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Voldgiftskendelse
- vedrørende MgO-plader

De såkaldte MgO-plader blev i perioden mellem 2007 og 2015 monteret som vindspærre i tusinder af danske boliger
og bygninger.
Mange af disse plader skal desværre nu udskiftes, da de opfugter og afgiver en saltholdig væske, der medfører råd og
skimmel i trækonstruktioner og korroderer metal i beslag og vinduer.
Byggeskadefonden udsendte i marts 2015 en advarsel om brugen af disse plader.
Indtil nu har det været uvist, hvem der skulle betale regningen for reparationerne.
En voldgiftsret har 21. juni 2017 afgjort den første sag om placering af ansvar for brugen af disse plader.
Bygherren havde lagt sag an mod entreprenøren og rådgiverne med påstand om, at de skulle dække omkostningerne
til udskiftning af pladerne og udbedring af de skader, som pladerne havde forårsaget.
Retten lagde til grund, at de egenskaber, der gjorde det uegnet til anvendelsen, kunne have været konstateret i 2010
under anvendelse af den dengang kendte undersøgelsesmetode.
Der var ikke tale om en udviklingsskade.
Sagen drejede sig om renovering af et boligselskabs bygning i Ballerup. Kendelsen placerede ansvaret for brugen
af pladerne hos arkitektfirmaet, som var totalrådgiver i den konkrete sag, selvom det var entreprenøren, der havde
foreslået brugen af pladerne.
Flere
forsikringsselskaber
har imidlertid – før kendelsen blev afsagt – afvist dækning med henvisning til, at
der var tale om en udviklingsskade.
Ingen ved endnu, hvorledes
forsikringsselskaberne vilforholde sig til kendelsen,
idet den afgjorte sag handler om et af de første byggerier, hvor der blev brugt
MgO-plader.
Forsikringsselskaberne afventer flere retssager om
brugen af pladerne, før man
vil beslutte, om der skal udbetales erstatning til de boligejere, der er omfattet af
byggeskadeforsikringsordningen.
Afgørelsen har dog fået Tryg til at ændre standpunkt, og direktøren for skadesafdelingen har udtalt, at de skader, som
Tryg i dag kender til, vurderer Tryg derfor som omfattet af deres byggeskadeforsikring.
Vores anbefaling er, at en husejer søger råd og vejledning, såfremt der enten hos en entreprenør, rådgiver eller forsikringsselskab gives afslag på at yde erstatning.

Side 2

Projektsalg

- til private boligkøbere er i vækst
Projektsalg til private boligkøbere er i vækst. Videnscenter for byudvikling har oplyst, at der i 2014 blev handlet 1206
boliger som projektsalg. I 2016 var tallet steget til 2259 og alene i første halvår 2017 er der handlet 1335 boliger som
projektsalg.
Nybyggeri i form af ejerlejlighedsejendomme, række- og kædehuse eller mange ensartede enfamilieshuse kaldes
også projektsalg.
Danske Boligadvokater har udarbejdet en tjekliste ved boligsalg:
• husk at selvom købsaftalen er underskrevet og der er betalt et mindre depositum, er boligen alene reserveret,
og først når bygherren har tiltrådt aftalen, er købet en realitet.
• en god idé, at der er mulighed for at tilbageholde en del af købesummen, hvis der er fejl/mangler på
overtagelsesdagen.
• endvidere bør en køber sikre sig, at der er krav på dagbod, såfremt byggeriet forsinkes, således at køber ikke kan
komme til stå med unødvendige dobbeltudgifter til en midlertidig bolig, ekstra flytteomkostninger og opbevaring
af indbo.
• det bør undersøges, hvem det er, der bygger, og hvilke erfaringer selskabet har ved byggeri, herunder om der er
andre, der i givet fald kan overtage ansvaret for boligen, såfremt sælger går konkurs.
• få evt. bistand fra en professionel byggerådgiver ved aflevering af boligen som ved eftersyn 1 eller 5 år efter
overtagelsesdagen, hvor bygherren er forpligtet til at udbedre eventuelle fejl og mangler.
Vi har i samarbejde med Danske Boligadvokater udgivet en håndbog, der giver indblik og inspiration til et kommende
byggeprojekt.
Håndbogen kan downloades via Danske Boligadvokaters hjemmeside eller kan rekvireres som håndbog via vores
kontor.

Side 3

Fremtidsfuldmagter
- Man får nu bedre mulighed for selv at bestemme

Man får nu bedre mulighed for selv at bestemme over ens fremtidige personlige og økonomiske forhold, idet der er
vedtaget en ny ordning om fremtidsfuldmagter, der er trådt i kraft den 1. september i år.
Man kan selv udpege en person til engang i fremtiden at tage over, hvis man på et tidspunkt mister evnen til selv at
tage sig af sine personlige og økonomiske forhold.
Men den nye lov om fremtidsfuldmagter bliver det muligt at udpege en eller flere fremtidige repræsentanter. På
baggrund af fuldmagten får repræsentanten mulighed for at træffe beslutninger om f.eks. bankforretninger eller personlige beslutninger vedrørende pleje og omsorg.
Det kan blive relevant, hvis man f.eks. på grund af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere selv
er i stand til at varetage disse forhold.
En fremtidsfuldmagt skal oprettes i et nyt register gennem en digital selvbetjeningsløsning på Tinglysningsrettens
internetportal. For at sikre, at man som fuldmagtsgiver er i stand til at oprette fuldmagten og ikke er under pres eller
tvang fra andre, skal man bagefter vedkende sig fuldmagten overfor en notar. Derefter er fremtidsfuldmagten gyldig,
men inaktiv, indtil der kan blive behov for at sætte den i kraft.
Når fremtidsfuldmagten er sat i kraft, vil Statsforvaltningen kunne gribe ind, hvis man bliver opmærksom på forhold,
der kan være i modstrid med fuldmagtsgivers interesser.

Side 4

Renteswap
- ikke tilsidesat eller ophævet

Højesteret har netop afsagt en dom den 12. september 2017, hvor en banks rådgivning af en andelsboligforening ikke
medførte, at en renteswapaftale var ugyldig, eller kunne ophæves, ligesom rådgivningen ikke medførte et erstatningsansvar for banken.
De nærmere omstændigheder var, at andelsboligforeningen blev stiftet i 2005 med henblik på opførelse af en række
andelsboliger. I begyndelsen af 2006 var renten steget, og andelshaverne var bekymrede for yderligere stigninger med
deraf følgende stigninger i boligafgiften.
På den baggrund holdt medlemmerne af foreningens bestyrelse i marts 2006 et møde med Jyske Bank A/S, hvor banken rådgav dem om mulighederne for at optage realkreditlån med variabel rente og indgå en aftale om renteswap med
banken. Derved kunne foreningen sikre en fast rente i aftalens løbetid på 30 år. På en ekstraordinær generalforsamling
besluttede foreningen at indgå en renteswapaftale.
Efter nogle år faldt renten. Renteswappen fik derfor en negativ markedsværdi, som foreningen skulle betale til banken,
hvis foreningen ville lukke renteswapaftalen før tid. Endvidere medførte rentefaldet, at foreningen skulle betale højere
afdrag på sine realkreditlån.
Under sagen påstod andelsboligforeningen, at bankens rådgivning havde været så mangelfuld, at aftalen skulle tilsidesættes eller ophæves, eller at banken var erstatningsansvarlig for foreningens tab som følge af renteswapaftalen.
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Højesteret udtalte, at bankens rådgivning skulle vurderes ud fra forholdene i 2006. Da forventningen i 2006 var, at renten ville stige, og da renteswapaftalen måtte antages at opfylde foreningens formål om at sikre sig mod rentestigninger, vurderede Højesteret, at det ikke var urimeligt eller ansvarspådragende i sig selv, at tilbyde foreningen renteswap
af den pågældende type. Landsretten var nået frem til samme resultat som Højesteret.

