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Glædelig Jul
Hermed årets sidste nyhedsbrev fra 
boligadvokaterne hos Leoni Advokater.

Vi vil hermed gerne benytte lejligheden til at 
ønske vores kunder og samarbejdspartnere 
rigtig glædelig jul og godt nytår.



Få tvangsauktioner i byerne
- 2016 har heldigvis været et år med få tvangsauktioner.

I oktober 2016 var der 194 bekendtgjorte tvangsauktioner. Det viser sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik. Sær-
ligt bykommuner klarer sig godt, hvor kun én ud af godt 2.200 ejendomme kommer på tvangsauktion.

De større bykommuner har klaret krisen bedre end øvrige kommuner.

Under finanskrisen steg antallet af tvangsauktioner, og i 2010 var antallet på det højeste niveau i over 20 år.

I løbet af de første ni måneder i 2010 blev der gennemført godt 4.200 tvangsauktioner i hele landet. Det svarer til, at 
én ud af ca. 570 ejendomme kom på tvangsauktion. Til sammenligning kommer ca. én ud af 1.300 ejendomme på 
tvangsauktion i dag.

Såfremt en boligejer kommer i den situation, hvor ydelsen på lån ikke kan betales, er det som udgangspunkt nemme-
re at undgå tvangsauktion i de 
dele af landet, hvor aktiviteten 
på boligmarkedet er størst.

Vores råd er, at jo tidligere der 
sættes ind i forhold til långiver-
ne, jo større er chancerne for at 
undgå, at ejendommen ender 
på tvangsauktion.

I den forbindelse bistår vi gerne 
i forsøg på at undgå en auktion.

Husejernes Forsikring 
- rygter om svage fødder

Midt i november måned 2016 begyndte rygterne om, at Husejernes Forsikring var på økonomisk svage fødder.

Faktum var, at Husejernes Forsikring på dette tidspunkt ikke var gået konkurs – i stedet var det Gable Insuance AG, der 
midt i november måned 2016 blev taget under konkursbehandling. 
Imidlertid har Husejernes Forsikring nu selv indgivet konkursbegæring, og der er afsagt konkursdekret den 9. decem-
ber 2016. Husejernes Forsikring er agentur for forsikringsselskabet Gable Insurance AG. 
Et agentur repræsenterer et forsikringsselskab på et andet geografisk markedet end der, hvor forsikringsselskabet 
har hovedkontor og/eller filialer. Hvis et forsikringsselskab her i Danmark går konkurs, vil kunder blive dækket af den 
danske garantiordning. 
Da selskabet ikke har dansk adresse, er selskabet ikke dækket af den danske garantiordning. 
Går man ind på Husejernes Forsikrings hjemmeside kan man se, at såfremt man har tegnet en forsikring hos dem og 
der opstår en skade, som man mener er omfattet af ejerskifteforsikringen, er det vigtigt, at man på vanlig vis anmel-
der denne overfor Husejernes Forsikring. 
Husejernes Forsikring skal over for kurator i konkursboet Gable Insurance udarbejde en samlet oversigt over alle åbne 
skadesager med policenummer, skadenummer mv. således, at kurator kan vægte de registrerede skader/erstatnings-
sager i den opgørelse, der skal udarbejdes i konkursboet. 
Som det har fremgået af medierne, har der været flere aktører på markedet for at finde en løsning, der kan komme 
de berørte kunder i Gable Insurance AG til undsætning. 



Såvel Forsikring & Pension samt politikerne på Christiansborg har arbejdet intenst herpå og dette har afstedkommet, 
at der den 8. december 2016 blev vedtaget en lovændring om garantifond for skadesforsikringsselskaber. 
Lovændringen betyder, at erstatning for udækkede skader dækkes af den danske garantifond for skadesforsikringssel-
skaber, anmeldt til fonden inden 31. marts 2017. Der er en selvrisiko på kr. 20.000,00. 

Der bliver ligeledes mulighed for at tegne en erstat-
ningsforsikring på kommercielle vilkår hos selska-
ber i Forsikring & Pensions medlemskreds. 
Herudover er det i lovændringen bestemt, at krav, 
der følger af en klage over en afgørelse, truffet af 
Husejernes Forsikring, der er indbragt for Anke-
nævnet for Forsikring inden Gable Insurance AG’s 
konkurs den 19. november 2016, og hvor klageren 
får helt eller delvist medhold, anses som rettidig 
anmeldt til fonden.
Tilsvarende anses klage over krav, der er blevet af-
vist af Husejernes Forsikring, indenfor de sidste 4 
uger, inden Gable Insurances konkurs, og som er 
indbragt for Ankenævnet for Forsikring, senest 4 
efter lovens ikrafttræden, og hvor klageren får helt 
eller delvist medhold, som rettidigt anmeldt til fon-
den. 
Nu, hvor Husejernes Forsikring også er taget under 
konkursbehandling, forventes det, at Forsikring & 
Pension snarest sender breve ud til de berørte kun-
der med hensyn til, hvordan de skal forholde sig.

Vedtægtsbestemmelser
- for andelsboliger og ejerlejligheder

Ved køb af et fritliggende selvstændigt matrikuleret parcelhus, er man selv bestemmende overfor forholdene omkring 
ejendommen, normalt kun begrænset af de servitutter eller lokalplaner, der gælder for ejendommen/området.

Anderledes stiller det sig for andelsboliger og ejerlejligheder, der er karakteriseret ved et fællesskab om visse forhold.

Ofte er disse boligformer etableret i etageejendomme, hvor man for andelsboligers vedkommende ejer en andel af 
den samlede ejendom med en brugsret til den konkrete bolig, mens man for ejerlejlighedens vedkommende ejer sin 
konkrete bolig samt en procentvis andel af fællesarealer og bestanddele ud fra fordelingstal, der er udregnet i forbin-
delse med matrikulering af ejerlejlighederne.

Både for så vidt angår andelsboliger og ejerlejligheder er der derfor behov for at opstille nogle regler, som kan regu-
lere det indbyrdes forhold mellem ejerne, andelsboligforeningen eller ejerlejlighedsforeningen.

Normalt vil der blive udfærdiget et sæt vedtægter tilpasset den enkelte forening, så der her tages stilling til bl.a. 
spørgsmål om vedligeholdelse, ret til udlejning, ret til husdyrhold, regler for generalforsamling, økonomi m.m.

Indimellem sker der det, at man for så vidt angår ejerlejligheder ikke udfærdiger selvstændige vedtægter og i så fald 
gælder den såkaldte normalvedtægt, som er standardvedtægt, som kan være nogenlunde dækkende for de fleste 
foreninger.

Ifølge denne normalvedtægt er det ejerforeningen, der foretager den udvendige vedligeholdelse, dvs. sørger for 
udskiftning af vinduer og døre, tag m.m. I enkelte ejerforeninger kan der være tale om en boliger, som fremstår som 
helt selvstændige enheder, og fremstår som almindelig selvstændigt matrikulerede parcelhuse  af og til med meget 
forskellige størrelser og udformninger. 
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Her vil der ofte være forskellige ønsker fra den enkelte ejer med hensyn til vedligeholdelsesstand, modernisering 
m.m.

I disse tilfælde vil normalvedtægterne ikke altid være gældende for de individuelle ønsker og i disse tilfælde vil der 
være behov for udarbejdelse af enten individuelle vedtægter eller eventuelt udfærdigelse af en servitut, som tingly-
ses på de enkelte lejligheder og som så regulerer de specifikke forhold, der kan være aktuelle.
Derfor, når man køber en ejerlejlighed, er det meget vigtigt at undersøge vedtægtsforholdene og i øvrigt også ejer-
foreningens økonomi.

Det hjælper din Danske Boligadvokat med, så du undgår ubehagelige overraskelser.


