til at henvise til anden sagkyndig rådgiver. 

Denne pligt finder tilsvarende anvendelse for bl.a. udøvere af revisions- og advokatvirksomhed.
56

 

Ved at følge disse regler opfyldes som udgangspunkt forpligtelserne overfor klienten. Vil klienten 

ikke følge rådet, skal rådgiveren tydeligt sikre sig forbehold herfor.  

Indenfor køb og salg af fast ejendom har det imidlertid vist sig ikke at være tilstrækkeligt i alle 

tilfælde. Med henvisning til FED 1997.1709V og FED 1997.1726V fremgår, at det ikke er 

tilstrækkeligt for en berigtigende advokat at henvise klienterne til en bank med henblik på 

rådgivning i forbindelse med finansiering.
57

  

Denne praksis pålægger herefter advokater ved køb og salg af fast ejendom som udgangspunkt en 

skærpet pligt til at yde selvstændig rådgivning omkring finansiering. Denne forpligtelse kan 

opfyldes ved, at advokaten selv aktivt søger rådgivning på området (vedhængende rådgivning) eller 

henvise til anden sagkyndig rådgiver, når advokaten ikke selv kan give den tilstrækkelig rådgivning. 

Advokaten er samtidig forpligtet til at forklare klienten vigtigheden af supplerende bistand samt 

sikre sig, at klienterne rent faktisk søger denne bistand og modtager den fornødne rådgivning.
58

 

Rationalet for denne strengere praksis, må begrundes i det forhold, at der er tale om bistand i 

forbindelse med køb og salg af fast ejendom, hvilket som før beskrevet, har stor betydning for den 

enkelte køber / sælgers økonomi – ligesom emnet må være indeholdt i advokatens kerneområde. 

Advokater bør derfor være særdeles omhyggelige og varsomme, når de yder rådgivning om køb og 

salg af fast ejendom.  

5.2.3. Handelstidspunkt 

Når der skal foretages en bedømmelse af en rådgivers eventuelle tilsidesættelse af pligter og 

manglende efterlevelse af disse, skal det som udgangspunkt ske ud fra forholdende på det tidspunkt, 

hvor rådgivningen fandt sted.
59

 Denne hovedregel gælder som udgangspunkt også ved bedømmelse 

af advokaters og ejendomsmægleres ansvar, når de medvirker ved køb og salg af fast ejendom. 

Dette fremgår af FED 1995.970V. Denne dom følger ovennævnte hovedregel, ud fra antagelsen om, 

at der på handelstidspunktet og tiden op hertil ikke fandt låneombytning sted af nævneværdig 
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 Langsted, Revisoransvar, 2008, s. 35 samt Langsted, 2004, s. 384 -387. 
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 Langsted, 2004, s. 385-386 samt Advokatnævns kendelse af 20. februar 1986 – D. 399-85-1. 
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omfang og at det må lægges til grund, at spørgsmålet om lånenes inkonvertibilitet i almindelighed 

ikke tillagdes nogen betydning for handlens gennemførelse. 

Denne praksis ændredes imidlertid ved U.1997.1337H. Her foretog Højesteret ikke i modsætning til 

Landsretten en konkret vurdering af, hvad der var almindeligt på handelstidspunktet, men traf 

afgørelse alene under henvisning til den dagældende ejendomsmæglerbekendtgørelse, der krævede 

at ejendomsmægleren gav oplysninger om ”særlige indfrielsesvilkår”. Den pågældende 

ejendomsmægler havde ved undladelse heraf handlet culpøst og ansvarspådragende.  

Retspraksis på området synes dog som hovedregel at fastholde, at rådgivers pligter og efterlevelse 

heraf afgøres på grundlag af forholdende på handelstidspunktet. Dog er der undtagelser bl.a. inden 

for området for fast ejendom. Her synes domstolene ifølge Langsted at være tilbøjelige til at fravige 

ovennævnte retspraksis og i stedet inddrage doms-samtidige holdninger og vurderinger. I stedet for 

at foretage en konkret vurdering i præmisserne omkring spørgsmålene om rådgivningen var i 

overensstemmelse med god skik på det pågældende tidspunkt, foretages en objektiv culpavurdering 

af ansvar under henvisning til, at der ikke er handlet i overensstemmelse med en offentlig norm.
60

 

Hvorvidt Højesteret samtidig har ønsket, at imødekomme et aktuelt behov for risikofordeling ved 

deres afgørelse kan diskuteres. I så fald vil domstolen have foretaget en afvejning af hvem af de to, 

der bedst kunne bære det økonomiske tab – klienten eller rådgiveren / dennes forsikring.  

5.3. Rådgivers ansvar i forbindelse med godkendelse og anbefaling af lån til stiftelse af 

andelsboligforeninger  

Gennem retspraksis er der sket en objektivering af ansvaret ved køb og salg af fast ejendom. Dette 

ses særligt i U.1997.1337H, hvor domstolene fandt det tilstrækkeligt at anvende en offentligretlig 

norm til at statuere culpøs adfærd. Endvidere ses en tendens til, at rådgivere ifalder ansvar, da de 

har ansvarsforsikringer, der kan dække et eventuelt tab.     

En rådgiver kan herefter ikke nødvendigvis fraskrive sig ansvar i forbindelse med rådgivning om 

låneoptagelse og udarbejdelse af en finansieringsplan ved blot at have henvist til et pengeinstitut 

eller lignende. Retspraksis har flere gange vist, at advokaters henvisninger til pengeinstitutter 

vedrørende finansiering ikke har været tilstrækkeligt til at fraskrive sig ansvar.  
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En afgørende faktor for om rådgivningen har været tilstrækkelig må herefter bero på, om den 

enkelte rådgiver kan dokumentere, at der er redegjort for forskellige scenarier ved det påtænkte 

lånearrangement. I tilfælde hvor produkterne rentetrappe og renteswap indgår, vil rådgivningen 

skulle indeholde en fyldestgørende konsekvensberegning – i særdeleshed i forbindelse med 

rentefald.  Rådgivningen bør ligeledes være afstemt efter den rådsøgendes præferencer, således den 

rådsøgende får et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag.      

Med henvisning til de to første afgørelser fra Pengeinstitutankenævnet (1014/2009 samt 858/2009) 

omkring rådgivningsansvar overfor private i forbindelse med valg af finansieringsproduktet 

renteswap, er der netop lagt vægt på, om rådgivningen har været fyldestgørende og indeholdt 

konsekvensberegninger. 

I 1014/2009 af 24. januar 2010 blev indklagede frifundet, idet nævnet fandt, at 

klageren var blevet telefonisk informeret om betydningen af et rentefald på 

renteswappens kursværdi, ligesom klageren i en mail fra banken var gjort bekendt 

med renteswapaftalens inkonvertibilitet.  

I afgørelsen 858/2009 af 22. december 2010 var klageren bl.a. ikke rådgivet om 

konsekvenserne ved rentefald. Her fandt nævnet at banken havde handlet 

ansvarspådragende ved undladelse af at give den information.  

Det skal dog bemærkes, at der i disse afgørelser fra Pengeinstituttet er tale om ikke - fritstående 

rådgivning i modsætning til det forannævnte gennemgåede omkring advokaters rådgivning i 

forbindelse køb og salg af fast ejendom.  

Når domstolene skal pådømme de kommende sager, vil de, med stor sandsynlighed, skele til 

ovenstående betragtninger. Herefter vil realkreditinstitutter og banker, der har rådgivet omkring 

låneoptagelse og advokater og revisorer, som har repræsenteret andelsboligforeningerne ved 

stiftelse og forhandling om lånene forventelig ifalde ansvar, såfremt de ikke kan godtgøre, at de har 

oplyst fyldestgørende konsekvenser ved den påtænkte låneoptagelse og finansieringsplan for 

andelsboligforeningen. Det må dog være den konkrete sag, der er afgørende for hvilke rådgivere, 

der kan ifalde ansvar og i den forbindelse kan det komme på tale at flere rådgivere dømmes 

ansvarlige in solidum.  
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Som omtalt tidligere er der især en del nye andelsboligforeninger, som har gjort brug af 

risikobetonede finansieringsprodukter og urealistiske budgetter, der er i risiko for at gå konkurs. I 

følge en artikel i Jyllandsposten af d. 17. juni 2010 antyder formanden for ABF Jan Hansen, at 

mange af disse andelsboligforeninger har ladet sig lokke af et sminket beslutningsgrundlag, der har 

gjort projektet mere fordelagtigt i beboernes øjne end hvad der var realistisk. Jan Hansen mener, at 

adskillige andelsboligforeninger er oprettet på et utilstrækkeligt grundlag med det formål at få 

beboernes accept, hvorefter rådgiverne kunne sikre sig deres salær. Denne fremgangsmåde er dårlig 

moral fra rådgivernes side. Imidlertid må det forventes, at det ikke slutter hermed, idet de truende 

tvangsauktioner og konkurser over de pågældende ejendomme og andelsboligforeninger vil 

medføre uoverskuelige økonomiske konsekvenser for andelsboligforeningerne og andelshaverne. 

Dette scenarie har allerede udøst en række retssager, hvor andelsboligforeninger / andelshaverne 

søger at gøre ansvar og erstatningskrav gældende hos de involverede rådgivere. Mange af disse 

afgørelse må forventes at tage udgangspunkt i de føromtalte regler om ansvar i forbindelse med 

rådgivning ved køb og salg af fast ejendom.  
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6. Regelgrundlagets svækkende indvirkning på pant og udlæg i andelsboliger 

 

De senere års stigende anvendelse af risikobetonede finansieringsprodukter, spekulativ grådighed 

samt boligprisernes fald har udløst en anstrengt økonomi i mange andelsboligforeninger. Dette har 

resulteret i, at en af de mest omtalte andelsboligforeninger – Thyra Danebo – har været i risiko for 

at gå konkurs, fordi de ikke kunne betale deres husleje og afdrag på kreditforeningslånet. Andre 

andelsboligforeninger er i samme situation med risiko for at skulle tvangssælge deres ejendom. 

Flere andelshavere er således kommet i økonomisk klemme, som i sidste instans kan ende med, at 

de må gå fra hus og hjem. Samtidig er boligpriserne faldet og forventes at komme til at påvirke 

kommende vurderinger af andelsboliger i negativ retning. Dette sammen med negative 

tilbagekøbsværdier af renteswaps betyder, at mange banker sidder inde med udlån, som der ikke er 

dækning for. Som en konsekvens af dette, risikerer flere andelshavere at blive ramt. Det er første 

gang, at de nye regler om pant i andelen for alvor får konsekvenser for en boligform, der ellers altid 

har været fredet i krisetider. 

I 2005 blev det som bekendt muligt at låne mod pant i andelen. De efterfølgende prisstigninger på 

langt over 100 % med efterfølgende opskrivning af andelskronen har gjort, at mange, især nye 

andelshavere, har mere end et problem. For det første er prisen på andelslejligheder faldet, hvorfor 

bankernes pant er under pres, da nogle har valgt, at udlåne helt op til 100 % af vurderingen. For det 

andet har især mange nyere andelsboligforeninger optaget realkreditlån med variable rente, 

rentetrappe og renteswaps, hvilket som følge af faldende rente har gjort, at tilbagekøbsværdierne 

har medført, at andelsboligforeninger er insolvente. Dette kan få fatale konsekvenser for disse 

foreningers fremtid. 

6.1. Lovgrundlag for pant i andelsboliger 

Frem til 1996 var der retspraksis for, at andelslejligheder ikke kunne gøres til genstand for udlæg, 

hvis der i foreningens vedtægter var optaget forbud herimod. Retspraksis var hjemlet efter 

retsplejelovens § 514, stk. 2 og 3. Begrundelsen herfor var bl.a., at andelsboligforeninger har et 

socialt sigte, med hvilket man ville sikre sig overfor spekulationsinteresser. Dette ville blive 

tilsidesat, såfremt en andelshavers kreditor kunne indtræde i hans sted. Indtil da var det op til den 

enkelte andelsboligforening at tilbyde en garanti til andelskøberen i forbindelse med dennes 

finansiering af andelsindskuddet jf. den dagældende § 14, stk. 15. 
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Denne praksis blev ændret ved Højesteretskendelse U.1996.1478H, der fastslog, at retsplejelovens § 

514, stk. 2 og 3 ikke hjemlede udelukkelse af udlæg i andelsboliger.  Som begrundelse angav 

Højesteret bl.a., at realisationen ved overholdelse af vedtægternes betingelser ikke var uforenelige 

med foreningens interesse, hvorfor et ejerskifte kunne finde sted som følge af retsforfølgning. I 

modsat fald kunne kreditorudelukkelsesklausulen indebære, at en andelshavers andel af friværdien 

var unddraget retsforfølgning og at andelshaveren frit kunne realisere friværdien.  

På baggrund af en henvendelse fra ABF til Boligministeriet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der 

fremkom med en redegørelse, der påpegede retsusikkerhed ved en tvangsauktion. Arbejdsgruppen 

foreslog to alternative måder til afhjælpning af dette – enten en lovændring og udarbejdelse af 

standardsauktionsvilkår eller udelukkelse af auktionssalg, men med tilladelse til at etablere et 

udlæg.  

Redegørelsen medførte lov nr. 383 af 10. juni 1997 - § 6 a
61

 i ABL, der gav lovhjemmel for 

vedtægtsbestemt udelukkelse af udlæg, svarende til retspraksis før Højesteretskendelsen.  

Baggrunden for denne beslutning blev begrundet i hensynet til andelsboligforeningernes 

bestyrelser, som i henhold til ABL § 6, stk. 7, risikerede at ifalde erstatningsansvar ved fejl i 

opgørelsen, i forhold til et lovligt etableret retspant, da der på daværende tidspunkt ikke eksisterede 

nogen central registrering af udlæg i andelslejligheder.
62

            

I juni 2000 nedsattes en arbejdsgruppe, hvis kommissorium var, at kortlægge og vurdere de 

problemstillinger, der knytter sig til arrest og udlæg i andele i private andelsboligforeninger, til 

pantsætning og andre former for sikkerhedsstillelse samt realisationen heraf. Udvalgets hoved 

konklusion var bl.a., at der var behov for at kunne udnytte andelsboligernes værdi som 

kreditgrundlag. Endvidere var der behov for at indføre et nyt pantsætningssystem og udvalget 

foreslog derfor etablering af Andelsboligbogen jf. TL § 6 a, hvor central tinglysning kunne finde 

sted. Med hensyn til tvangsrealisation foreslog udvalget dels tvangsauktion efter retsplejeloven, dels 

indførelsen af tvangsunderhåndssalg.   

På baggrund af ovennævnte vedtog folketinget d. 29. marts 2004 Lov nr. 204/2004 lov om ændring 

af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (pant og udlæg i andelsboliger) til 
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 I henhold til lovens bemærkninger jf. FT 1996-97, tillæg A, sp. 5702 ff., var bestemmelsen ikke tænkt som en 
vedvarende løsning, hvorfor det herefter var hensigten, at der på baggrund af arbejdsgruppens redegørelse om 
tvangsauktion skulle arbejdes videre med problemstillingerne vedrørende udlæg og tvangsauktion over andelsboliger 
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ikrafttræden 1. februar 2005. Udlægsforbuddet i § 6 a blev herefter ophævet, men de svage 

andelshavere er fortsat beskyttet af trangsbeneficiet i RPL § 509.  

På baggrund af ovennævnte gennemgang af udviklingen af reglerne for pant og udlæg i 

andelsboliger, fremgår det, at der kan ske pantsætning af andelsværdierne indenfor reglerne i den i 

2005 vedtagne lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. 

Hovedsigtet med loven har således været, at give andelshaveren mulighed for at stille deres 

andelsbevis som pant mod at alle nødvendige hensyn til andelsboligforeningen respekteres, således 

det ikke generer andelsboligforeningens drift. Dette stiller panthaver i en anden situation, da loven 

begrænser dennes muligheder i visse henseender, hvilket man bør overveje i forbindelse med 

stiftelse af pantet. Konsekvenserne af disse overvejelser vil herefter blive gennemgået.
63

 

6.2. Pantets omfang, værdi og trangsbeneficiet 

Det er et grundlæggende karakteristika for et pant, at en panthaver ved misligholdelse af den 

underliggende fordring har mulighed for, at tiltræde sit pant. Som udgangspunkt kan en andelshaver 

herefter frit stifte gæld mod pant i sin andel. Pantet omfatter den samlede værdi af 

andelsbolighavers andelsbolig, herunder andele i foreningens formue, forbedringer og tilpasset 

løsøre. Panthaver skal i denne forbindelse være opmærksom på, at pantet er underlagt specielle 

regler, hvilket svækker pantets værdi. Ifølge ABL § 2, stk. 5 har panthaver ingen indflydelse på 

andelsboligforeningens drift – herunder finansiering mv.. Det har betydning såfremt den 

pågældende andelsboligforening kaster sig ud i risikabel finansiering med risiko for, at der sker en 

udhulning af andelskronens værdi. Ligeledes kan andelsboligforeningens bestyrelse frit fastsætte 

værdien af ejendommen efter § 5, stk. 2, eller øge gældssætningen uden at dette medfører en 

værdistigning. Alt dette medfører at andelen i formuen kan falde ganske betragteligt, hvortil 

bemærkes, at en sådan forringelse ikke er en lovlig misligholdelsesgrund. 

Det bør i samme forbindelse bemærkes, at der, med mindre andelsboligforeningen har taget 

forbehold herfor i vedtægterne, ikke eksisterer en øvre belåningsgrænse, i modsætning til 

realkreditbelåning, der som udgangspunkt maksimalt må udgøre 80 % af værdien af ejendommen.   
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Endvidere kan pantet være svækket ved, at foreningen har ydet en garanti
64

 i henhold til tidligere 

regler. Denne garanti var ikke omfattet af krav om tinglysning, men foreningen skal jf. § 4 a oplyse 

om dette i forbindelse med pantsætningsproceduren. Andelsboligforeningen har endvidere 

modregningsadgang for et års boligafgift, ligesom forbedringer og løsøre, der er særligt tilpasset, 

kan udskilles ifølge regelmæssig drift jf. TL § 42 j, stk. 4, 2. pkt. 

Endelig har trangsbeneficiet jf. RPL § 509, stk. 2 fået en særlig udformning for så vidt angår 

andelslejligheder. Trangsbeneficiet omfatter alene andelslejligheder, hvortil der er knyttet brugsret 

til en bolig. Loven foreskriver, at andelslejligheder kun kan undtages for udlæg, såfremt følgende 

betingelser er opfyldt: 

1) Udlæg kan ikke foretages, hvis boligen efter sin størrelse og indretning alene opfylder de 

sædvanlige krav til en beskeden bolig, der under hensyn til skyldneren og hans husstand 

med rimelighed kan stilles. 

2) Aktivet ved tvangsfuldbyrdelse må antages ikke at indbringe et beløb, der klart overstiger 

udgiften ved overtagelse af en passende almen bolig eller leje- eller andelsbolig. 

Fortolkningen af disse betingelser fremgår af bogen ” Tvangsauktion over fast ejendom og 

andelslejligheder”, 2. udgave s. 262, hvortil henvises. 

I forbindelse med vurderingen af trangsbeneficiet er det en betingelse, at begge punkter foreligger 

for, at fogedretten kan afslå udlæg. Lån ydet mod sikkerhed i andelsbeviset og andre beløb, der 

foretages udlæg for, fragår ikke i opgørelsen efter punkt 2 i henhold til kendelsen U.2006.924Ø.
65

   

6.2.1. Konsekvenser for panthaver og andelshaver         

Ovennævnte lovkompleks havde som tidligere beskrevet til formål, at lette finansiering for 

andelshaver i forbindelse med dennes køb af en andel i en andelsboligforening. Som følge af de 

kraftige stigninger i andelskronen de senere år er det ofte betydelige beløb, der skal betales for 

andele i andelsboligforeninger med stor friværdi. Det har derfor været af stor værdi for 

andelskøberen, at denne kunne få en attraktiv renteudgift for derved at sikre sig en lav husleje. Med 

muligheden for at stille andelsbeviset i pant som sikkerhed for lånet, er der ingen tvivl om, at det 

har reduceret renteudgiften og dermed huslejen for andelshaveren. Det er dog ikke givet, at 

                                                           
64
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besparelsen kan måle sig med den besparelse en andelshaver kunne have opnået, såfremt 

finansieringen kunne hjemtages i en kreditforening jf. afsnit videreudlån af realkreditlån til 

andelsbolighaver.  

En anden fordel for andelshaveren er reglerne i RPL § 509, stk. 2 (trangsbeneficiet), der beskytter 

andelshavere mod tvangsudlæg i dennes andel. I praksis har udviklingen formentligt gjort, at færre 

andelshavere kan påberåbe sig denne bestemmelse, men i sidste ende er det boligmarkedet, der 

lægger niveauet.  

For så vidt angår den kreditor, der har leveret en formueydelse mod sikkerhed i pant i andelsbeviset 

og hvorpå der ikke betales forfaldne ydelser, er denne afskåret fra, at få fogedretten til at foretage 

udlæg for disse ydelser, såfremt andelshaver er omfattet af trangsbeneficiet. Denne risiko vil alt 

andet lige blive kalkuleret ind som en merydelse for andelsbolighaver.   

Hvorvidt andelshaveren har fået ” fuld valuta” for lovændringen er nok mere tvivlsomt henset til de 

før beskrevne svækkelser af pantet jf. ovennævnte. Dette skyldes at en långiver i forbindelse med 

kalkulation af renteydelsen foretager en nøje vurdering af pantet. Som følge heraf vil en svækkelse 

af pantet alt andet lige medføre en højere kalkuleret rentebetaling med deraf følgende stigende 

boligudgifter.   

For så vidt angår kreditgiver, der i tiltro til at andelsboligen historisk set har været en sikker 

boligform, der normalt ikke blev påvirket af konjunkturudsving på boligmarkedet, er udviklingen de 

senere år formentligt kommet som en ubehagelig overraskelse. Her tænkes specielt på forhold som 

maksimalprisernes forvridende effekter, finanskrisen, mangelfulde årsrapporter samt hele 

andelsboligområdets komplekse og uigennemskuelige lovgivning.  

6.3. Panthavers retstilling ved tvangssalg  

Det har imidlertid efterfølgende vist sig, at lovændringen ikke har taget højde for alle 

problemstillinger. Dette er især kommet til udtryk i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse ved 

tvangsauktion, idet panthaver, trods byrettens afgørelse om det modsatte, er blevet nægtet 

godkendelse som køber af andelsboligforeningens bestyrelse under henvisning til vedtægterne i den 

pågældende andelsboligforening – se bilag 8. 
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Baggrunden herfor var en kendelse af 7. april 2009 fra Østre Landsret
66

, der ophæver byrettens 

afgørelse med følgende begrundelse: 

”Da andelsboligforeningen A´s vedtægter i § 3, stk. 4, indeholder en bestemmelse om, 

at foreningens medlemmer er forpligtet til at benytte lejligheden, og da 

andelsboligforeningen derfor ikke kan godkende P A/S som køber af 

andelslejligheden, er der ikke grundlag for at meddele endeligt hammerslag til P 

A/S…” 

Retstilstanden giver herefter bestyrelsen af en andelsboligforening, hvor der i vedtægterne er fastsat 

bopælspligt for foreningens medlemmer, således ret til at nægte at godkende en panthaver som 

erhverver af en andelsbolig, såfremt panthaveren eller udlægshaveren ikke kan opfylde 

bopælskravet. Dette indebærer, at panthaveren eller udlægshaveren ikke har mulighed for at 

overtage pantet på en tvangsauktion. 

På baggrund af henvendelse fra ABF og Finansrådet nedsatte regeringen i marts 2010 en 

arbejdsgruppe med henblik på at undersøge mulighederne for forbedringer af panthavers grundlag 

for at overtage en andelsbolig. Via en spørgeskemaundersøgelse i maj 2010 undersøgte 

arbejdsgruppen relevansen af denne problematik, ved at se nærmere på forskellige statistikker over 

antallet af tvangsauktioner, tinglyste ejerpantebreve, pantbreve, udlæg m.v. – se bilag 9.  ABF 

havde allerede i januar 2010 ændret i standardvedtægten, således at en panthaver midlertidig kunne 

erhverve en andel på tvangsauktion – se standardvedtægten § 3, stk. 2. Spørgsmålet er herefter om 

dette er tilstrækkeligt i forhold til, at panthaver kan søge sig fyldestgjort i sit pant, og hvorvidt 

problemstillingen i den henseende er imødegået. 

6.3.1. Belysning af problemets omfang 

Som før gennemgået benytter et væsentligt antal andelsboligforeninger ABF´s standardvægter, 

hvorfor man må antage, at en stor del af andelsboligforeningerne vil følge ABF´s anbefaling af en 

sådan vedtægtsændring. Dog synes problemet ikke imødegået herved, da andelsboligforeningen 

stadig har muligheden for at fravælge disse vedtægtsændringer. Denne mulighed for at opretholde 

bopælskravet synes at være klart uhensigtsmæssig, da den skaber stor usikkerhed omkring pantets 

værdi.   
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Set fra et økonomisk synspunkt er problemstillingen særdeles relevant, idet der til dato er tinglyst 

121.672 dokumenter i Andelsboligbogen. Sammenlignet med de forudgående år ses antallet kun at 

være stigende. Dette må alt andet andrage et ikke ubetydeligt økonomisk incitament for at få 

problemet løst på en eller anden måde – især henset til det stigende risiko for tvangsauktioner. 

Arbejdsgruppen har herefter set på antallet af tvangsauktionsbegæringer for henholdsvis 

andelsboliger og ejerboliger for 2008 og 2009.
67

 For andelsboliger ses antallet af 

tvangsauktionsbegæringer at være steget 4,8 %. Sammenlignet med ejerboligmarkedet hvor 

stigningen har været 29 %. 

Med henblik på analyse heraf skal det bemærkes, at de tilsvarende tal fra 2010 endnu ikke 

foreligger. Dog ses det, at antallet af tvangsauktioner fortsat har været stigende i 2010
68

, hvilket 

indikerer at tendensen er fortsættende. På trods at det forholdsmæssige spinkle
69

 materiale og korte 

tidshorisont er det dog bemærkelsesværdigt, at der er denne markante forskel. Denne forskel kan 

skyldes flere forskellige faktorer. 

For det første ses boligmarkedets forskellige boligtyper at have et forskelligt konjunkturforløb. 

Andelsboliger er den boligform der sidst reagerer på konjunkturen som følge af maksimalpriserne, 

der baseres på ”historiske” vurderinger. Dette forhold kunne være en af forklaringerne på den 

forholdsvise beskedne stigning i antal tvangsauktionsbegæringer for andelsboligen. 

Desuden kan Østre Landsrets kendelse have spillet en rolle, idet denne kendelse skabte stor 

usikkerhed omkring pantets værdi. Mange panthavere har efter denne kendelse formentligt valgt at 

søge anden mere enkel løsning med debitor med henblik på at undgå de usikkerheder, der viste sig 

efter kendelsen. Kendelsen må siges at have skabt stor usikkerhed omkring pantet og dets værdi, 

ligesom den også har haft negativ indflydelse på de panthavere, som i forvejen havde ydet lån mod 

sikkerhed i en andelsbolig. Alt dette vil uden tvivl have påvirket finansieringen af 

andelsboligmarkedet generelt, idet en långiver vil forlange højere rente eller i værste fald afslå 

finansieringen.       

Erhvervs- og byggestyrelsen vurderer på baggrund af det lave antal af tvangsauktioner på 

andelsboliger, at tvangsauktionsrisikoen er lille og dermed panthavers risiko for, at denne ikke kan 
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 Det skal i den forbindelse bemærkes at der pt. Ikke findes nogen statistik for 2010. 
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 Bilag 10 – det skal bemærkes, at bilaget skal behandles kritisk, da statistikken omfatter alle tvangsauktioner. 
69

 Det skal bemærkes, at materialet skal behandles særdeles kritisk, pga. det spinkle grundlag og den markante forskel 
således skyldes tilfældigheder. 



 

59 
 

få fyldestgjort sit pant også er meget begrænset. Denne konklusion synes at være fejlagtig, hvilket 

også bestyrkes af en udtalelse af finansrådet, der ikke mener, at man kan drage denne konklusion. 

Finansrådet mener tværtimod, at det lave antal tvangsauktioner er udtryk for den store usikkerhed 

på området som resulteret i at sagen løses på anden vis.  

Arbejdsgruppen har efterfølgende undersøgt markedet for andelsboliglån blandt repræsentative 

udvalgte pengeinstitutter, som alle tilbyder andelsboliglån. Undersøgelsen viser blandt andet, at de 

største forhindringer i forhold til at yde lån til andelsboligformål er usikkerhed omkring pantets 

værdi samt prisfastsættelsen af andelen. Endvidere anføres betydelige vanskeligheder med at skaffe 

retvisende og nødvendige oplysninger og dokumentation om andelsboligforeningen og 

andelsboligforeningens regnskaber.  

Arbejdsgruppen har herefter undersøgt de udvalgte pengeinstitutters villighed til at yde lån til 

andelsboligformål samt bopælskravets effekt på fastsættelsen af renten. På baggrund af de 

foretagende undersøgelser har arbejdsgruppen vurderet, at der kun er ganske få pengeinstitutter, 

som mener, at det har effekt på rentesatsen af udlån, om en andelsboligforening har bopælskrav i 

foreningens vedtægter. Endvidere vurderer arbejdsgruppen ikke at panthavers eventuelle 

usikkerheder omkring tvangsvilkårene påvirker pengeinstitutternes villighed til at yde lån til køb af 

andelsboliger.      

Man kan herefter diskutere hvorvidt denne konklusion vil være retvisende i dag. Undersøgelsen er 

foretaget i en periode hvor boligmarkedet netop er vendt og hvor usikkerhederne omkring pant i 

andelsboligen hidtidigt har været ukendt efter en årrække med konstant stigende boligpriser og hvor 

tvangsauktion over andelsboliger var nærmest ikke eksisterende. Det vil sige, at de dagældende 

andelsboliglån mod pant i andelsboligen var ydet i tillid til, at pantet kunne håndteres svarende til 

pant i fast ejendom. Under henvisning til det tidligere oplyste omkring den fortsatte tendens til 

stigende antal tvangsauktioner i 2010, er der nok ingen tvivl om, at de fulde konsekvenser for 

panthavere, der har ydet andelsboliglån mod sikkerhed i andelen, ikke er slået igennem på de 

risikopræmier, som normalt opkræves ved lån mod svækket pant.  I samme forbindelse bør nævnes, 

at den udvikling fremover vil få indflydelse på pengeinstitutternes vilje til at yde andelsboliglån 

mod pant i andelsboligen.  
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6.3.2. Forslag til afhjælpning 

Dette leder frem til spørgsmålet om, hvorvidt der ikke i dag er et behov for få ensartede vedtægter 

eller regler i andelsboligforeningerne, der har direkte indflydelse på pantets værdi. ABF´s ændring 

af § 3, stk. 2 standardvedtægterne imødekommer delvis dette behov. Umiddelbart må det være i 

andelsboligforeningernes interesse at finansieringsomkostninger minimeres mest muligt, hvorfor en 

vedtagelse af ensartede regler i vedtægterne vil være at foretrække. Prisen herfor er, at 

andelsboligforeningernes bestyrelser skal frasige sig retten til selv at forfatte indholdet af 

vedtægterne mod denne besparelse i finansieringsomkostningerne.  

I modsat fald kunne et forslag være, at man udvidede Andelsboligbogen til også at indeholde andre 

bebyrdende forhold såsom tidligere garantistillelse overfor andelsboligkøber med modregningsret 

fra andelsboligforeningen. Endvidere kunne der stilles forslag om, at andelsboligforeninger, der i 

vedtægterne har aftalt særlige forhold, der kan svække pantet, skulle registrere disse eller i det 

mindste gøre notat herom i Andelsboligbogen.  I den forbindelse kunne man med fordel skele til 

Tingbogen, hvor andre byrder, der kan have indvirkning på pantets værdi – eksempelvis servitutter 

mv. kan noteres. 

Ovennævnte gennemgang viser, at der er behov for at få en ændring i andelsboligloven, således at 

panthaver kan søge sig fyldestgjort i sit pant ved at eje pantet i en begrænset periode med henblik på 

at finde en egnet køber. Det vil i den forbindelse være relevant at skele til reglerne for 

tvangsauktion over landbrugsejendomme, hvor der både gælder bopælspligt og 

hovederhvervskriterier. Her giver lovgivningen mulighed for, at panthaver kan erhverve en 

landbrugsejendom enten som brugelig pant eller købe den på tvangsauktion og efterfølgende eje og 

drive den i en kortere periode.   
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7. Tvangsauktion / konkurs og opløsning af andelsboligforeningen 

 

I forbindelse med en andelsboligforenings ophør ved konkurs eller tvangsauktion vil den situation 

få konsekvenser for andelsboligforeningen og andelshaver. I det følgende afsnit vil disse 

konsekvenser blive analyseret med det formål at belyse parternes retstilling under og efter 

tvangsauktion eller konkurs.  

7.1. Procedure for tvangsauktion/konkurs 

Når en andelsboligforening misligholder sine betalinger, må kreditorerne vurdere deres reaktion 

herpå. De største kreditorer er normalt finansieringsinstitutterne, der som udgangspunkt har deres 

fordringer sikret ved tinglyst pant i andelsboligforeningens ejendom i modsætning til mindre 

kreditorer eksempelvis leverandører af el, varme samt reparatører etc., der normalt ikke har deres 

fordringer sikret. Disse kreditorer har umiddelbart tre muligheder. De kan vælge at begære 

ejendommen sat på tvangsauktion, overtage ejendommen som brugelig pant eller begære 

andelsboligforeningen konkurs.  

Ved at begære tvangsauktion sker dette efter reglerne i retsplejeloven kapital 51
70

. Dette bevirker i 

praksis, at andelsboligforeningen opløses, idet ejendommen efter auktionen skifter status til en 

almindelig udlejningsejendom. Andelshaverne vil herefter med henvisning til reglerne i ABL § 4, 

stk. 1 kunne fortsætte som lejere og derved som udgangspunkt være beskyttet af reglerne i 

lejeloven.
71

  

Opløsning af en andelsboligforening grundet tvangsauktion over andelsboligforeningens ejendom 

medfører, at panthaverne i de enkelte andele reelt mister deres sikkerhed. Som konsekvens heraf har 

det i retspraksis været prøvet, om panthaverne i andelene skal indkaldes til tvangsauktion over 

hovedejendommen. Højesteret har senest ved kendelse afsagt i 2009
72

 fastslået, at de kreditorer, 

som havde pant i de enkelte andele ikke havde rettigheder i den faste ejendom. Selvom 

ejendommen var andelsboligforeningens væsentligste aktiv og selvom kreditorerne var kreditorer 

hos andelsboligforeningen for en eventuel udlodning, hvis der skulle ske opløsning af 
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 Samt bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978 om tvangsauktionsvilkår med senere ændringer. 
71

 Til støtte herfor: Andelsboliger, Overdragelsesregler mv., Redegørelse afgivet i juli 1980 af en arbejdsgruppe nedsat 
af boligministeriet.  
72Tang og Kogsbøll, 2010, s. 3. 
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andelsboligforeningen, fandt Højesteret ikke at kreditorerne i de enkelte andele skulle indkaldes til 

auktionen.
73

 Spørgsmålet er herefter hvorledes panthaver, som ikke har sikkerhed i ejendommen, er 

stillet efter en tvangsauktion.  

Da værdien af andelsbeviset svarer til en forholdsmæssig andel af andelsboligforeningens 

egenkapital, vil der i forbindelse med opløsning/likvidation af andelsboligforeningen blive foretaget 

en opgørelse over aktiver og passiver, og et eventuelt overskud vil herefter blive udloddet. Det er 

herefter kun det eventuelle udloddede overskud og andelshaveren personligt, som panthaver kan 

søge sig fyldestgjort i. Fyldestgørelse i pantet sker efter reglerne i RPL kapitel 50.    

Vælger kreditorerne at indgive en konkursbegæring mod andelsboligforeningen, vil realisationen af 

værdierne også ske efter reglerne om tvangsauktion.
74

 Ved en konkursbegæring opnår kreditorerne 

indflydelse over andelsboligforeningens ejendom og driften heraf allerede ved afsigelse af 

konkursdekretet. Herved sikrer kreditorerne sig mod at andelsboligforeningens bestyrelse træffer 

beslutninger, der forringer pantets værdi.  

Vælger kreditorerne at søge en aftale med andelsboligforeningen om at overtage 

andelsboligforeningens ejendom som brugelig pant, kan kreditorerne sammen med 

andelsboligforeningen søge at tilrettelægge et frivilligt salg af foreningens ejendom. Under normale 

forhold vil denne løsning hjembringe et større provenu end ved salg på tvangsauktion. Dette er til 

fordel for både kreditorer og andelshavere.  

Det er herefter op til kreditorerne på hvilken måde man bedst kan søge sig fyldestgjort. I de tilfælde 

hvor kreditorerne kan se sig fyldestgjort alene ved en tvangsauktion vil denne løsning være at 

foretrække frem for en konkurs, der er mere omfattende og bekostelig at gennemføre. Denne 

valgmulighed har den kreditor, der har sikret sig ved pant. Krav der ikke er sikret ved pant kan kun 

realiseres ved en konkursbegæring mod andelsboligforeningen.
75

  

7.2. Konsekvenserne af konkurs 

En konkursbegæring mod en andelsboligforening resulterer i, at de normale ledelsesorganer fratages 

indflydelse. Fogedretten afsiger et konkursdekret og indsætter en kurator, der overtager den fulde 

ledelse af foreningen indtil boet er opgjort.
76

 Kurators opgave er under bobehandlingen at varetage 
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 Tvangsauktion over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme, 2010, af advokatfirmaet Plesner. 
74

 Jf. KL § 17, stk. 1. 
75

 Jf. konkurslovens nærmere regler.  
76

 Bo von Eyben & Peter Møgelvang-Hansen, 2009, s. 207 samt Ørgaard, 2006, s. 27 og 42. 
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kreditorernes interesse. Det vil sige, at sikre foreningens aktiver og at foretage de fornødne skridt 

for at sikre uberettigede dispositioner over aktiverne samt repræsentere foreningen i enhver 

henseende – herunder realisering af foreningens aktiver bedst muligt.
77

  

Under konkursbehandlingen er forholdet mellem andelshavere og andelsboligforeningen juridisk set 

uændret. Andelshavere er fortsat forpligtet til at betale den af generalforsamlingen vedtagende 

boligafgift, men kurator er berettiget til, at forhøje boligafgiften såfremt andelsboligforeningen ikke 

har midler til at betale de udgifter, der er forbundet med ejendommens drift. Omvendt må kurator 

ikke iværksætte ekstraordinære dispositioner, eksempelvis større vedligeholdelse eller renoverings 

arbejder, der ikke er absolut nødvendige for ejendommens normale drift. I de tilfælde hvor 

generalforsamlingen har underbudgetteret omkostningerne til ejendommens drift kan der blive tale 

om endog meget store forhøjelser af boligafgiften – ligesom øgede finansieringsomkostninger som 

følge af risikobetonet finansiering kan medføre tilsvarende forhøjelser. Disse forhøjelser er 

andelshaverne forpligtet til at indbetale, da der i den situation ikke er tvivl om, at boet er rette 

fordringshaver.
78

       

7.3. Konsekvenser for andelshavere 

Hvis en andelsboligforening går konkurs og dens ejendom efterfølgende sælges på tvangsauktion, 

har de tidligere andelshavere under henvisning til ABL § 4, stk. 1, ret til fortsat brugsret som lejer. 

Udgangspunktet er herefter, at andelshaverne kan blive boende som lejer i overensstemmelse med 

reglerne i lejelovgivningen. Dette vil alt andet lige medføre modsatrettede interesser mellem på den 

ene side de forhenværende andelshavere, der nu er lejere og på den anden side køberen af 

ejendommen. Andelshaveren ønsker at opnå lejelovens deklaratoriske beskyttelse, hvorimod 

køberen af ejendommen betragter lejelovens deklaratoriske regler som en begrænsning. 

Hverken i lovgivningen eller i retspraksis findes der nogle endegyldige løsninger på ovenstående 

problemstilling, hvorfor der fortsat er uafklarede forhold bl.a. hvor mange særkrav den nye udlejer 

kan indføje i lejekontrakten. Dog er der på baggrund af en konkurssag fra 1986 med efterfølgende 

tvangsauktion over en andelsboligforenings ejendom skabt klarhed over spørgsmål omkring 

depositum og lejeforhøjelse som følge af forbedring foretaget inden tvangsauktion. 
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 Jf. KL § 110, stk. 1, 1. pkt. 
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 Til støtte herfor: Ussing, Obligationsretten – Almindelig del. 4, 1967, s. 55 og 182. Der vil dermed ved 
andelsboligforeningens konkurs ikke opstå nogen ret til at deponere efter deponeringsloven. 
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D. 23. marts 1987 traf de københavnske huslejenævn afgørelse om, at udlejer ved oprettelse af 

lejekontrakten med de tidligere andelshavere ikke havde været berettiget til at opkræve depositum 

under henvisning til, at der ikke var tale om en genudlejning. Endvidere afviste nævnet 

forbedringsforhøjelser under henvisning til, at de formelle regler i boligreguleringsloven § 27 jf. § 

12 ikke kunne fraviges. Endelig fastslog huslejenævnet, at udlejeren var berettiget til husleje fra 

overtagelses dato. 

Sagen blev efterfølgende indbragt for Ankenævnet for de københavnske huslejenævn af udlejer, der 

omgjorde huslejenævnets afgørelse. 

Ankenævnets opfattelse er herefter at bestemmelsen i ABL § 4, stk. 1. forstås således, at der alene 

sikres den tidligere andelshaver en ret til at blive boende i lejligheden som lejer på vilkår efter 

lejelovgivningens almindelige regler. Der foreligger herefter et nyetableret lejeforhold, som 

berettiger den nye ejer til at aftale en leje, herunder lejeforhøjelse for forbedringer i 

overensstemmelse med boligreguleringslovens § 5 samt depositum i overensstemmelse med 

boligreguleringsloven § 6.      

Københavns byret tilsluttede sig ankenævnets afgørelse ved dom af 29. september 1988. Denne 

afgørelse blev efterfølgende indbragt for Østre Landsret, der den 13. februar 1989 tilkendegav sit 

standpunkt, som var en stadfæstelse af byrettens dom. 

Med denne afgørelse, som eneste praksis på området, synes der herefter at være åbnet op for en 

vidtgående fortolkning af lejeretlige regler i forhold til det nye etablerede lejeforhold i tidligere 

andelsboligforenings ejendomme. Dog forekommer det klart, at nye lejeaftaler ikke kan gøres 

tidsbegrænsede jf. lejelovens § 80 samt boligreguleringsloven § 5, stk. 8 uagtet at dette er en 

deklaratorisk bestemmelse, idet en fravigelse vil gøre reglerne i ABL § 4 illusorisk. 

Det må herefter stå klart, at såfremt der ikke foreligger aftale om andet, regulerer lejelovgivningen 

således forholdet mellem de tidligere andelshavere og den nye ejer af ejendommen. Det betyder, at 

lejelovgivningens udfyldende regler finder anvendelse på fastsættelse af lejen, betaling af 

depositum, opsigelse, fraflytning mv., således vil en fravigelse fra lejelovgivningens almindelige 

regler kræve aftale mellem udlejer og lejer. 
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7.3.1. Lejeforholdets begyndelsestidspunkt  

Med udgangspunkt i ABL § 4, stk. 1 er den tidligere andelsbolighaver sikret retten til at blive 

boende i lejligheden som lejer. Endvidere betragtes lejeforholdet som nyetableret jf. GD 1989/20 Ø, 

ligesom den nye ejer er berettiget til at oppebære leje fra overtagelsestidspunktet, som herefter 

betragtes som det nye lejeforholds begyndelses tidspunkt.  Det er herefter fra denne dato 

vedligeholdelsesstanden på hver enkelt lejlighed skal vurderes.  

Med hensyn til den indvendige vedligeholdelsestilstand vil det være i strid med lejelovens § 98 stk. 

1, 3. pkt. at gøre nyistandsættelses krav gældende mod den tidligere andelsbolighaver, når han skal 

fraflytte lejligheden. Efter § 98, stk. 1, 3. pkt. er lejeren forpligtet til at aflevere det lejede i samme 

stand, som da han overtog det lejede. Her må det som hovedregel gælde, at lejligheden skal 

afleveres i samme stand som ved indflytningstidspunktet. Udgangspunktet for denne diskussion må 

dog finde støtte henset til lejelovgivningens beskyttelseshensyn.
79

  

Et andet forhold der kan diskuteres, er lejers bytteret efter lejelovens § 73, stk. 1. Her er særlig § 73, 

stk. 2, litra b relevant, idet udlejer kan modsætte sig denne bytteret, såfremt lejer ikke har beboet 

lejligheden i 3 år. Denne anciennitet må alt andet lige regnes fra lejeforholdets 

begyndelsestidspunkt. Samme udgangspunkt mht. lejeforholdets begyndelsestidspunkt gør sig 

gældende for så vidt angår andre personers fortsættelse af lejemålet jf. lejelovens §§ 75, stk. 2 

(lejers død) og 77a (samlivsophævelse). 

7.3.2. Lejefastsættelsen 

I GD 1989/20 Ø er forholdet mellem tvangsauktionskøber og tidligere andelshavere at betragte som 

nyetableret lejeforhold. Udgangspunktet ved andelsboligforeningens ophør er herefter, at udlejer 

som udgangspunkt kan fastsætte lejen efter den kategori, hvorunder den enkelte bolig hører under.
80

  

Denne fortolkning har, sammen med en fortolkning afgivet af en arbejdsgruppe, der blev nedsat af 

boligministeriet i februar 1980, slået fast at lejefastsættelsen i en situation efter 

andelsboligforeningens § 4, stk. 1 sker efter lejelovgivningens almindelige regler. Det står dog 

stadig parterne frit at foretage individuelle aftaler.  
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 Se i den sammenhæng U.1983.844 H samt GD 2004.18Ø, hvorefter der ikke kan gøre nyistandsættelseskrav 
gældende mod lejer, men at det er lejemålets tilstand ved indflytningen, der skal lægges til grund for 
istandsættelseskravet.  
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 Omkostningsbestemt husleje efter boligreguleringslovens § 7 eller det lejedes værdi efter lejelovens § 47. 
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Afslutningsvis bør det bemærkes, at såfremt der opstår tvivl omkring fortolkningen af reglerne i 

lejelovgivningen eksempelvis i forhold til lejefastsættelse, vil enhver fortolkningstvivl være 

underlagt lejelovgivningens beskyttelse af lejer, og bør komme lejer til gode. 

7.3.3. Generelle og individuelle forbedringer 

Under henvisning til principperne i boligreguleringslovens § 5, stk. 9 samt GD 1989/20 Ø gives der 

som udgangspunkt udlejer mulighed for at kræve huslejetillæg for generelle forbedringer. Disse 

forbedringer kan være forbedringer på hele ejendommen eksempelvis udskiftning af vinduer, 

isoleringsforbedringer samt øvrige installationer, som forøger brugsværdien.  Det kan umiddelbart 

virke urimeligt, at en andelshaver bliver pålagt en lejeforhøjelse, som følge af en forbedring han 

enten tidligere selv har afholdt eller afholdt via andelsboligforeningen. Her må det imidlertid slås 

fast, at køberen på tvangsauktionen har betalt for denne forbedring, hvorfor der henset til GD 

1989/20 Ø er givet grundlag for, at udlejer i den situation kan kræve en lejeforhøjelse.  

For så vidt angår individuelle forbedringer på lejlighedsniveau eksempelvis etablering af 

badeværelse, bekostet af den tidligere andelshaver kan det diskuteres, om princippet i lejelovens § 

47, stk. 1 litra g finder anvendelse for disse forbedringer, således udlejer ikke kan kræve 

lejeforhøjelse. Konklusionen må dog blive, at forbedringerne sidestilles med forbedringer bekostet 

af den nye udlejer, hvorfor denne vil kunne kræve huslejetillæg jf. lejelovens § 58.  Begrundelsen 

for dette er også her, at udlejer i forbindelse med tvangsauktionen har betalt merpris som følge af 

disse forbedringer.  

7.3.4. Hæftelse 

Selskabskonstruktionen for andelsboligforeninger har som tidligere beskrevet sine historiske rødder 

i andelsselskaber. Da der ikke findes regler i andelsboligforeningsloven om andelsbolighavers 

hæftelse i private andelsboligforeninger, må man som udgangspunkt skele til andre regelsæt. For 

andelsselskaber gælder som udgangspunkt, at andelshaveren hæfter personligt og solidarisk og uden 

begrænsninger, med mindre der i andelsselskabets vedtægter er taget forbehold herfor.
81

  

I praksis fraviger man stort set altid de deklaratoriske regler i vedtægterne for 

andelsboligforeningen, således at personlig hæftelse er en undtagelse. Det fremgår også af den af 

Boligministeriet udarbejdede normalvedtægt, der som udgangspunkt foreskriver begrænset 

hæftelse. Det samme gør sig gældende for så vidt angår den af ABF udarbejdede standardvedtægt.  
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 Hørlyck, Dansk andelsret, 1990, s. 141 samt Neville, Boligfællesskaber selskabsform, 1993, s. 178. 
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Forskellen mellem hæftelsesformerne i vedtægterne fra ABF og Boligministeriets Normalvedtægt 

fremgår af § 5, stk. 2. Her hæfter andelsbolighaver kun personligt og pro rata efter ABF´s 

vedtægter, men personligt og solidarisk efter Boligministeriets normalvedtægt, for foreningens 

pantegæld, såfremt en kreditor tager forbehold herom.  

Set fra kreditors synspunkt, vil en hæftelsesform efter normalvedtægten være at foretrække, da han 

opnår bedre mulighed for at søge sig fyldestgjort i tilfælde af misligholdelse. For 

andelsboligforeningen vil de optimale finansieringsmuligheder hos kreditinstitutter alt andet lige 

netop kunne opnås mod, at andelshaverne hæfter personligt og solidarisk for lånet. Betydningen af 

dette vil tillige være afhængig af andelsboligforeningens egenkapital. Omvendt vil det for 

andelshaveren synspunkt kunne have uoverskuelige økonomiske konsekvenser, idet han risikerer at 

skulle betale i tilfælde af andre andelshaveres manglende betalingsevne i forbindelse med en 

tvangsauktion. Andelshaveren vil herefter foretrække regler i ABF´s vedtægter, efter hvilke han kun 

hæfter personligt og pro rata. 

For så vidt angår begge vedtægtsbestemmelser § 5, stk. 2 skal kreditforeninger eller pengeinstitutter 

aktivt meddele et forbehold i forbindelse med låneoptagelse, såfremt de ønsker at andelshaverne 

skal hæfte personligt solidarisk eller personligt pro rata.  

Med baggrund i andelsboligforeningen Thyra Danebod havde Nykredit undladt at tage forbehold 

for, at andelshaverne hæftede personligt og pro rata efter deres andel i formuen.
82

 Dette medførte at 

andelshaverne reelt kunne forlade deres bolig og udelukkende miste deres indskud. Dette viste sig 

at være en belastning for foreningens økonomi, da foreningen manglede boligafgift fra de flygtende 

andelshavere, som derved bidrog til de efterfølgende økonomiske problemer. Dette viser 

vigtigheden af, at kreditor aktivt sikrer sig forbeholdet efter § 5, stk. 2, da han i modsat fald ikke 

efterfølgende kan gøre krav gældende mod andelshaverne, i modsætning til en tvangsauktion over 

en ejerbolig, hvor kreditor automatisk efterfølgende vil kunne søge sig fyldestgjort hos den tidligere 

husejer.  

I situationen med andelsboligforeningen Thyra Danebod valgte Nykredit som største kreditor, at 

indgå en frivillig aftale med andelsboligforeningen, hvorefter man udarbejdede et budget med en 

fast boligafgift 10 år frem. Nykredit tilbød i den forbindelse at nedsætte rente og bidragssatserne, 

således at boligafgiften blev på et realistisk niveau. Med denne aftale udgik andelsboligforeningen 
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Thyra Danebod at blive taget under konkurs. Eksemplet illustrerer med al tydelighed, at en truende 

konkurs bedst imødegås ved at indgå en dialog mellem parterne med henblik på at finde en 

mindelig løsning, som i sidste ende sikre andelshavernes boliger.    
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8. Nye udfordringer til andelsboligen stiller krav om bedre informationsniveau 

og regelsanering 

 

8.1. Mere gennemsigtige årsrapporter 

I den nuværende regnskabslov er der ikke i alle tilfælde krav om at indregne kursværdien på 

renteswap jf. afsnit 4.2.1.2, hvorfor der herefter har vist sig et behov for at få opgjort kursværdien 

tilsvarende de traditionelle realkreditlån. Samtidig afslørede finanskrisen også et behov for at se 

nærmere på andre mangler alt med henblik på at gøre årsregnskab mere detaljeret og gennemsigtigt 

for alle involverede parter.    

I den sammenhæng har forskellige offentlige myndigheder, politikere, interesseorganisationer og 

eksperter fra bl.a. finanssektoren udtalt sig omkring deres holdninger til netop dette emne – særligt 

hvilke oplysninger, der bør være i årsrapporten samt hvilke principper, der skal ligge til grund for 

værdiansættelsen af aktiver og passiver, alt med det formål at give årsrapporten et så retvisende 

billede af de faktiske forhold som muligt. Det er disse regnskabsmæssige udfordringer, der vil blive 

fokuseret på i de følgende afsnit. Herefter følger straks en gennemgang af det regnskabsmæssige 

lovgrundlag.  

8.1.1. Lovgrundlaget 

Andelsboligforeninger er omfattet af bogføringsloven, hvori det bl.a. er anført, at loven gælder for 

erhvervsdrivende virksomheder.En erhvervsdrivende virksomhed skal i den sammenhæng forstås 

som en virksomhed, der modtager vederlag for leverede ydelser dvs. boligafgift og lejeindtægter i 

dette tilfælde. Desuden er der i udarbejdelsen af bogføringsloven taget stilling til, hvorvidt en 

andelsboligforening kan betragtes som erhvervsdrivende. Følgende fremgår af bemærkningerne til § 

2 i L 63, folketingsåret 1998/99 (forslag til bogføringslov): 

”Den nuværende bogføringslovs § 1 foreskriver bogføringspligt for andelsboligforeninger. Disse 

anses for erhvervsdrivende som forudsat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 342 

af 1. juni 1995, som ændret ved bkg. Nr. 1093 af 12. december 1996.”  
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Ligeledes er andelsboligforeninger som udgangspunkt omfattet af årsregnskabsloven, idet loven 

også i dette tilfælde gælder for erhvervsdrivende virksomheder.
83

  

Årsregnskabsloven opdeler virksomheder i 4 regnskabsklasser, A, B, C og D. Regnskabsklasse A 

gælder for de mindste virksomheder, herunder andelsboligforeninger. Det betyder at 

andelsboligforeningernes regnskab skal indeholde en bestyrelsespåtegning, balancer hvoraf aktiver 

og passiver fremgår, resultatopgørelse, noter, redegørelse for anvendt regnskabspraksis, opgørelse 

over årets bevægelser i egenkapitalen og eventuelle revisionspåtegning jf. årsregnskabsloven § 18. 

Yderligere skal de i lovens §§ 11 -17 grundlæggende krav være opfyldt. I modsætning til 

regnskabsklasserne B, C og D, er regnskabsklasse A ikke forpligtet til at udarbejde en årsrapport i 

henhold til årsregnskabslovens regler. Dog kan foreningerne frivilligt vælge at udarbejde en 

årsrapport, som herefter vil være omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Se nedenfor 

udsnit af årsregnskabslovens § 7: 

”Reglerne i denne lov for udarbejdelse af årsrapport opdeles i regnskabsklasserne A, B, C og D, jf. 

afsnit II-V. Ved afgørelse af, hvilken regnskabsklasse en virksomhed skal følge, gælder 

nedenstående: 

1) Virksomheder omfattet af loven, som ikke har pligt til at aflægge årsrapport efter § 3, stk. 1, 

men som frivilligt aflægger årsrapport, jf. § 3, stk. 2, skal i det mindste følge reglerne for 

regnskabsklasse A i afsnit II.” 

Udgangspunktet er således, at andelsboligforeninger er omfattet af årsregnskabslovens 

regnskabsklasse A. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor andelsboligforeninger ved siden af det 

sædvanlige andelsboligformål ønsker at fremme andelshavernes økonomiske interesser gennem 

erhvervsdrift eksempelvis udlejning. I sådanne tilfælde vil disse andelsboligforeninger som 

udgangspunkt være omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.
84

 Som udgangspunkt 

sker der en sondring mellem andelsboligforeninger med begrænset hæftelse, og 

andelsboligforeninger uden begrænset hæftelse. For så vidt angår andelsboligforeninger med 

begrænset hæftelse og som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal disse 

indplaceres i regnskabsklasser efter de almindelige regler jf. årsregnskabsloven. Dog under 
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iagttagelse af undtagelsesreglerne i § 4, stk.1 litra 1, 2 og 3. Omvendt er andelsboligforeninger, som 

ikke har begrænset hæftelse, og som ligeledes er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende 

virksomheder ikke forpligtet til at uarbejde årsrapport, men efter ÅRL § 3, stk. 2 kan de frivilligt 

vælge at aflægge årsrapport. Såfremt der i dette tilfælde vælges at uarbejde årsrapport skal den som 

minimum opfylde kravene for regnskabsklasse A jf. ÅRL § 7, stk. 1, nr. 1. 

Udover disse bestemmelser i årsregnskabsloven er det også i andelsboligforeningsloven en række 

bestemmelser af regnskabsteknisk natur. De relevante bestemmelser i den sammenhæng drejer sig 

om formueopgørelsen i andelsboligforeningen med henblik på beregning af formueandelene til brug 

for overdragelse af andel og bolig jf. ABL § 5, stk. 1- 10. Disse bestemmelser er langt fra 

udtømmende og må suppleres af almindeligt anvendte regnskabsprincipper.
85

   

Endvidere indeholder foreningsvedtægten uddybende bestemmelser om regnskabsaflæggelse og 

økonomiske forvaltning. For en nærmere gennemgang af disse vedtægtsbestemmelser om økonomi 

og regnskab henvises til ABF –Håndbogen s. 118 -119. 

Det vigtigste i forbindelse med regnskabsaflæggelsen er, at det er retvisende for den pågældende 

andelsboligforening. Dette er også specifikt hjemlet i ÅRL § 20, stk. 1. En nærmere gennemgang af 

reguleringen af andelsboligens regnskabsaflæggelse, vil ikke blive gennemgået yderligere i denne 

afhandling. 

Efter denne gennemgang af lovgrundlaget er spørgsmålet herefter, hvorledes disse regler søges 

opdateret og dermed optimeres i forhold til de ændringer, der som før beskrevet er sket i forhold til 

finansieringsprodukter, boligmarkedets udvikling, indregning af maksimalpriser set i forhold til 

krav og forventning om gennemsigtighed samt retvisende regnskab for alle parter. I forlængelse 

heraf har ABF udarbejdet et forslag til mere oplysende årsrapporter
86

. Dette forslag vil herefter 

blive gjort til genstand for en nærmere analyse med det formål at gøre fremtidige årsrapporter mere 

retvisende.  

8.1.2. Analyse af ABF´s forslag til udarbejdelse af mere oplysende årsrapporter 

Det første punkt på denne liste over forslag til mere oplysende årsrapporter er som følger: 
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1) Det skal af årsrapporten klart fremgå, på hvilke basis andelsværdierne beregnes. Det skal 

oplyses, om man ved andelsprisberegningen lægger den seneste offentlige vurdering, en 

valuarvurdering eller anskaffelsessummen til grund. Endvidere anbefales det, at der som 

supplerende note oplyses, hvad ejendomsværdien, foreningens lån til realkredit- og 

pengeinstitutter samt egenkapitalen svarer til pr. m2 for den samlede ejendom – både for 

andele og udlejede lejemål. 

Med dette forslag får parterne et overblik over metoderne til opgørelse af realkreditlånene, særligt 

med hensyn til kursreguleringen af renteswapslån, hvilket der på det seneste har vist sig at være 

stort behov for jf. 4.2.. Endvidere får parterne oplyst andelskronens værdiopgørelsesmetode, hvilket 

har stor betydning i forbindelse med overdragelse af andele. 

Hvad angår sidste led vedrørende kvadratmeterprisen, er hensigten hermed, at markedet får 

mulighed for at skabe et sammenligningsgrundlag med tilsvarende andelsboligforeningers 

ejendomme i området.   

2) Uanset om man beregner andelspriserne på basis af anskaffelsessummen eller en 

valuarvurdering, skal seneste offentlige vurdering fremgå af regnskabet, enten i en note 

eller under aktiverne. 

Forslaget i punkt 2 må være et forsøg på at give en generel objektiv prisvurdering af 

ejendomsværdikontoen (aktivsiden). Dette synes at være optimalt i forhold til køber og sælger, 

således disse får et objektivt grundlag for vurderingen andelsboligforeningens ejendom.  

Ydermere vil dette punkt også være hensigtsmæssigt i forhold til kreditgiver. Med denne opdaterede 

offentlige vurdering, vil kreditgiver lige såvel som køber og sælger, have en uvildig prisvurdering, 

således de kan kreditgive i forhold til denne vurdering. På denne måde vil man eventuelt kunne i 

møde gå en fejlagtig kreditgivning, og dermed også eventuelle fremtidige insolvensproblemer for 

andelshaverne. 

3) Det skal af noten til regnskabet om andelsprisberegningen klart fremgå, hvorledes formuen 

fordeles. Dette kan være efter indskud, areal eller fordelingstal. Der skal i noten vises i 

andelenes samlede fordelingstal, og det skal oplyses, hvor den enkelte andelshaver kan se sit 
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eget fordelingstal, hvis dette ikke fremgår af årsrapporten. Endvidere bør der være en 

henvisning til, hvor fordelingsnøglen omtales i vedtægterne. 

Formålet med dette punkt synes primært, at have det sigte at gøre regnskabet så detaljeret som 

muligt for så vidt angår oplysninger om formuefordeling og principper herfor. Dette vil lette 

overskueligheden for køber og kreditgiver, der opnår et bedre grundlag, at vurdere foreningen på. 

Endvidere kan oplysningerne være medvirkende til at give en forklaring på de eventuelle forskelle i 

værdiansættelserne af de enkelte andelslejligheder, som ofte er til stede på grund af deres 

individuelle kvalitetsforskelle. Eksempelvis stuelejlighed versus taglejlighed osv. – dvs. det er de 

oprindelige herlighedsbetragtninger ved den pågældende ejendom, der udmøntes i disse 

oplysninger. Det skal i den henseende bemærkes, at individuelle forbedringer, som udgangspunkt 

ikke kan aflæses i disse fordelingstal.     

4) Der skal i årsrapporten i en note være nærmere oplysninger om foreningens lån. For 

rentetilpasningslån skal der være oplysning om, hvor hyppigt lånene rentetilpasses. 

Endvidere skal der være oplysning om rentesats, restløbetid, restgæld, kursværdi, om lånene 

afdrages, og om foreningen har indgået renteswapaftaler. 

Formålet med dette punkt må alt andet lige være, at parterne får oplyst 

finansieringssammensætningen så detaljeret som muligt, idet denne del af regnskabet kan variere 

fra år til år, og som sådan har stor indflydelse på andelskronens værdi. Endvidere giver det parterne 

mulighed for, at vurdere hvilken risiko foreningen har påtaget sig i forbindelse med 

sammensætningen af foreningens finansiering af ejendommen. Særligt synes et krav om belysning 

af eventuelle renteswapaftaler at være relevant, da disse aftaler er særligt risikobetonede og 

uigennemsigtige - i særdeleshed overfor private andelshavere. Man kan herefter diskutere hvorvidt 

kravet om oplysning af renteswapaftaler bør skærpes/udvides til et krav om indregning af denne. En 

diskussion heraf følger straks nedenfor. 

8.1.2.1. Særligt om renteswap 

Som gennemgået i afsnit 4.2.1.2., er renteswappens nutidsværdi meget følsomt overfor 

renteændringer, og kan derved have karakter af både et aktiv og en forpligtigelse jf. ÅRL bilag 1, C, 
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1 og 5 
87

, og dermed have stor betydning for resultatet af den enkelte andelsboligforenings 

regnskab. 

I henhold til ÅRL § 20, som er en rammebestemmelse, fremgår det, at værdien af en renteswap ikke 

ubetinget skal indregnes i balancen for regnskabsklasse A. Dog gælder der et kvalitetskrav i 

årsregnskabsloven, hvilket bl.a. foreskriver et krav om, at årsregnskabet skal give et retvisende 

billede jf. ÅRL § 11, stk. 1, og at regnskabet skal kunne støtte regnskabsbrugere i deres økonomiske 

beslutninger jf. ÅRL § 12, stk. 2 
88

, hvilket taler for, at et egentligt direkte lovkrav om indregning 

synes at være unødvendigt.
89

  

Omvendt er der ikke et direkte krav om indregning af renteswap for regnskabsklasse A, hvilket de 

fleste andelsboligforeninger er omfattet af. Ydermere fremgår det af ÅRL § 33, som omfatter 

regnskabsklasse B-D, at renteswappen skal indregnes. Dette taler for, at et krav om indregning er 

relevant. På denne måde ville reglerne om indregning og håndteringen af renteswap blive ensartet 

for alle andelsboliger. 

Denne diskussion har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen også 

foretaget i henholdsvis notat af 3. september 2009 og notat af 12. februar 2010. Deres konklusion på 

denne problemstilling blev således, at det som udgangspunkt er op til den enkelte 

andelsboligforening konkret at vurdere, om renteswapaftalen har en så væsentlig betydning for 

beregningen af andelsværdien, at den er nødvendig for at give et retvisende billede af foreningens 

nettoformue. Herefter afhænger indregningen af renteswapaftalen af, hvorvidt det samlede 

realkreditlåneforhold må betragtes som priotetsgæld
90

 se afsnit 4.  

Alternativt kunne være i form af en note til årsrapporten. Begrundelsen herfor er, at hvad enten en 

renteswap på pågældende tidspunkt er positiv eller negativ, vil der ved udløb af renteswappen ikke 

være afdraget mere end, der oprindeligt var lånt.
91
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5) Der bør enten af en supplerende note eller en note til regnskabet fremgå, hvorledes 

medlemmerne hæfter for foreningens gæld. 

Baggrunden for dette forslag udspringer bl.a. af den udvikling vi har set de senere år, hvor 

andelsboligforeninger i større eller mindre grad påtager sig rollen, som formidler af finansiering for 

de enkelte andelshavere. Her optager andelsboligforeningen lån i kreditforeningen, som 

andelsboligforeningen efterfølgende stiller til rådighed for andelsbolighaveren som omtalt i afsnit 

4.5.. Problemet opstår når den enkelte andelsbolighaver misligholder sine forpligtelser overfor 

andelsboligforeningen, der herefter må konstatere et tab. Dette tab hæfter de øvrige andelshavere 

for eksempelvis via deres indskud. 

Endvidere er det i flere tilfælde konstateret, at realkredit- og pengeinstitutter, udover pantet i 

ejendommen, har sikret sig supplerende sikkerhed for de enkelte medlemmer i form af personlig og 

solidarisk hæftelse for lånene. Der har ikke været et direkte krav om, at dette skulle fremgå af 

årsrapporterne, men udviklingen har vist, at det i enkelte tilfælde har haft store konsekvenser for 

enkelte andelshavere. 

6) Der bør i noterne være oplysning om eventuelle garanti- og sikkerhedsstillelser, oplysning 

om eventuelle ejerpantebreves størrelse, og om foreningen har en risiko for 

ophørsbekskatning. 

For så vidt angår oplysninger om eventuelle garanti- og sikkerhedsstillelse samt oplysninger om 

eventuelle ejerpantebreves størrelse, har formålet med denne del af forslaget formentlig været på 

baggrund af samme overvejelser som omtalt under punkt 5.  

Vedrørende ophørsbeskatningen er denne problemstilling kun aktuelt med andelsboligforeninger, 

som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder – blandede ejendomme. Disse 

ejendomme har typisk over en årrække solgt ud af erhvervslejemålene med fortjeneste. Denne 

fortjeneste har i henhold til skattelovgivningen været til genstand for avancebeskatning siden 19. 

maj 1994, men andelsboligforeningen har kunnet akkumulere og udskyde denne eventualskat indtil 

sidst afhændede lejemål. Da der efter de nugældende regler ikke er direkte lovkrav om at indregne 

eventualskat i årsrapporten, kan man forledes til at sige, at beregningen af andelskronen, hviler på et 

mangelfuldt grundlag.  Det har formentligt været motivationen for forslaget. For fuldstændighedens 

skyld kunne denne note suppleres med en direkte beregning af denne avanceskatsforpligtelse. 
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7) Der bør være oplysninger om indtægternes sammensætning. Således bør boligafgift og leje 

splittes op på henholdsvis bolig, erhverv og eventuelle andre typer lejemål såsom garager 

og lignende, både for andele og udlejede lejemål. Endvidere ønskes i en note oplysning om 

antallet af andelsboliger, andelserhverv, lejeboliger og lejeerhverv med angivelse af de 

totale arealer for disse fire grupper hver for sig. Hvis der er en meget stor erhvervsdel, hvad 

enten det drejer sig om andelserhverv eller udlejet erhverv, kan dette medføre yderligere 

spørgsmål og en yderligere specifikation kan måske være nødvendig. 

Forslaget lægger op til en nøje specifikation af indtægterne og hvorfra de tilvejebringes. Dette vil 

have stor betydning for andelsboligforeningens økonomi at vide med hvilke sikkerheder de kan 

fastlægge deres budgetter. Særligt i andelsboligforeninger med udlejede erhvervslejemål kan 

indtægterne være meget konjunkturfølsomme og dermed også af stor betydning for den enkelte 

andelshavers boligafgift. Endvidere kan en sådan specifikation af indtægterne give 

kreditforeningerne et bedre grundlag til at bevilge finansiering. Med forslaget om at vise 

fordelingen mellem grupperne synes formålet at være, at kunne vurdere budgettets følsomhed 

overfor konjunkturudsving.  

I sidste led af forslaget stilles der krav om supplerende oplysninger omkring større erhvervsdele. 

Her kunne det være detaljer fra lejekontrakten, lejemålets varighed, opsigelse, størrelse mv. alt 

sammen elementer, der har betydning for andelsboligforeningens økonomi og budgetter.   

8) Endvidere ønskes i de supplerende informationer om foreningens forsikringsforhold, og om 

der er udarbejdet tilstandsrapport. Hvis der er udarbejdet tilstandsrapport, skal der være 

oplysning om, hvem der har udarbejdet den og hvornår, men selve indholdet i rapporten 

skal ikke noteres. Det skal bemærkes, at der derudover skal foreligge oplysning om, hvorvidt 

energimærke er udarbejdet, ligesom energimærket skal udleveres til køberne. Da dette 

imidlertid fremgår af anden lovgivning, er der ikke behov for at indføje oplysninger herom i 

årsrapporten. 

Oplysningerne om forsikringsmæssige forhold har formentlig haft til hensigt, at give parterne et 

umiddelbart overblik over hvorledes ejendommen er forsikret – særligt med hensyn til, hvorvidt der 

er anført individuelle forhold, idet sådanne forbehold kan indikere, at ejendomme fremover står 

overfor større udbedringsprojekter.    
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Med hensyn til energimærket har dette været et krav siden 1. juli 2009. I forbindelse med 

overdragelse af andel skal der udleveres et gyldigt energimærke til køber, og det er 

andelsboligforeningen som afholder omkostningerne hertil.
92

 

Generelt: Hvis foreningen ikke har indgået renteswapaftaler eller ikke har udarbejdet 

tilstandsrapport eller lignende, bør dette også oplyses, så foreningen kan undgå spørgsmål 

om disse forhold. 

Endelig vil ABF anbefale, at foreningerne i budgetterne viser budgettet for større arbejder, 

der er vedtaget. Hvis arbejderne skal lånefinansieres, kan man samtidig i budgettet 

indarbejde låneprovenuet. For så vidt angår større vedligeholdelses/forbedringsarbejder, 

der endnu ikke er vedtaget, men som diskuteres i foreningen, bør disse fremgå at 

foreningens referater. 

Anbefalingerne om at større arbejder vises i budgettet synes at have til formål, at give parterne en 

orientering om fremtidige økonomiske konsekvenser heraf. Særligt vil større arbejder, der ikke kan 

rummes i fremtidige budgetter uden låneoptagelse, være vigtigt at få oplyst, da det medfører at 

foreningens eventuelle friværdi skal belånes, hvilket kan blokere for anden lånoptagning. Endvidere 

kan sådanne arbejder også medføre, at de enkelte andelshavere skal levere finansiering. 

Konklusionen på disse forslag må være, at man herefter opnår en årsrapport, der er langt mere 

detaljeret, retvisende og brugbart, hvilket giver parterne mulighed for, på en hurtigt og enkelt måde, 

at danne sig et overblik over andelsboligforeningens økonomi og forhold i det hele taget. Dette 

leder frem til spørgsmålet om informationsniveauet kan udvides på andre områder.
93

 

8.2. Udvide informationsniveau?  

Udviklingen inden for de seneste år på andelsboligområdet har vist, at der er et stort behov for mere 

oplysning i forbindelse med køb og salg af andelsboliger. I Jens Lundes artikel i 

Ejendomsmæglerbladet af 11. september 2006, påpegede han problemer i forbindelse med anden 
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 ABF-håndbogen, 2010, s. 172 
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 Det skal afslutningsvis bemærkes, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kort før jul offentliggjorde en vejledning om 
årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter ÅRL – se www.eogs.dk.   
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gangs salg af bolig i nystiftede andelsboligforeninger, idet der ikke var krav om samme 

oplysningspligt og fortrydelsesret som ved andelsboligforening under stiftelse jf. ABL § 1B
94

.   

I samme artikel forslog forfatteren at DE udarbejdede et kollektiv regelsæt omkring hvilke 

oplysninger, der som minimum skulle fremgå af en salgsopstilling – altså en form for 

adfærdskodeks som alternativ til gældende lovregler.  

Som udgangspunktet er i dag, at det er Bekendtgørelse nr. 733 af 27/06/2006 om formidling, udbud 

og rådgivning ved omsætning af private andelsboliger m.v. der sætter standarden for krav til en 

salgsopstilling. I henhold til denne bekendtgørelse fremgår det tydeligt af § 12, som er gældende for 

stiftede andelsboliger, og § 20, som er gældende for andelsboliger under stiftelse, at der er en 

væsentlig forskel i informationsniveauet i de to typer salgsopstillinger. Der er således ikke fra 

politisk hold ændret på forholdene siden Jens Lundes kritik jf. ovenstående. 

I modsætning til politikkerne har DE erkendt, at der et problem med informationsniveauet i forhold 

til salgsopstillinger udarbejdet efter § 12. Ved henvendelse til DE, der dækker ca. 90 % af 

Danmarks ejendomsformidlere, er det dog bekræftet, at foreningens medlemmer som udgangspunkt 

følger bekendtgørelsen, men at oplysninger til salgsopstillingerne efter § 12, er suppleret med 

yderligere information og at man i den forbindelse har skelet til kravene til salgsopstillingen jf. § 

20.  

Man kan herefter konstatere, at DE har taget kritikken til efterretning. Spørgsmålet er herefter, om 

tiltagene er tilstrækkelige. Det kunne derfor være relevant at foreslå regler for obligatorisk 

rådgivning til både køber og sælger. 

På baggrund af de informationer som skal foreligge ved enhver bolighandel, kan man ikke 

automatisk drage direkte sammenligning mellem boligformerne – dette være sig både med hensyn 

til ejendomskapitalens værdi og med hensyn til omkostningerne ved at bo deri. Det samme gør sig 

gældende mellem to andelsboliger. Selvom man ved eksempelvis lovgivning vil forsøge at optimere 

informationsgrundlaget, vil der stadig være indgribende og forvridende regulering af 

andelsboligformen, idet der fortsat består forskelle på skatteområdet mellem andelsboliger og 

ejerboliger. Dette til trods vil det for en andelskøber være optimalt via salgsopstillinger at kunne 

foretage direkte sammenligningerne mellem andelsbolig og ejerbolig, hvilket ikke er muligt i dag.  
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 Forarbejder: Indsat ved lov nr. 412 af 1. juni 2005, FT 2004-2005, 2. samling F 3051, A sp. 4852 (lovforslag 117), 
Tillæg B betænkning 3/5 05, tillæg C sp. 2005. Ikrafttræden 1. september 2005. 



 

79 
 

8.3 Afskaffelse af maksimalprisreglerne – giv fri prisdannelse? 

En mulig løsning på andelsboligforeningernes problemer er en afskaffelse af maksimalprisreglerne i 

ABL § 5. Fra både DE og andre eksperter på området, er der givet udtryk for samme ønsker.  

Ved afskaffelse af maksimalprisreglerne vil prisen på en andelsbolig fastlægges ud fra, hvad 

markedet kan bære svarende til den model, der gælder for bostadrättsföreninger, der er det svenske 

modstykke til andelsboligforeninger. Her er den afgørende forskel, at svenske bostadrätter er 

ureguleret, hvorfor prisfastsættelsen sker på markedsvilkår.
95

 En afskaffelse af 

maksimalprisreglerne vil umiddelbart bevirke, at andelsboligkøbere kun skal tage stilling til 

markedsprisen på andelsboligen i modsætning til nu, hvor en andelsboligkøber også skal forholde 

sig til den risiko, som valg af regnskabsteknik vil medføre, når maksimalprisen efter § 5 fastsættes. 

En anden problemstilling, som en afskaffelse af maksimalprisreglerne ville kunne løse, er den 

situation, hvor en andelsboligforening har tilbageværende lejelejligheder, der grundet 

maksimalprisreglerne udløser en meget lav eller negativ andelskrone. I sådanne situationer vil 

andelsboligforeninger, som reglerne er i dag, være tvunget til at genudleje de pågældende 

lejligheder, eller lade lejlighederne stå tomme og afvente at andelskronen stiger til et for 

andelsboligforeningen acceptabelt niveau.    

Da mange andelsboligforeninger efterhånden har opgivet den oprindelige andelstanke og i stedet 

udnyttet maksimalprisreglerne med store fortjenester til følge, vil der i den nuværende situation, 

hvor priserne er dykket et godt stykke under maksimalpriserne, være næsten omkostningsfrit for 

politikkerne at afskaffe maksimalprisreglerne.  

Herefter melder spørgsmålet sig om politikkerne vil ”tage skridtet fuldt ud” og dermed også 

ligestille andelsboliger med ejerboligen i forhold til skattereglerne – herunder rentefradrag og 

ejendomsværdiskat. 

Under alle omstændigheder bør politikkerne overveje, om de tør tage konsekvensen og rydde op i et 

morads af bestemmelser, som bestemt ikke er forbrugervenligt.   

 

 

                                                           
95 Erhvervs – og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421/2002. Pant og udlæg i andelslejligheder, betænkning afgivet af 

en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen, afsnit 5.2. 
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9. Konklusion 

 

De grundlæggende tanker omkring andelsboligmodellen forsøgte i høj grad at inddrage den sociale 

dimension i en kooperativ boligform. Fra politisk hold har der været et stærkt ønske om at fremme 

andelsboligtanken gennem lovgivningen, hvor især indførelsen af tilbudspligten i lejeloven samt 

mulighederne for at stille andelene til sikkerhed i forbindelse med lånoptagelse havde den ønskede 

effekt. Samtidig hermed har politikkerne gennem tiden forsøgt at fastholde andelsboligformen i sin 

oprindelig ideologi, dels ved en skattemæssig subsidiering og dels ved en restriktiv prisregulering. 

Udviklingen har imidlertid vist, at den sociale dimension i andelsboligformen efterhånden er gået 

tabt og boligformen er i dag i høj grad påvirket af spekulation svarende til det, der er fremherskende 

på ejerboligmarkedet. Det kan herefter konkluderes, at andelsboligformen i dag står overfor nogle 

uvante problemstillinger og udfordringer, som sætter spørgsmålstegn ved andelsboligmodellens 

fremtid. 

I forbindelse med værdiansættelse af andelsboliger har reglerne om prisfastsættelse vist, at 

maksimalprisreglerne i stedet for at give et tilstrækkeligt informationsgrundlag om 

andelsboligmarkedet har ansvaret for en forvridende og omfordelende effekt på værdierne. For så 

vidt angår den ældre andelsboligmasse kan det konkluderes at den restriktive huslejeregulering 

gennem årerne har ansvaret for et stort gab til det øvrige boligmarked. Dette er ved forskellige 

kreative opløsningsmodeller blevet kapitaliseret og derved på en tilfældig måde favoriseret en 

gruppe andelsboligejere.  

For så vidt angår valg af maksimalprisreglerne i ABL § 5 kan det konkluderes, at det er op til 

andelsboligforeningen hvilken model de ønsker at opgøre andelskronen efter. Dette medfører både 

fordele og ulemper i de enkelte andelsboligforeninger. Imidlertid svækker dette 

sammenligningsgrundlaget til andre andelsboligforeninger. Især valuarvurderingen forventes at 

udløse sager om overpris, hvor ansvaret for manglende priskontrol forventes at blive skærpet 

fremover.  

Det kan herefter generelt konkluderes at maksimalprisreglerne ikke giver et retvisende billede af en 

fair prisdannelse og retvisende informationsniveau. Endvidere har regelsættet vist sig utilstrækkeligt 

i forhold at fastholde andelsboligformen i sin oprindelige ideologi. 
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De traditionelle fastforrentede 30 års realkreditlån brugt til finansiering af andelsboligforeningen 

sikrer, at andelsboligforeningen kender de fremtidige finansieringsomkostninger, ligesom de 

bevarer konverteringsretten. Derved lever disse andelsboligforeninger op til deres formål, at levere 

en bolig til en rimelig gennemskuelig pris. De i afhandlingen omhandlede renteswapprodukter har 

både fordele og ulemper. Det konkluderes, at det specielt er kombinationen af meget kursfølsom 

låneoptagelse og en dristig finansieringsplan, der kan resultere i stigende rente og afdragsbetalinger 

samt kurstab, som i sidste ende kan få uoverskuelige økonomiske konsekvenser for den enkelte 

andelsboligforening. Generelt synes disse produkter at være svært gennemskuelige for almindelige 

privatpersoner, da kompleksiteten i produkterne kræver meget professionel styring, hvilket en 

andelsboligforening med en bestyrelse sammensat af private andelsbolighaver ikke må forventes at 

besidde.  

Nationalbankdirektøren og realkreditråddet har i den sammenhæng bidraget med en betænkning til 

lovgrundlaget om SDO-lån. Konklusionen fra disse betragtninger er, at boliglån som udgangspunkt 

bør være konverterbare så låntager beskyttes ved store kursudsving. Fra lovgivers side er der så sent 

som i 2010 afvist at forbyde trappelån med henvisning til, at andelsboligforeninger og deres 

rådgivere efterhånden må være klar over hvilke risici, der er forbundet med renteswataftaler og 

trappelån.  

I forbindelse med andelsboligforeningernes videreudlån af realkredit til andelshaverne, kan det 

konkluderes, at andelshaverne kan opnå en besparelse i renteudgifter og at andelsboligforeningerne 

kan foretage en opsparing i form af indeholdelsen af en mindre marginal og derved styrke 

andelsboligforeningens kapitalgrundlag. Andelsboligforeningerne bør dog sikre sig behørig 

rådgivning og vejledning forinden denne finansieringsmodel tages i anvendelse med henblik på at 

afdække fordele, ulemper og risici ved ordningen.  

Ved vurdering af ansvaret i forbindelse med stiftelse af andelsboligforeninger bør dette tage 

udgangspunkt i reglerne vedrørende reglerne om køb og salg af fast ejendom. Her gælder der er 

meget streng ansvarsbedømmelse på området og retspraksis dokumenterer, at der er sket en klar 

objektivering af denne. Det har vist sig, at domstolene har været tilbøjelige til at vende bevisbyrden 

over på rådgivere, så denne skal godtgøre, at han har rådgivet på forsvarlig vis. Desuden kan det 

konkluderes, at en henvisning til anden rådgiver ikke fritager den pågældende rådgiver fra at yde 

selvstændig rådgivning. Rådgivere bør derfor selv undersøge forholdene eller inddrage et 

pengeinstitut, hvis dette synes nødvendigt i den konkrete sag. 
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Konklusionen på resultatet af kommende sager vil herefter blive, at andelsboligforeningens 

rådgivere, der har anbefalet og godkendt den risikobetonede låneoptagelse vil ifalde ansvar, såfremt 

de ikke har oplyst andelsboligforeningerne om worst-case-scenarier ved valg af 

finansieringsmodellen. Med henvisning til afgørelser fra Pengeinstitutankenævnet er netop 

manglende oplysning om worst-case-scenarier udslagsgivende for, hvorvidt pengeinstituttet havde 

leveret tilstrækkelig rådgivning. 

I forbindelse med ophævelse af udlægsforbuddet, blev der i 2005 mulighed for, at pantsætte 

andelsboligen. Her skal panthaver imidlertid være opmærksom på, at pant i andelsboligen er 

svækket som følge af flere forhold. Især respekt af bopælspligten i vedtægternes synes at være 

genstand for en større diskussion. Her er der krav om, at kreditor som sørger sig fyldestgjort i pant i 

andelsboligen, har bopælspligt. Dette har i praksis vist sig umuligt at håndtere såfremt kreditor 

eksempelvis er et pengeinstitut. Der er nu åbnet op for en diskussion af, hvorvidt en kreditor kan 

besidde andelen i en kortere periode med henblik på, at finde en anden køber. Forslaget svarer til 

det for eksempelvis landbrugsejendomme gældende.  

Ved andelsboligforeningens ophør eller konkurs kan det konkluderes, at andelshaverne efter ABL § 

4, stk. 1 har ret til at blive boende som lejere i deres boliger. De er herefter underlagt den 

almindelige lejelovgivning. Landsretten har fastslået, at der er tale om et nyetableret lejeforhold, 

hvor ejer er berettiget til aftale leje og lejeforhøjelser for forbedringer samt depositum fra 

overtagelsestidspunktet, som betragtes som lejeforholdets begyndelsestidspunkt. Det kan endvidere 

konkluderes, at udlejer kan kræve lejeforhøjelse for forbedringer bekostet af andelshaver samt af 

andelsboligforeningen uden at iagttage varsling reglerne efter lejelovens nærmere regler. Dog vil 

enhver fortolkningstvivl være underlagt lejelovgivningens beskyttelse af lejer.  

Hvad angår hæftelse konkluderes, at den enkelte andelshaver ved andelsboligforeningens ophør 

som udgangspunkt alene hæfter med sit indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen 

medmindre andet fremgår af vedtægterne. I de situationer hvor kreditor har taget forbehold herfor, 

hæfter andelshaverne almindeligvis pro rata efter deres indskud jf. Standardvedtægten eller 

personligt og solidarisk jf. Normalvedtægten. 

Med den udvikling andelsboligformen har gennemgået kan det konkluderes, at der er stor behov for 

at højne informationsniveauet og gennemsigtigheden. Fra politisk hold er der allerede gjort tiltag, 

der skal gøre andelsboligforeningers økonomi mere overskueligt og tilgængeligt. ABF har 
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udarbejdet en vejledning til andelsboligforeningernes fremtidige regnskabsaflæggelse. Det kan 

konkluderes, at en sådan vejledning vil skabe lettere adgang til de informationer, der skal bruges i 

forbindelse med køb og salg af andele og i forbindelse med kreditvurdering ved lånearrangementer. 

Dette sammen med forslag om mere oplysende salgsopstillinger er i sig selv dog næppe nok til at 

skabe en overskuelig og tilgængelig adgang til markedet for andelsboliger.  

For at imødegå denne fortsatte usikkerhed for både andelshavere, banker og realkreditinstitutter 

foreslås det, at maksimalprisreglerne afskaffes, så andelsboligområdet kommer til at ligne den 

svenske model. I den nuværende situation vil det være næsten omkostningsfrit for politikerne. 

Spørgsmålet er herefter om politikerne tør at tage skridtet fuldt ud og ligestille andelsboligen med 

ejerboligen i forhold til skattereglerne.  

Henset til at andelsboligen udgør ca. 7 % af den samlede boligmasse vil en tilpasning af denne 

boligform berøre den mindste gruppe indenfor boligområdet. Herefter vil den mest markante forskel 

til ejerboligen være andelsboligens kooperative grundlag. En bevarelse heraf forventes ikke at have 

de samme forvridende effekter på boligformen, men kan ligefrem være en fordel for andelshaverne, 

når de skal lånefinansiere deres ejendom, idet hæftelsesformen vil forbedre lånemulighederne. 

Det store spørgsmål bliver herefter om andelsboligformen fremover kan overleve som selvstændig 

boligform. Når der skeles til andre andelsselskaber i Danmark eksempelvis de landmandsejede 

andelsselskaber Danish Crown og Arla, der fortsat eksisterer på succesfuldt grundlag, en der nok 

ingen tvivl om, at en boligform på kooperativt grundlag fortsat vil tiltale kommende boligsøgende 

og dermed være med til at sikre andelsboligens fremtid.    
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Bilag 1 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik - - Bygnings- og boligregistret (BBR-stamregister), Det Centrale Personregister 

(CPR) og Bygnings- og boligregistret (BBR-ændringsregister). 
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Bilag 2 

Kort skitseret består de fire varianter af andelsboligen således: 

 De traditionelle private andelsboliger, der er boliger i en andelsboligforening, som har købt 

en eksisterende ejendom – typisk en udlejningsejendom. 

 De støttede private andelsboliger, der med tilskud er etableret i nyopførte ejendomme. 

 De nybyggede private andelsboliger, hvor en andelsboligforening – uden støtte – enten har 

stået for opførelsen eller overtaget en nyopført ejendom. 

 De almene andelsboligforeninger er – modsat de tre øvrige typer andelsboliger – ikke 

omfattet af andelsboligloven. De almene andelsboligforeninger har stor lighed med andre 

almene boligorganisationer og minder mere om en lejebolig end en egentlig andelsbolig. 

Disse boliger hører under Socialministeriet. 

Kilde: Kuben A/S, ”Andelsboligen”, No 2 2007, s. 4. 

 

Det skal dog bemærkes, at der for så vidt angår de nyopførte andelsboliger uden støtte, også skelnes 

mellem disse i forhold til, om der er stillet kommunal garanti.  
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Bilag 3 

 

 
 
Kilde: Danmarks Statistik - Bygnings- og boligregistret (BBR-stamregister), Det Centrale Personregister 

(CPR) og Bygnings- og boligregistret (BBR-ændringsregister). 

 

Kilde: Danmarks Statistik - Bygnings- og boligregistret (BBR-stamregister), Det Centrale Personregister (CPR) 

og Bygnings- og boligregistret (BBR-ændringsregister). 

Note *): Kategorien ”Andre” under boligtype opstår, da BBR´s oplysninger om udlejningsforhold kun 

ajourføres årligt, hvilket giver tvivl om, hvorvidt boligen på dataudtrækningstidspunktet er en ejer- eller 

udlejningsbolig. 
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Bilag 4 

Eksempler på SKATs vurderinger: 

nr. Ejendom post nr. offentlig vurdering boligareal erhvervsareal samlet areal vurdering/m2 

1 Enghavevej 32 1674 kr. 36.500.000 1.155 85 1.240 kr. 29.435 

2 Enghavevej 28 1674 kr. 21.300.000 928 178 1.106 kr. 19.259 

3 Vodroffsvej 2 1900 kr. 58.000.000 3.287 460 3.747 kr. 15.479 

4 Cort Adelers Gade 5 1053 kr. 32.000.000 2.705 220 2.925 kr. 10.940 

5 Kornblomstvej 5 2300 kr. 49.500.000 4.910 113 5.023 kr. 9.855 

6 Sundvej 4 2900 kr. 31.500.000 6.320 481 6.801 kr. 4.632 

Kilde: Wismann Property Consult A 
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Bilag 5 

 

Figur 1. 

Andelskronens udvikling for andelsboligforeningen Sct. Kjeldshus 

 

Figur 2. 

Andelskronensudvikling for andelsboligforeningen på Kochsvej 

Andelskronens udvikling 

Pr. m2 pr. 31. december 1993 1.134 

Pr. m2 pr. 31. december 1994 1.065 

Pr. m2 pr. 31. december 1995 1.009 

Pr. m2 pr. 31. december 1996 1.176 

Pr. m2 pr. 31. december 1997 1.524 

Pr. m2 pr. 31. december 1998 1.629 

Pr. m2 pr. 31. december 1999 1.825 

Pr. m2 pr. 31. december 2000 1.611 

Pr. m2 pr. 31. december 2001 1.699 

Pr. m2 pr. 31. december 2002 2.372 

Pr. m2 pr. 31. december 2003 2.337 

Pr. m2 pr. 31. december 2004 9.300 

Pr. m2 pr. 31. december 2005 12.878 
Pr. m2 pr. 31. december 2006 15.146 

Pr. m2 pr. 31. december 2007 15.685 
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Bilag 6 
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Bilag 7 

Figur 1. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

For den enkelte andelsboligejer ser resultatet således ud, hvis lånet er på 1 million kroner. 

Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

Andelsboligejere betaler en årlig ydelse på 

3.604.000 kr. til andelsboligforeningen.  

I alt betales der 108,1 mio. i renter 

Hvis andelsboligejere i stedet har lån i deres 

bank til 8 % i rente ville den samlede 

rentebetaling være på 132,2 mio. kr. og den 

årlige ydelse ville være på 4.409.000 kr. 

Andelsboligforeningen betaler 

en årlig ydelse på 3.227.000 kr. i 

30 år. Heraf er renterne på det 1. 

år på 2.487.000 kr. 

I alt betales der 96,8 mio. i 

renter. 

 

 

De 3.355.000 kr. anvendes således: 

Renter på lånet:                  2.487.000      
Afdrag på lånet:                      740.000          
Overskud til evt. tab:             128.000 

Betalte renter i alt:           96.810.000 
Modtagne renter i alt:   100.650.000 
Overskud til evt. tab:          3.840.000 
   

Andelsboligforeningen betaler 0,5 % årligt til 

Andelskassen for administration af 

andelsboligejernes gældsbreve/ejerpantebreve 

1. år er betalingen på 249.000 kr.  

Nettoindbetalingen til andelsboligforeningen 

er på 3.355.000 kr. 

Andelsboligejerne betaler en årlig ydelse på 72.074 kr. til 

andelsboligforeningen.                                                                           

I alt betales der 1.162.000 kr. i renter.  

Hvis andelsboligejerne i stedet har lån i deres bank til 8 % i rente 

ville den samlede rentebetaling være 1.645.000 kroner og den 

årlige ydelse ville være på 88.192 kroner.   

   

Andelsboligforeningen betaler en 

årlig ydelse på 64.534 kr. i 30 år. 

Heraf er renterne det 1. år på 49.725 

kr.           

I alt betales der 936.000 kr. i renter.    

                                                                          

Andelsboligejernes bruttobesparelse pr. måned er på 1.343 kroner. 

Andelsboligejerens nettobesparelse efter 33 %* skat er på 792 kroner pr. måned det 1. år 

Andelsboligejerens samlede nettobesparelse er efter 33 %* skat på 323.000 kroner. 

Hvis ydelsen holdes uændret i forhold til lånet på 8 %, kan lånet afvikles på ca. 19 år i stedet for 30 år. 

*Med skattereformen som er trådt i kraft i 2010, bliver værdien af rentefradraget løbende nedsat til 25 %, 

hvilket vil gøre fordelen større. 
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Bilag 8 

Medlemmer  - bopælspligt 

 

§ 3. Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der bebor eller samtidig 

med optagelsen flytter ind i en bolig i andelsboligforeningens ejendom, og som erlægger det til 

enhver tid fastsatte indskud eller den aftalte overdragelsessum.  

 

Stk. 2. Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin 

husstand.  

 

Stk. 3. Ved flytte ind forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin 

husstand. 

  

Stk. 4. Hver andelshaver må ikke benytte mere end én bolig i andelsboligforeningen og er forpligtet 

til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende og har fået bestyrelsens 

tilladelse til at fremleje boligen efter vedtægtens § 11.  

 

Stk. 5. Er der fortsat udlejningsboliger i ejendommen og bliver en af disse ledig, skal bestyrelsen 

søge den overdraget til en person, der optages som andelshaver i overensstemmelse med stk. 1, 

medmindre boligen skal anvendes som bolig for en ejendomsfunktionær. 
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Bilag 9 

ABF`s konklusion på vedtægtsundersøgelse juni 2010. 

I alt har 1.419 af ABF´s 4.643 medlemsforeninger medvirket, dvs. ca. 30 %. 

Overordnet konklusion: 

Har foreningens nugældende vedtægter en regel om bopælspligt? 

1387 foreninger har svaret ja. 

32 foreninger har svaret nej. 

Giver foreningens nugældende vedtægter en panthaver mulighed for at overtage på en 

tvangsauktion? 

439 foreninger har svaret ja 

980 foreninger har svaret nej 

Hvis nej i ovenstående spørgsmål – påtænker foreningen at stille forslag om ændring af vedtægten, 

således at der gives mulighed for at en panthaver midlertidig kan overtage en andel på en 

tvangsauktion? 

211 foreninger har svaret ja 

302 foreninger har svaret nej  

467 foreninger har svaret ved ikke  

Oplysninger fra Andelsboligbogen: 

Antal andelsboliger med tinglyst pant  :   91.568 stk. 

Antal tinglyste dokumenter i andelsboligbogen : 121.672 stk. 

Antal tinglyste pantebreve    :     5.223 stk. 

Antal tinglyste ejerpantebrev  : 112.984 stk. 

Gennemsnitlig værdi af et tinglyst pantebrev : 484.177 kr. 

Gennemsnitlig værdi af et tinglyst ejerpantebrev : 525.173 kr. 

Antal tinglyste udlæg   :     3.465 stk. 

Samlet værdi af tinglyste pantebreve  :           2.528.860.925 kr. 

Samlet værdi af tinglyste ejerpantebreve  :         59.336.165.587 kr.  
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Måned Antal 

ejerpantebreve 

Antal øvrige 

pantebreve 

I alt 

200805 1773 126  

200806 1866 142  

200807 1981 196  

200808 1791 153  

200809 1607 173  

200810 1835 167  

200811 1257 156  

200812 1193 157  

200901 1123 76  

200902 1149 72  

200903 1125 65  

200904 942 34  

200905 1773 126  

200906  1037 17  

200907 1134 31  

200908 983 19  

200909 1025 14  

200910 991 14  

200911 1015 15  

200912 860 21  

201001 804 7  

201002 819 9  

201003 552 14  

I alt 28635 1804  

 

Andelsboliger samt tvangsauktioner over andelsboliger, 2001 – 2009 

År Antal andelsboliger 

2001 162.728 

2002 166.451 

2003 170.982 

2004 176.334 

2005 184.383 

2006 189.745 

2007 194.670 

2008 199.832 

2009 202.172 

Kilde: Danmarks Statistik, Domstolsstyrelsen 
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År Antal begæringer om 

tvangsauktion over 

andelsboliger 

Antal afsluttede 

sager om 

tvangsauktion over 

andelsboliger 

Antal gennemførte 

tvangsauktioner over 

andelsboliger 

2001 … … … 

2002 … … … 

2003 … … … 

2004 … … … 

2005 … … 1 

2006 55 … 0 

2007 112 81 0 

2008 105 105 7 

2009 110 85 14 
Kilde: Danmarks Statistik, Domstolsstyrelsen. 

 

Status på markedet for andelsboliglån, 18. marts 2010 

Til brug for arbejdet i den kommende arbejdsgruppe om panthavers muligheder for at overtage en 

andelsbolig på tvangsauktion har Erhvervs- og Byggestyrelsen bedt Finansrådet besvare nedenstående 

spørgsmål. Formålet er at belyse, om der er fald i udlån til andelsboligformål og i givet fald, hvad årsagen er 

hertil. Finansrådet har ingen statistik for udlån til andelsboligformål, men har i stedet bedt 10 repræsentativt 

udvalgte medlemsvirksomheder besvare spørgsmålene. Der er både landsdækkende, regionale og lokale 

pengeinstitutter samt institutter med hovedsæde i Jylland, på Fyn og i København. 

Nedenfor følger Erhvervs – og Byggestyrelsens spørgsmål og Finansrådets svar. 

Spørgsmål 1: Yder jeres pengeinstitut lån til køb af andelsbolig? 

Svar: Alle de deltagende tilbyder lån til andelsboligformål. 

Spørgsmål 2: Er pengeinstitutternes udlån til andelsboligforeningsformål faldet fra 2008 til i dag? 

 A: Er der registreret et fald i antallet af udlån? 

 B: Er der registreret fald i størrelsen af de bevilligede lån? 

Svar A: Der er markant forskel på udviklingen i udlån til andelsboligformål hos pengeinstitutter, der har 

deres primære forretningsområde for andelsboliglån i henholdsvis København og i Jylland/på Fyn. I Jylland 

og på Fyn har udlånet enten været uændret eller stigende. De adspurgte pengeinstitutter med primære 

forretningsområde for andelsboliglån i København (der er tale om landsdækkende og regionale 

pengeinstitutter) oplyser derimod alle, at der, at der er registreret et fald i antallet af udlån til 

andelsboligformål. 

Svar B: Når der spørges til udviklingen i størrelsen af andelsboliglån, er der også en regional forskel. Fra 

Jylland og Fyn oplyses det, at størrelsen har været enten uændret eller stigende. Institutter, hvis primære 

forretningsområde for andelsboliglån i København, oplyser, at lånestørrelsen er enten uændret, eller at der er 

registreret er marginalt fald. 
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Spørgsmål 3: Hvad anser I som den største forhindring i forhold til at yde lån til køb af andelsbolig? 

Svar: De to væsentligste problemstillinger, som angives i stort set alle besvarelser, er: 

 Usikkerheden om prisfastsættelsen af andelen. Det opleves ofte, at værdiansættelsen er 

urealistisk høj i forhold til det nuværende boligmarked. Det er svært at skaffe de oplysninger, som 

har betydning for vurderingen af værdien. Det giver problemer i forhold til at fastsætte værdien. 

 Usikkerheden om fyldestgjort panthaveres stilling i forbindelse med tvangsauktion over 

andelsbolig. Dette får pengeinstitutterne til at sætte spørgsmålstegn ved pantets værdi. Dette gælder 

især, når der er stigende arbejdsløshed, stigning i antallet af skilsmisser og andre forhold, som kan 

gøre det vanskeligt for låntager at overholde sine betalingsforpligtelser.  

 Spørgsmål 4: Er der andre forhindringer end de nævnte under spørgsmål 3? 

Svar: Af andre forhindringer angives: 

 Betydelige vanskeligheder med at skaffe retvisende nødvendige oplysninger og 

dokumentation om andelsboligforeningen. Eksempelvis savnes ofte oplysninger om foreningens 

finansiering og den enkelte andelshaver andel af foreningens finansiering. Dette gør det vanskeligt at 

rådgive kunden om risiko ved rentestigning eller andet, som kan betyde en forøget boligafgift. 

 Mange andelsboligforeningers regnskaber er ikke tilstrækkeligt gennemsigtige, og ofte er 

oplysningsniveauet lavt. 

 Der mangler standarder for opbygning af foreningens regnskaber. Dette giver meget stor 

variation i foreningernes regnskaber. 

 Stor risiko for stigninger i boligafgiften i de nye andelsboligforeninger. 

 Uoverensstemmelser i aftalegrundlaget. Eksempelvis tager aftalevilkårene i købsaftalen fra 

ejendomsmægleren ikke altid hensyn til vilkårene i foreningens vedtægter angående betaling af 

købesummen.  

Spørgsmål 5: Kræver jeres pengeinstitut sikkerhedsstillelse i form af pant i andelsboligen hver gang, 

der ydes lån til køb af en andelsbolig? 

Svar: Ni af de adspurgte pengeinstitutter oplyser, at der som hovedregel altid kræves sikkerhedsstillelse i 

form af pant i andelsboligen ved udlån til andelsboligformål. Der kan naturligvis være undtagelser, 

eksempelvis hvis låntager er god for hele beløbet, eller hvis der tages pant i fast ejendom eller i frie midler. 

Et enkelt institut oplyser, at der ikke er hovedregel, men at det altid sker efter en individuel vurdering.      

 

 

 

 

 


