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Dom om glaseret tag
- nabogener

Det kan se rigtig flot ud med glaseret tegltag på en bopælsejendom, men der er grænser for, hvad man som nabo skal 
tåle af genskinsgener.

Sagen handlede om en husejer, der i forbindelse med en ombygning af sin ejendommen fik udskiftet taget og ændret 
tagbelægningen fra brunt tegltag til sortglaseret tegl.

Naboen forsøgte først at få bopælskommunen til at gribe ind, men det var ikke muligt, da der ikke var regler, der 
forbød blanke eller reflekterende materialer på taget, for området.

Naboen var så generet af genskin, at spørgsmålet blev indbragt for domstolene, hvor der blev afholdt et meget teknisk 
og dyrt syn og skøn.

Vestre Landsret stadfæstede 
i oktober 2016 at det over-
skrider den naboretlige tåle-
grænse, når man som nabo 
både på terrassen og i huset 
bliver udsat for en såkaldt 
absolut blænding i sommer-
perioden i op til 2 timer hver 
dag, når solen skinner. 

Naboen med det glaserede 
tegltag blev herefter pålagt 
at fjerne genskinsgener fra 
taget inden for 3 mdr.

Selvom det ikke var i strid med reglerne at have en ejendom med glaseret tegltag, blev husejeren således pålagt at 
sørge for, at genskinnet fra taget ikke generede naboen.

I mange boligområder bliver det mere og mere almindeligt, at der i lokalplanen er et direkte forbud mod reflekterende 
tagmaterialer. Det er vigtigt at tjekke disse forhold inden man vælger at investere i et glaseret tegltag.

Kontant indskud
- ved køb af fast ejendom i fællesskab

Når 2 mennesker køber fast ejendom sammen sker det ofte således, at hver part kommer til at eje med halvdelen 
hver. Uanset om der er tale om 2 personer, der er gift eller ej, rejser det nogle helt specielle problemstillinger, hvis en 
af parterne indskyder flere penge i forbindelse med købet end den anden. 

Indskyder den ene f.eks. kr. 200.000 og ejer man ejendommen med halvdelen hver, så opstår der alt andet lige en 
friværdi på kr. 200.000 i hele ejendommen. Når man ejer halvdelen af ejendommen hver, har den, der ikke har ind-
skudt de kr. 200.000, pludselig opnået at komme til at eje en friværdi på kr. 100.000 (halvdelen af de kr. 200.000). 

Mange er nok klar over, at dette er situationen, men tænker måske ikke over, at han/hun dermed forærer den anden 
de kr. 100.000. 
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Det er således ikke så ligetil rent juridisk. Når man ikke er gift kan man ikke uden videre give gaver afgiftsfrit. Det 
afhænger bl.a. af, hvor længe man har boet sammen. I værste fald skal modtageren betale indkomstskat af beløbet.

Derfor er man nødt til at forholde sig til problemstillingen allerede i forbindelse med indskuddet af beløbet. Man kan 
for eksempel løse ”problemet” ved, at  modtageren udsteder et gældsbrev til giveren. I eksemplet ovenfor ville gælds-
brevet skulle lyde på kr. 100.000.

Gældsbrevet behøver ikke at blive afdraget 
eller forrentet, hvis blot gælden kan kræ-
ves indfriet på anfordring, det vil sige når 
långiveren forlanger det. 

Det vil ofte også være en god ide for ugifte 
købere at oprette en samejeoverenskomst, 
hvor såvel forholdet vedrørende det kon-
tante indskud behandles og hvor der afta-
les et regelsæt for, hvad der skal ske, hvis 
det fælles ejerforhold ophører. 

Mange tror, at når man er gift, er der ingen 
problemer i at den ene skyder penge ind i 
forbindelse med et fælles køb af hus, men 
det er faktisk ikke tilfældet. 

Ganske vist kan ægtefæller give hinanden 
gaver uden afgift, men kommer pengene 
fra den enes konto, så er der alligevel tale 
om en gave og har denne gave et vist om-
fang, vil gyldigheden af gaven kræve, at 
ægtefællerne opretter en såkaldt gaveæg-
tepagt. Det gælder også, selvom man har 
såkaldt fælleseje. 

Når man køber fast ejendom i fællesskab bør man også være opmærksom på, hvad der sker, når den ene dør. Er man 
ikke gift, har man slet ingen arveret efter hinanden uden oprettelse af testamente og det gælder uanset hvor mange 
år man har boet sammen. 

Ovenstående problemstillinger er en fast del af den rådgivning, der ydes af en Dansk Boligadvokat, der repræsenterer 
køber i forbindelse med en ejendomshandel.

Gennem de senere år har udlejningstjenesten AIRBNB gjort sit succesrige indtog - også i Danmark. 

Tjenesten gør det nemt for boligejere, andelshavere og lejere at tjene et beløb på korttidsudlejning af deres boliger. 

Det kan virke meget tillokkende, men der er forhold, som man skal være særligt opmærksom på, før man giver sig i 
kast med AIRBNB. 

Allerførst skal man gøre op med sig selv, om man kan acceptere, at andre mennesker, som man ikke kender, bruger 
ens bolig og ting. Dernæst skal man undersøge, om ens forsikring dækker i fornødent omfang, såfremt der skulle 
opstå skader. Endvidere vil man skulle undersøge, om der evt. er juridiske begrænsninger i forhold til retten til at leje 
boligen ud. 

Udlejning
- via AIRBNB
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Som udgangspunkt har ejer/lejer normalt den opfattelse, at man vel må bruge sin bolig, som man vil, hvis det kan 
ske uden ulempe for andre. Det kan man imidlertid ikke være helt sikker på. 

Er man for eksempel lejer, skal man i særdeleshed passe på. En lejekontrakt mellem en udlejer og en lejer er normalt 
en aftale om personlig brug af lejligheden og ofte med forbud mod fremleje. Hvis man som lejer ønsker at benytte 
AIRBNB, vil det være en rigtig god idé at spørge udlejer, før man går i gang. 

Er man andelshaver eller ejer af en ejerlejlighed, vil man ofte være lidt mere frit stillet, men man skal være opmærk-
som på, at der sagtens kan være begrænsninger i vedtægter for foreningen, ligesom der kan være en husorden, der 
skal tages hensyn til. Specielt i etageejendomme vil selv en begrænset udlejning kunne være til gene for de øvrige 
beboere.

Der, hvor AIRBNB ordningen nok kan foregå med de færreste begrænsninger, er ved fritliggende parcelhuse. Her vil 
der normalt være vide grænser, men igen skal man være opmærksom på, om der er begrænsninger i for eksempel en 
lokalplan eller grundejerforenings vedtægter.

Omfattende udlejning kan medføre øget trafik og støj, som kan være til gene for naboer. Nærmer udlejningen sig et 
omfang, hvor der kan anses at være tale om erhvervsmæssig udlejning og måske noget, der ligner hoteldrift, kan                     
det for store økonomiske og uventede konsekvenser. 

Danske Boligadvokater anbefaler, at man tænker sig rigtig godt om og søger rådgivning inden du benytter dig af tje-
nesten AIRBNB.
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Nyt lovforslag 
- lægger op til at visse sommerhuse kan belånes med 75 pct. realkreditlån

Regeringen ønsker jf. regeringsgrundlaget at udvide realkreditlånegrænsen for fritidshuse, der ikke udlejes erhvervs-
mæssigt, fra 60 pct. til 75 pct. På den baggrund har regeringen nu fremsat et lovforslag med høringsfrist ultimo februar. 
Loven forventes at træde i kraft den 1. maj 2017.

Forslaget vil også gøre det billigere at finansiere opførslen af nye fritidshuse, hvilket kan medvirke til, at der bliver 
bygget flere fritidshuse. Initiativet skal derfor også ses i sammenhæng med regeringens forslag om at udlægge flere 
områder til sommerhusområder. Herudover vil billigere finansiering medvirke til at eksisterende fritidshuse kan mo-
derniseres og renoveres.

Fritidshuse, der udlejes erhvervsmæssigt, vil fortsat være omfattet af en lånegrænse på 60 pct.


