
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Efter aftale med Philip Svane sender jeg herved et kort notat om den sene-
ste varsling af OMK for ovennævnte ejendom.  
 
Jeg vedhæfter dette brev en udskrift af boligreguleringslovens (ML) § 9 med 
noter.  
 
Ejendommen Meulenborg Park er opført (taget i brug) medio 1990`erne. I 
forbindelse med varsling af OMK har udlejeren ret til at foretage opkrævning 
til afkast for ejendommen iht. ML § 9.  
 
For ejendomme, der er taget i brug før 1963 udgør afkastet 7 % af den of-
fentlige vurdering fra 1972 – 15. almindelige vurdering -, jf. bestemmelsens 
stk. 1.  
 
I stedet for denne bestemmelse kan en udlejer i ejendomme, der er taget i 
brug efter 1963 beregne sig et højere afkast iht. bestemmelsens stk. 2, be-
regnet som ydelsen på sædvanlige langfristede prioritetslån, der er optaget 
til finansiering af ejendommens opførelse med tillæg af en passende for-
rentning af den resterende del af den rimelige anskaffelsessum. Er ejen-
dommen taget i brug efter 1973 anses som en rimelig forrentning af den re-
sterende del af den rimelige anskaffelsessum en ydelse på 14 % p.a.  
 
I stedet for at anvende ML § 9, stk. 2 kan udlejer vælge at anvende ML § 9, 
stk. 3, hvis ejendommen er finansieret med indekslån.  
 
Som det fremgår kan udlejer altså vælge om udlejer ønsker at anvende ML 
§ 9, stk. 1, 2 eller 3. ved beregningen af ejendommens afkast.  
 
På det foreliggende grundlag kan jeg ikke udelukke, at den af udlejer fore-
tagne beregning af afkast er delvist forkert. Det vil dog kræve langt flere op-
lysninger om grundlaget for beregningen. Ud fra varslingen kan jeg se, at 
ejendommens udlejede areal udgør 5.891 m2. Med en anskaffelsessum på 

Strandgade 51 
DK  3000 Helsingør 
 
Tlf. 49 21 21 21 
Fax 49 21 58 30 
 
www.advodan.dk 
 
Dato 11. november 2016 
Sag nr. -50029 
 
Advokat Camilla Kisling  
caki@advodan.dk 
 
 
Sekretær Pia Herringsø /ck 
piah@advodan.dk 

 

Poul Ege Poulsen (H) 
(aut. bobestyrer) 
Lissen A. Bengtsen (L) 
(aut. bobestyrer og 
aut. bobehandler) 
Jens Gottlieb  
Camilla Kisling (L) 
Erik Matthiesen (H) 
Ole Lauritzen (L) 
(aut.bobestyrer) 
Ann-Louise Fjeldborg  
Mette Asmussen  
 
Mads Cramer T. Kam, adv.fm. 
 
 
Ejd.Adm. 
Strandgade 51 
3000 Helsingør 
Kontortid 10-14 
Tlf. 49 21 40 47 
www.ejendoms-
administrationen.dk 
 
CVR-nr. 18 38 48 17 
 
Bank: Nordea 
Klientkonto 2255-0255190008 
 

  

 
 
 
 

Knud Kåre Fjalland 
Meulenborg Park 3 
3070 Snekkersten 
 
 

HELSINGØR 

ADVODAN Helsingør - Advokatinteressentskab og Advokatanpartsselskaber 

Meulenborg Park, 3070 Snekkersten 



 

Side 2 
 

kr. 70.145.035 svarer det til en byggepris pr. m2 på kr. 11.907,15 pr. m2, hvilket ikke fore-
kommer mig helt skævt.  
 
Som jeg umiddelbart kan regne det ud ville udlejers beregnede afkast blive endnu større end 
det, der på nuværende tidspunkt er beregnet efter ML § 9, stk. 3, hvis udlejer valgte at be-
regne afkastet efter ML § 9, stk. 2.  
 
En dom fra Østre Landsret fra 2010 har statueret, at en udlejer gerne må skifte princip mel-
lem bestemmelserne i ML § 9. Udlejer havde ifølge afgørelsen anvendt ML § 9, stk. 1, som 
beregningsprincip og ændrede til at beregne afkast efter ML § 9, stk. 2, hvorved afkastet steg 
til noget nær det dobbelte. Det kunne udlejer godt.  
 
I en anden Dom fra 2005 har Højesteret udtalt, at en udlejer godt kunne anvende ML § 9, 
stk. 2 som beregningsgrundlag for afkast selvom udlejer ikke havde optaget sædvanlige prio-
ritetslån til byggeriets opførelse. 
 
Jeg har ikke – med den korte tid jeg har haft til rådighed - kunnet finde retspraksis, der ved-
rører afkast beregnet efter ML § 9, stk. 3. 
 
En af huslejenævnets opgaver er at kontrollere, at alle formelle betingelser i loven er over-
holdt i forbindelse med selve varslingen – og det formoder jeg huslejenævnet har gjort. Jeg 
har ikke selv kunnet kontrollere det med det materiale jeg har haft til rådighed.  
 
Afslutningsvis kan jeg oplyse, at udlejer også kunne vælge at genudleje lejlighederne i be-
byggelsen efter ML § 15a, jf. lejelovens § 53, stk. 3 der omhandler lejemål, hvor lejen kan af-
tales frit, alene begrænset af aftalelovens § 36 om urimelige aftaler.  
 
Min overordnede konklusion er, at jeg tror det vil blive vanskeligt at få ændret Huslejenæv-
nets afgørelse i Boligretten og at jeres udlejer stort set kan fastsætte lejen som han vil, alene 
begrænset af det lejedes værdi. Det er i øvrigt også for sent nu at indbringe sagen for Bolig-
retten – men det ændrer ikke som sådan på min konklusion.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
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