Sådan læser du
vedligeholdelsesregnskabet
For private udlejningsejendomme
med bindingskonto

Sådan finder du vedligeholdelses
regnskabet
Du finder vedligeholdelsesregnskabet
for en ejendom på GI’s hjemmeside.
Vælg ”Se vedligeholdelsesregnskab”,
og søg på adressen ved hjælp af
formularen i popup vinduet. Regnskab
for de enkelte ejendomme ligger
tilgængeligt for de seneste 3 år.

KLIK HER

Introduktion til vedligeholdelsesregnskabet
Efter reglerne i boligreguleringsloven (BRL) har en ejer af en bindingspligtig
ejendom pligt til hvert år at hensætte beløb til vedligeholdelse af sin ejendom på 2 forskellige konti kaldet § 18 og § 18b.
Ejeren skal desuden indberette årets vedligeholdelsesudgifter på en
ejendom til GI, som derefter kan danne årets vedligeholdelsesregnskab for
ejendommen.
Vedligeholdelsesregnskaber for ejendomme med en konto hos GI er offentligt tilgængeligt.
Et vedligeholdelsesregnskab består af 3 dele. I den første del præsenteres
selve regnskabet. I anden del er der en specifikation af de indberettede
udgifter, og i den tredje del er det angivet, hvordan hensættelserne er
beregnet.

Boligreguleringslovens § 18 og § 18 b

NY KONGENSGADE 15
1472 KØBENHAVN K
TLF: 82 32 23 00

Vedligeholdelsesregnskab

CVR. NR. 26 09 25 15
GI@GI.DK
GI.DK

Dato

7. september 2017

Kontonummer

41-00052

Specifikation af udgifter

Udregning af hensættelser

Tekst

Beløb

Facader/Sokkel

300.000,00 kr.

Tagværk

450.000,00 kr.

Trapper

Regnskabsperiode

1.1.2016 - 31.12.2016

250.000,00 kr.

I alt

Ejendommensadresse

1.000.000,00 kr.

Anders Andersens Vej 1

Udgifter

Formel

Beløb

1.1.2016 - 31.12.2016
Erhverv (før 1964)

94 kr. * 130,00 kvm

Beboelse (før 1964)

94 kr. * 4.780,00 kvm

12.220,00 kr.
449.320,00 kr.
461.540,00 kr.

§ 18 b hensættelser
Tekst

§ 18
Saldo pr. 31.12.2015

Tekst

I alt

Nedenstående regnskabsoplysninger er indtastet af udlejer. GI er ikke ansvarlig for regnskabet. GI foretager
kun stikprøvekontrol af regnskaber. Hvis du har spørgsmål til regnskabet, skal du kontakte din udlejer.

Hensat i perioden

§ 18 hensættelser

Formel

945.684,54 kr.

1.1.2016 - 31.12.2016

461.540,00 kr.

Erhverv (Høj)

87 kr. * 130,00 kvm

Beboelse (Høj)

87 kr. * 4.780,00 kvm

-1.000.000,00 kr.

Beløb
11.310,00 kr.
415.860,00 kr.

I alt
Overført til § 18 b
Saldo pr. 31.12.2016

427.170,00 kr.

0,00 kr.
407.224,54 kr.

§ 18 b
Saldo pr. 31.12.2015
Hensat i perioden

5.382.096,45 kr.
427.170,00 kr.

Overført fra § 18

Saldo pr. 31.12.2016

0,00 kr.

5.809.266,45 kr.
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Vedligeholdelsesregnskab
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Specifikation af udgifter
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Udregning af hensættelser

De følgende sider er en guide til at forstå opgørelsen af indestående
på § 18 og § 18b kontiene samt til læsning af regnskabet.
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Sammenhæng mellem indestående på § 18 og § 18 b konti

beregnes hvert år hvor meget der skal hensættes til vedligeholdelse
• Det
på begge konti uanset saldoen på kontiene ved årets begyndelse.
årlige udgifter til vedligeholdelse af ejendommen modregnes ALTID
• Ejers
først i årets hensættelser på § 18 kontoen og derefter i en evt. positivt

•
•

saldo på § 18 kontoen (opstået pga. ikke forbrugte hensættelser fra
tidligere år.
Det er først, når alle pengene på § 18 kontoen er brugt (dvs saldo = 0) at
indestående på § 18b kontoen påvirkes.
Saldoen på § 18b kontoen kan være negativ, hvilket eksempelvis kan
skyldes at årets udgifter til vedligeholdelse overstiger saldoen på § 18
kontoen samt årets hensættelser på både § 18 og § 18b kontoen.

Udbetaling af penge fra § 18b kontoen

kan kun udbetale penge fra § 18b kontoen til dækning af vedligehol• GIdelsesudgifter,
hvis saldoen på § 18 kontoen er 0, og der er et positivt
indestående på § 18b kontoen.

3 eksempler på regnskaber
Der er mange varianter af sammenhængene i et vedligeholdelsesregnskab afhængig af indestående på § 18 og § 18b kontiene ved
årets begyndelse samt størrelsen af udgifterne til vedligeholdese i
året. I det følgende er forklaret de 3 mest almindelige eksempler.
Eksempler varierer fra hinanden på disse punkter:
1. Indestående på § 18 kontoen er 0 eller positiv.
2. Indestående på § 18b kontoen er positiv eller negativ.
3. Årets udgifter større eller mindre end saldo på § 18 og 18b.

3

Sådan læser du vedligeholdelsesregnskabet
Udgangspunkt for regnskabet

på § 18 kontoen er positiv ved årets
• Saldoen
begyndelse
udgifter til vedligeholdelse på ejendom• Årets
men er mindre end summen af saldoen på § 18

•

Eksempel

1

kontoen ved årets begyndelse og årets lovpligtige hensættelse på § 18 kontoen.
Saldoen på § 18b kontoen er positiv ved årets
begyndelse

Forklaring på regnskabets poster
Her ses det, at regnskabet gælder for året 2016
1 	
§ 18
Saldoen på § 18 kontoen er ved årets begyndelse overført fra foregå2 	
ende regnskabsår.
Posten ”Hensat i perioden” viser det beløb, som ejeren i løbet af året
3 	
skal hensætte til vedligeholdelse.
4 	Posten ”Udgifter” viser hvilke vedligeholdelsesudgifter, ejer har indberettet i regnskabsåret.
Posten ”Overført til § 18b” viser det beløb der overføres fra § 18 kon5 	
toen til § 18 b kontoen. Beløbet er i dette eksempel 0 kr.
Saldo på årets sidste dag opgøres som summen af saldoen ved årets
6 	
begyndelse + hensættelser – udgifter – beløb overført til § 18b kontoen (i dette eksempel 0 kr.).
§ 18b
Saldoen på § 18b kontoen er ved årets begyndelse overført fra foregå7 	
ende regnskabsår. Beløbet kan være både positivt og negativt.
Posten ”Hensat i perioden” viser det beløb, som ejeren i løbet af året
8 	
skal hensætte til vedligeholdelse.
Posten ”Overført fra § 18” viser det beløb der overføres fra § 18 kon9 	
toen til § 18b kontoen. Beløbet er i dette eksempel 0 kr.
10 	
Saldo på årets sidste dag opgøres som summen af saldoen ved årets
begyndelse + hensættelser + beløb overført fra § 18 kontoen (i dette
eksempel 0 kr.).
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Boligreguleringslovens § 18 og § 18 b

NY KONGENSGADE 15
1472 KØBENHAVN K
TLF: 82 32 23 00

Vedligeholdelsesregnskab - Eksempel 1

CVR. NR. 26 09 25 15
GI@GI.DK
GI.DK

Dato

14. november 2017

Kontonummer

41-00122

Regnskabsperiode

1.1.2016 - 31.12.2016

1

Ejendommensadresse

Amagerbrogade 72, 2300 København S
Nedenstående regnskabsoplysninger er indtastet af udlejer. GI er ikke ansvarlig for regnskabet. GI foretager
kun stikprøvekontrol af regnskaber. Hvis du har spørgsmål til regnskabet, skal du kontakte din udlejer.

§ 18

2
3
4

Saldo pr. 31.12.2015

5

Overført til § 18 b

6

Saldo pr. 31.12.2016

132.123,70 kr.

Hensat i perioden

269.152,00 kr.

Udgifter

-303.252,37 kr.
0,00 kr.
98.023,33 kr.

§ 18 b

7
8
9

Saldo pr. 31.12.2015

10

Saldo pr. 31.12.2016

2.014.202,14 kr.

Hensat i perioden

245.674,00 kr.

Overført fra § 18

0,00 kr.

2.259.876,14 kr.

Status på § 18 og § 18b konti ved årets udgang

på § 18 kontoen er lavere ved årets udgang 6 , da årets udgifter
• Saldoen
til vedligeholdelse 4 er større end årets hensættelse på § 18 kontoen 3 .
overføres ikke beløb fra § 18 kontoen til § 18b kontoen 5 , da
• Der
saldoen på § 18b kontoen er positiv ved årets begyndelse 7 , og årets
Oplysninger dannet 14-11-2017 13:44 - Side 1 af 3

•
•

udgifter til vedligeholdelse 4 kan dækkes af indestående og årets hensættelse på § 18 kontoen 3 .
Saldoen på § 18b kontoen stiger på grund af den årlige hensættelse på
§ 18b kontoen 8 , som indbetales til GI.
Der udbetales ikke penge fra § 18b kontoen da saldoen på § 18b kontoen er positiv ved årets begyndelse 7 , og årets udgifter til vedligeholdelse 4 kan dækkes af indestående 2 og årets hensættelse på § 18
kontoen 3 .
5

Sådan læser du vedligeholdelsesregnskabet
Udgangspunkt for regnskabet

på § 18 kontoen er positiv ved årets
• Saldoen
begyndelse.
udgifter til vedligeholdelse på ejendom• Årets
men er større end summen af saldoen på § 18

•

Eksempel

2

kontoen ved årets begyndelse og årets lovpligtige hensættelse på § 18 kontoen.
Saldoen på § 18b kontoen er positiv ved årets
begyndelse.

Forklaring på regnskabets poster
Her ses det, at regnskabet gælder for året 2016
1 	
§ 18
Saldoen på § 18 kontoen er ved årets begyndelse overført fra foregå2 	
ende regnskabsår.
Posten ”Hensat i perioden” viser det beløb, som ejeren i løbet af året
3 	
skal hensætte til vedligeholdelse.
4 	Posten ”Udgifter” viser hvilke vedligeholdelsesudgifter, ejer har indberettet i regnskabsåret.
Posten ”Overført til § 18b” viser det beløb der overføres fra § 18 kon5 	
toen til § 18b kontoen. Beløbet kan være både positivt og negativt.
Saldo på årets sidste dag opgøres som summen af saldoen ved årets
6 	
begyndelse + hensættelser – udgifter - beløb overført til § 18b kontoen.
§ 18
Saldoen på § 18b kontoen er ved årets begyndelse overført fra foregå7 	
ende regnskabsår. Beløbet kan være både positivt og negativt.
Posten ”Hensat i perioden” viser det beløb, som ejeren i løbet af året
8 	
har hensat til vedligeholdelse.
Posten ”Overført fra § 18” viser det beløb der overføres fra § 18 kon9 	
toen til § 18b kontoen.
10 	
Saldo på årets sidste dag opgøres som summen af saldoen ved årets
begyndelse + hensættelser + beløb overført fra § 18 kontoen.
6

Boligreguleringslovens § 18 og § 18 b

NY KONGENSGADE 15
1472 KØBENHAVN K
TLF: 82 32 23 00

Vedligeholdelsesregnskab - eksempel 2

CVR. NR. 26 09 25 15
GI@GI.DK
GI.DK

Dato

14. november 2017

Kontonummer

42-00233

Regnskabsperiode

1.1.2016 - 31.12.2016

1

Ejendommensadresse

Jernbanevej 21, 4300 Holbæk
Nedenstående regnskabsoplysninger er indtastet af udlejer. GI er ikke ansvarlig for regnskabet. GI foretager
kun stikprøvekontrol af regnskaber. Hvis du har spørgsmål til regnskabet, skal du kontakte din udlejer.

§ 18

2
3
4

Saldo pr. 31.12.2015

5

Overført til § 18 b

6

Saldo pr. 31.12.2016

42.367,37 kr.

Hensat i perioden

127.890,00 kr.

Udgifter

-269.364,56 kr.
-99.107,19 kr.
0,00 kr.

§ 18 b

7
8
9

Saldo pr. 31.12.2015

10

Saldo pr. 31.12.2016

1.130.116,66 kr.

Hensat i perioden

98.490,00 kr.

Overført fra § 18

-99.107,19 kr.

1.129.499,47 kr.

Status på § 18 og § 18b konti ved årets udgang

på § 18 kontoen er 0 kr. ved årets udgang 6 . Det skyldes at
• Saldoen
årets udgifter til vedligeholdelse 4 er større end summen af indestå-

•
•
•

ende 2 og årets hensættelse på § 18 kontoen 3 . Det vedligeholdelsesbeløb der mangler dækning for overføres til § 18b kontoen 5 .
Der overføres beløb fra § 18 kontoen 5 til § 18b kontoen 9 , da
saldoen på § 18b kontoen er positiv ved årets begyndelse 7 , og årets
udgifter til vedligeholdelse 4 ikke kan dækkes af indestående 2 og
årets hensættelse på § 18 kontoen 3 .
Saldoen på § 18b kontoen 10 falder da den årlige hensættelse på § 18b
kontoen 8 er lavere end den del af årets vedligeholdelsesudgift som er
overført fra § 18 kontoen 9
Der udbetales penge fra § 18b kontoen svarende til forskellen på saldoen primo og ultimo året. 7 10 .
Oplysninger dannet 14-11-2017 13:28 - Side 1 af 3
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Sådan læser du vedligeholdelsesregnskabet
Udgangspunkt for regnskabet

på § 18 kontoen er 0 ved årets
• Saldoen
begyndelse
udgifter til vedligeholdelse på ejendom• Årets
men er mindre end årets lovpligtige hensættelse på § 18 kontoen.
på § 18b kontoen er negativ ved årets
• Saldoen
begyndelse

Eksempel

3

Forklaring på regnskabets poster
Her ses det, at regnskabet gælder for året 2016
1 	
§ 18
Saldoen på § 18 kontoen er ved årets begyndelse overført fra foregå2 	
ende regnskabsår.
Posten ”Hensat i perioden” viser det beløb, som ejeren i løbet af året
3 	
skal hensætte til vedligeholdelse.
4 	Posten ”Udgifter” viser hvilke vedligeholdelsesudgifter, ejer har indberettet i regnskabsåret.
Posten ”Overført til § 18b” viser det beløb der overføres fra § 18 kon5 	
toen til § 18b kontoen. Beløbet kan være både positivt og negativt.
Saldo på årets sidste dag opgøres som summen af saldoen ved årets
6 	
begyndelse + hensættelser – udgifter - beløb overført til § 18b kontoen.
§ 18b
Saldoen på § 18b kontoen er ved årets begyndelse overført fra foregå7 	
ende regnskabsår. Beløbet er i delte tilfælde negativt.
Posten ”Hensat i perioden” viser det beløb, som ejeren i løbet af året
8 	
skal hensætte til vedligeholdelse.
Posten ”Overført fra § 18” viser det beløb der overføres fra § 18 kon9 	
toen til § 18b kontoen.
10 	
Saldo på årets sidste dag opgøres som summen af saldoen ved årets
begyndelse + hensættelser + beløb overført fra § 18 kontoen.
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Boligreguleringslovens § 18 og § 18 b

NY KONGENSGADE 15
1472 KØBENHAVN K
TLF: 82 32 23 00

Vedligeholdelsesregnskab - Eksempel 4

CVR. NR. 26 09 25 15
GI@GI.DK
GI.DK

Dato

14. november 2017

Kontonummer

41-00017

Regnskabsperiode

1.1.2016 - 31.12.2016

1

Ejendommensadresse

Sortedam Dossering 29, 2200 København N
Nedenstående regnskabsoplysninger er indtastet af udlejer. GI er ikke ansvarlig for regnskabet. GI foretager
kun stikprøvekontrol af regnskaber. Hvis du har spørgsmål til regnskabet, skal du kontakte din udlejer.

§ 18

2
3
4

Saldo pr. 31.12.2015

5

Overført til § 18 b

6

Saldo pr. 31.12.2016

0,00 kr.

Hensat i perioden

160.914,00 kr.

Udgifter

-107.941,00 kr.
52.973,00 kr.
0,00 kr.

§ 18 b

7
8
9

Saldo pr. 31.12.2015

10

Saldo pr. 31.12.2016

-481.400,92 kr.

Hensat i perioden

122.186,00 kr.

Overført fra § 18

52.973,00 kr.

-306.241,92 kr.

Status på § 18 og § 18b konti ved årets udgang

på § 18 kontoen er 0 kr. ved årets udgang 6 . Det skyldes at
• Saldoen
forskellen (negativt eller positivt beløb) på årets udgifter til vedligeholdelse 4 og årets hensættelse på § 18 kontoen 3 skal modregnes
på § 18 b kontoen 9 da saldoen på denne konto er negativ ved årets
begyndelse 7 .
Der overføres beløb fra § 18 kontoen 5 til § 18b kontoen 9 , da saldoen på § 18b kontoen er negativ ved årets begyndelse 7 .
Saldoen på § 18b kontoen stiger 10 (i dette eksempel et mindre negativt
beløb), da den årlige hensættelse på § 18b kontoen 8 og det overførte
beløb fra § 18 kontoen 9 begge er positive beløb.
Der udbetales ikke penge fra § 18b kontoen, da indestående er negativt 10 .
Oplysninger dannet 14-11-2017 13:40 - Side 1 af 3

•
•
•
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Specifikation af udgift
Specifikation af udgifter
Specifikation af udgifter
Tekst

Beløb

Facader/Sokkel

300.000,00 kr.

Tagværk

450.000,00 kr.

Trapper

250.000,00 kr.

I alt

1.000.000,00 kr.

Her ses en specifikation af de indberettede udgifter til
vedligeholdelse. Udgifterne kan fordeles på de forskellige håndværksfag, f.eks. murer, maler m.m. eller på
bygningsdele, f.eks. tag, vinduer, opgang mv.
Et eksempel:

Oplysninger dannet 07-09-2017 14:56 - Side 2 af 3

Specifikation af udgifter
Tekst

300.000,00 kr.

Tagværk

450.000,00 kr.

Trapper
I alt

10

Beløb

Facader/Sokkel

250.000,00 kr.
1.000.000,00 kr.

Beregning af hensættelser
Hensættelser på § 18 kontoen

har selv ansvaret for at føre regnskab med § 18
• Ejer
kontoen.
årlige hensættelse til kontoen beregnes på bag• Den
grund af ejendommens areal som ganges med et lovbestemt beløb som løbende indeksreguleres.
opdeles i areal til erhverv og beboelse, som begge
• Arealet
ganges med det samme indeksregulerede beløb pr. kvm.
beregner saldoen på § 18 kontoen, da udviklingen i
• GIindestående
på § 18 kontoen kan påvirke indestående

Udregning af hensættelser
§ 18 hensættelser
Tekst

Formel

Beløb

1.1.2016 - 31.12.2016
Erhverv (før 1964)

94 kr. * 130,00 kvm

Beboelse (før 1964)

94 kr. * 4.780,00 kvm

I alt

12.220,00 kr.
449.320,00 kr.
461.540,00 kr.

§ 18 b hensættelser
Tekst

Formel

Beløb

1.1.2016 - 31.12.2016
Erhverv (Høj)

87 kr. * 130,00 kvm

Beboelse (Høj)

87 kr. * 4.780,00 kvm

I alt

11.310,00 kr.
415.860,00 kr.
427.170,00 kr.

på § 18b kontoen, som GI administrerer.
Et eksempel:
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Udregning af hensættelser
§ 18 hensættelser
Tekst

Formel

Beløb

1.1.2016 - 31.12.2016
Erhverv (før 1964)

94 kr. * 130,00 kvm

Beboelse (før 1964)

94 kr. * 4.780,00 kvm

I alt

12.220,00 kr.
449.320,00 kr.
461.540,00 kr.

§ 18 b hensættelser
Tekst

Formel

Beløb

1.1.2016 - 31.12.2016
Erhverv (Høj)

87 kr. * 130,00 kvm

Beboelse (Høj)

87 kr. * 4.780,00 kvm

I alt

11.310,00 kr.
415.860,00 kr.
427.170,00 kr.
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Beregning af hensættelser
Hensættelse på § 18b kontoen

har ansvaret for at føre regnskab med § 18b kontoen og sørge for
• GIkorrekte
ind- og udbetalinger på kontoen.
årlige hensættelse til kontoen beregnes på baggrund af ejendom• Den
mens areal som ganges med et lovbestemt beløb som løbende indeksreguleres (som hovedregel et lavere beløb end for § 18 kontoen).
en del af det indeksregulerede beløb indgår et lovpligtigt tillæg,
• Som
som enten er lavt (3,5 kr.) eller højt (12 kr.).
areal til erhverv beregnes hensættelsen ALTID med høj sats.
•• For
For areal til beboelse beregnes hensættelsen som udgangspunkt med
høj sats MEN, er det aftalt i lejekontrakten, at lejer har overtaget en del
af ejers udvendige vedligeholdelsespligt, så anvendes den lave sats ved
beregningen af hensættelsen.
Udregning af hensættelser
§ 18 hensættelser
Tekst

Formel

Beløb

1.1.2016 - 31.12.2016
Erhverv (før 1964)

94 kr. * 130,00 kvm

Beboelse (før 1964)

94 kr. * 4.780,00 kvm

I alt

12.220,00 kr.
449.320,00 kr.
461.540,00 kr.

§ 18 b hensættelser
Tekst

Formel

BEMÆRK – Er lejekontrakten indgået efter den 1. juli
2015, skal der for areal brugt til beboelse altid hensættes efter den høje sats.

Beløb

1.1.2016 - 31.12.2016
Erhverv (Høj)

87 kr. * 130,00 kvm

Beboelse (Høj)

87 kr. * 4.780,00 kvm

I alt

11.310,00 kr.
415.860,00 kr.
427.170,00 kr.

Et eksempel:
Udregning af hensættelser
§ 18 hensættelser
Tekst

Formel

Beløb

Oplysninger dannet 07-09-2017 14:56 - Side 3 af 3

1.1.2016 - 31.12.2016
Erhverv (før 1964)

94 kr. * 130,00 kvm

Beboelse (før 1964)

94 kr. * 4.780,00 kvm

I alt
Udregning
af hensættelser

12.220,00 kr.
449.320,00 kr.
461.540,00 kr.

§ 18 b
hensættelser
hensættelser
Tekst

Formel

Beløb

1.1.2016 - 31.12.2016
(Høj)1964)
Erhverv (før

87 kr. * 130,00 kvm
94

(Høj)1964)
Beboelse (før

87 kr. * 4.780,00 kvm
94

I alt

11.310,00 kr.
12.220,00
415.860,00 kr.
449.320,00
427.170,00 kr.
461.540,00

§ 18 b hensættelser
Tekst

Formel

Beløb

Hvis du mener, at den sats, der fremgår af regnskabet, ikke er korrekt, kan
du rette henvendelse til GI.

1.1.2016 - 31.12.2016
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Erhverv (Høj)

87 kr. * 130,00 kvm

Beboelse (Høj)

87 kr. * 4.780,00 kvm

I alt

11.310,00 kr.

415.860,00 kr.
427.170,00 kr.

Hvem er hvem
GI:
Administrerer vedligeholdelseskonti efter BRL § 18b og kontrollerer via stikprøver de vedligeholdelsesregnskaber som indberettes til GI. Læs mere på
gi.dk
GI behandler ikke tvister mellem udlejer og lejer.

Huslejenævn:
Behandler tvister mellem lejer og udlejer, eksempelvis manglende vedlige
holdelsesregnskaber. Læs mere på huslejenævn.dk

Ankenævnet:
I Københavns Kommune kan afgørelser truffet af huslejenævnene indbringes for ankenævnet. Der er en frist på 4 uger for indbringelse af sagen.
Læs mere på kk.dk/artikel/ankenaevnet

Boligretten:
Huslejenævnenes afgørelser og Ankenævnet i Københavns Kommunes
afgørelser kan indbringes for boligretten. Afgørelser fra Københavns Kommunes huslejenævn kan ikke indbringes boligretten. Der er en frist på 4
uger for indbringelse af sagen.
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GI Guider

GI Guider er en række vejledninger til de regler som gælder for
en bindingskonto hos GI.
Du finder dem på gi.dk. Vælg alle publikationer og kategorien
”vejledning om bindingskonto”. Så bliver det lidt nemmere.

GI GUIDER

GI GUIDER

OM DRIFTSUDGIFTER

Driftsudgifter betales via lejen
En ejendoms driftsudgifter kan ikke tages med over kontoen
i GI, men skal dækkes af huslejen, som opkræves på baggrund af det omkostningsbestemte driftsbudget. Dette gælder også, selvom du ikke opkræver omkostningsbestemt
husleje i din ejendom, fordi lejen opkræves efter andre regler.
Eksempler på driftsudgifter
Skatter og afgifter fremgår typisk af ejendomsskattebilletten. Det kan fx være:
 Grundskyld og dækningsafgift
 Renovationsudgifter, affaldsgebyr, forbrændingsafgift,
skorstensfejning
 Vandafgifter, herunder vandafledningsafgift
 Brandbidrag.

OM EGNE ANSATTE

Hvad er driftsudgifter?
Overordnet er driftsudgifter
udlejerens faste, tilbagevendende, nødvendige og rimelige udgifter til:
 Skatter og afgifter
 Renholdelse mv.
 Administration
 Forsikring og abonnementer
 Varme og vand
 El og gas.

Renholdelse mv. omfatter blandt andet udgifter til:
 Trappevask, vinduespudsning, hovedrengøring, rengøringsmidler
 Vicevært
 Snerydning
 Container.

Hvad betyder en positiv saldo?

Hensættelserne for tiden til og med 30. juni 2015 skal indbetales.

OM § 63 a KONTI MED NEGATIV
SALDO 1. juli 2015
Kontoen ophæves, når saldoen går i nul
Baggrund
Reglerne om bindingspligt
efter lejelovens § 63 a er ophævet pr. 1. juli 2015.
Det er afgørende, om kontoen efter § 63 a har en positiv eller negativ saldo pr. 1.
juli 2015, da kontiene håndteres forskelligt.
Læs mere i lovteksterne
Du kan læse lovteksten bag
reglerne, som vi omtaler i
denne guide, i Lov nr. 310 af
30. marts 2015, § 5, stk. 3,
samt i Lovbekendtgørelse nr.
963 af 11.august 2010, kapitel X A.

Hvordan får du udbetalt fra indestående
Du skal som hidtil indberette forbedringsudgifter. Du skal indberette udgifterne via gi.dk\Selvbetjening.
Det er de samme regler som hidtil, der gælder for udbetalingen.
I takt med at du indberetter udgifterne, modregner GI beløbet
i indestående, og du får udbetalt et beløb svarende til udgifterne, så længe der står penge på kontoen. Når alle pengene – indestående - er brugt til forbedringer, og GI har udbetalt indestående, får du besked fra GI om, at kontoen ophævet.

GI guider - om § 63 a
positiv
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Det, de ansattes arbejde ”koster”, kan dokumenteres ved
lønsedler. De ansattes lønninger (”timepris”) svarer ikke altid fuldt ud til virksomhedens
omkostninger til at have medarbejderne ansat. GI har derfor givet mulighed for, at der
kan medtages yderligere beløb til hel eller delvis dækning
af udgiften.

GI GUIDER

OM § 63 a KONTI MED POSITIV
SALDO 1. juli 2015

Udlejer kan ikke uden videre få udbetalt indestående på en
konto med en positiv saldo pr. 1. juli 2015. Saldoen skal bruges efter de hidtidige regler. Det vil sige, at udlejer skal afholde forbedringsudgifter for at få penge udbetalt fra kontoen.

Timeprisen for egne ansatte opgøres på baggrund af den
ansattes faktiske timeløn, som fremgår af lønsedlerne. Da
den ansattes timeløn ikke fuldt ud svarer til de faktiske omkostninger ved at have en ansat, har GI givet mulighed for,
at der kan medtages op til 50 % af timelønnen til dækning af
disse følgeudgifter. Det kan for eksempel være feriepenge,
pension, ATP og andre udgifter der er direkte forbundet til
den ansatte.

GI guider - om egne
ansatte

GI GUIDER

Du kan i denne guide læse om, hvorfor GI fortsætter med registreringen, og hvordan det i praksis kommer til at foregå.

Hvordan opgøres timeprisen?

Det er kun faktisk afholdte
udgifter, der kan tages med
over kontoen i GI. Når du tager en udgift med, skal den
derfor kunne dokumenteres.

Hvis regnskabet bliver udtaget til gennemgang af GI, skal du
indsende en forklaring på hvordan du er kommet frem til den
benyttede timepris. Du kan også blive bedt om at dokumentere følgeudgifterne.

GI guider - om
driftsudgifter

Kontoen ophæves, når indestående er udbetalt

Hvis en virksomhed, der ejer udlejningsejendomme, også
har ansatte, der udfører vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder på ejendommen, kan udgifterne til de ansattes løn
tages med over kontoen hos GI, hvis arbejdet opfylder de
sædvanlige betingelser for vedligeholdelses- eller forbedringsarbejde.

Udgifter til ledelse, administration, værksted mv. kan som
udgangspunkt ikke indgå i timeprisen.

Administration er alle nødvendige udgifter til drift af en
ejendomsadministration, fx:
 Lønninger til det administrative personale
 Juridisk assistance
 Kontorleje
 Tryksager
 Kontorartikler og porto
 IT
 Udgifter til revision.

GI ophæver ikke uden videre en konto efter § 63 a, når saldoen er positiv. Kontoen bliver ved med at være registreret i
GI, indtil indestående er opbrugt.

Løn til egne ansatte

GI ophæver ikke en konto efter § 63 a, selvom saldoen er
negativ. Kontoen bliver ved med at være registreret i GI, indtil saldoen går i nul.
Du kan i denne guide læse om, hvorfor GI fortsætter med registreringen, og hvordan det i praksis kommer til at foregå.

Hvad betyder en negativ saldo?
En § 63 a konto med negativ saldo den 1. juli 2015 er ensbetydende med, at udlejer har afholdt og indberettet flere forbedringsudgifter til modregning på kontoen, end der er hensat (opkrævet). Udlejeren mangler at få dækket den negative
saldo – underskuddet – og kan derfor fortsætte med at opkræve hensættelserne efter § 63 a hos lejerne, indtil saldoen
er udlignet.
Udlejer kan ikke indberette udgifter for tiden efter 30. juni
2015.

Baggrund
Reglerne om bindingspligt
efter lejelovens § 63 a er ophævet pr. 1. juli 2015.
Det er afgørende, om kontoen efter § 63 a har en positiv eller negativ saldo pr. 1.
juli 2015, da kontiene håndteres forskellig.
Læs mere i lovteksterne
Du kan læse lovteksten bag
reglerne, som vi omtaler i
denne guide, i Lov nr. 310 af
30. marts 2015, § 5, stk. 3,
samt i Lovbekendtgørelse nr.
963 af 11. august 2010, kapitel X A.

Hvad gør GI fremover
GI vil hvert år beregne § 63 a satsen (beløb pr. m2) for det
kommende år efter de hidtidige regler, så udlejer har mulighed for at opkræve forhøjelsen. Du kan finde årets sats på
gi.dk.
GI sender hvert år en opgørelse til udlejeren, som viser saldoen efter modregning af årets samlede § 63 a hensættelser. Når saldoen er udlignet, sender GI besked til udlejeren
om, at kontoen nu er ophævet i GI.
Udlejeren skal herefter nedsætte lejen i de tilfælde, hvor der
er opkrævet hensættelser hos lejerne efter lejelovens § 63 b.

GI guider - om § 63 a
negativ
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OM VEDLIGEHOLDELSE OG FORBEDRING

OM FORBEDRINGER

Vinduesudskiftning er en delvis forbedring

§§ 18 og 18 b-kontoen kan bruges til forbedringsudgifter

VED UDSKIFTNING AF VINDUER

Når du udskifter vinduer, vil de nye vinduer ofte have en
bedre isoleringsevne end de gamle. Det betyder, at arbejdet
er en delvis forbedring.
Hvornår er det en forbedring?
Ved udskiftning af vinduer vil forbedringen – den øgede
brugsværdi – typisk bestå i, at lejligheden bliver bedre isoleret, end den var før, og at lejerne dermed opnår en besparelse på varmeudgifterne samt et bedre indeklima.
Vinduerne kan også være lydisolerende, så støj udefra formindskes.
Hvornår er det ikke en forbedring?

Hvad er en forbedring?
Det er en forbedring, når ejendommen eller lejligheden får
en højere brugsværdi, fordi
arbejdet tilføjer nye egenskaber eller stiller nye ydelser til
rådighed for lejeren. Værdien
af det, som lejeren ”bruger”,
skal altså være forøget.
De udførte arbejder kan fx
være nye faciliteter, formindsket energi- og ressourceforbrug, forbedret forsynings- og
afløbsledninger eller øget sikkerhed.

DER TAGES MED OVER VEDLIGEHOLDELSESKONTOEN

Som udgangspunkt kan du som udlejer kræve en højere leje,
hvis du forbedrer lejligheder eller ejendommen. Sker det
ikke, eller får du kun dækket forbedringen delvist via lejen,
kan du tage den del, der ikke dækkes, med over den udvendige vedligeholdelseskonto med accept af beboerrepræsentationen eller et flertal af lejerne. Det fremgår af
boligreguleringslovens § 19, stk. 1.
Forbedringsdelen i en gennemgribende modernisering af lejligheder efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2 kan dog ikke
medtages over vedligeholdelseskontoen, idet den efter GI’s
opfattelse anses for at være dækket af den nye leje efter
genudlejning.
Betingelser

Når du ønsker accept fra beboerrepræsentationen eller et
flertal af lejerne til at tage forbedringsudgifter med over den
udvendige vedligeholdelseskonto, bør du sikre dig, at lejerne
har kendskab til:

Sparet vedligeholdelse er et udtryk for værdien af de eksisterende vinduer, som nu ikke længere skal vedligeholdes.
Sparet vedligeholdelse og/eller udgiften til rene vedligeholdelsesarbejder kan ikke indgå i lejeforhøjelsen, som skal
dække forbedringen. Disse beløb kan i stedet tages med
over den udvendige vedligeholdelseskonto.






GI guider - om
udskiftning af vinduer
GI GUIDER

Hvornår er det en forbedring?
Ved renovering af køkken og badeværelse består den øgede
brugsværdi i, at køkkenet eller badeværelset bliver mere
brugbart, fx ved at der kommer varme i gulvet, flere og mere
anvendelige og rengøringsvenlige skabe/skuffer, hårde hvidevarer mv. Det er en delvis forbedring.
Forbedringen – den øgede brugsværdi – kan også bestå i, at
der etableres et helt nyt badeværelse, hvor der ikke tidligere har været et. Så er det en 100 %’s forbedring.

Hvilke forbedringer, der er tale om
At forbedringsudgifter, der tages med over vedligeholdelseskontoen, ikke danner grundlag for en ny højere husleje
At forbedringsudgifter kun kan medtages over kontoen med accept fra beboerrepræsentationen eller et
flertal af lejerne.

GI guider - forbedring
over § 18 og 18 b
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OM VEDLIGEHOLDELSE OG FORBEDRING
VED RENOVERING AF KØKKEN OG BADEVÆRELSE

Når du renoverer et køkken eller badeværelse, vil der som
regel ske ændringer, som gør det mere brugbart. Det betyder, at arbejdet er en hel eller delvis forbedring.

De udførte arbejder kan fx
være nye faciliteter, formindsket energi- og ressourceforbrug, forbedret forsynings- og
afløbsledninger eller øget sikkerhed.

Beboerrepræsentationen eller et flertal af beboelseslejerne
skal acceptere, at du bruger den udvendige vedligeholdelseskonto til forbedringsudgifter, som ikke er dækket af huslejeforhøjelse eller ny højere leje.

Det er ikke den samlede udgift til udskiftningen af vinduer,
der er en forbedring. Dels kan den samlede udgift indeholde
udgifter til udførte vedligeholdelsesarbejder, og dels viser
praksis i huslejenævn og ved domstole, at der foretages et
fradrag for ”sparet vedligeholdelse” eller fradrag for værdien
af de eksisterende vinduer.

Renovering af køkken eller badeværelse er en delvis
forbedring

Hvad er en forbedring?
Det er en forbedring, når ejendommen eller lejligheden får
en højere brugsværdi, fordi
arbejdet tilføjer nye egenskaber eller stiller nye ydelser til
rådighed for lejeren. Værdien
af det, som lejeren ”bruger”,
skal altså være forøget.

OM LEJLIGHEDSMODERNISERING
Denne guide hjælper dig med at opgøre, hvor stor en del af
den samlede udgift til en modernisering af lejlighed du kan
medtage over den udvendige vedligeholdelseskonto. Guiden
er udarbejdet ud fra vores kendskab til retspraksis.

Hvad er en forbedring?
Det er en forbedring, når
ejendommen eller lejligheden
får en højere brugsværdi, fordi arbejdet tilføjer nye egenskaber eller stiller nye ydelser
til rådighed for lejeren. Værdien af det, som lejeren ”bruger”, skal altså være forøget.
De udførte arbejder kan fx
være nye faciliteter, formindsket energi- og ressourceforbrug, forbedret forsynings- og
afløbsledninger eller øget
sikkerhed.

Hvornår er det ikke en forbedring?
Det er som regel ikke den samlede udgift til renovering af
køkken og badeværelse, der er en forbedring. Dels kan den
samlede udgift indeholde udgifter til udførte vedligeholdelsesarbejder, og dels viser praksis i huslejenævn og ved
domstole, at der foretages et fradrag for ”sparet vedligeholdelse” eller fradrag for værdien af de eksisterende installationer. Der er dog også eksempler på, at landsretterne har
godkendt 100 % som forbedring ved modernisering af badeværelse.

Hvordan opgøres udgifterne?
Det kan være vanskeligt at opgøre udgifterne, fordi arbejdet
omfatter både forbedringer og vedligeholdelse. Det er som
udgangspunkt kun vedligeholdelsesandelen, du kan tage
med.
Du anbefales allerede fra projektets start at få udgifterne opdelt på de enkelte arbejder/rum (køkken, bad, vinduer og øvrige). Arbejderne i de enkelte rum skal specificeres mest
muligt og gerne med pris på de enkelte arbejder (fx opsætning af køkkenelementer, hårde hvidevarer, etablering af
ventilation, opsætning af ekstra radiatorer, m.m.).
Hvis du ikke fra start har fordelt udgifterne, og du ikke ud fra
fakturaerne kan se, hvordan udgifterne fordeler sig på de enkelte rum, kan du eventuelt få den håndværker, der har udført arbejdet, til at hjælpe dig. Ellers må du foretage et
kvalificeret skøn over, hvordan udgifterne fordeler sig på de
enkelte rum og arbejder.
Når du kender de samlede udgifter til hvert rum, skal du fordele udgifterne i henholdsvis forbedring og vedligeholdelse.
Hvordan fordeles udgifter mellem vedligeholdelse og
forbedring?
Der findes ikke en fast procentsats for fordelingen, og du kan
ikke bruge standardfradrag til sparet vedligeholdelse på fx
1/3 af hele udgiften til moderniseringen.

Sparet vedligeholdelse er et udtryk for værdien af det eksisterende badeværelse eller køkken, som nu ikke længere
skal vedligeholdes. Sparet vedligeholdelse og/eller udgifter til
rene vedligeholdelsesarbejder kan ikke indgå i lejeforhøjelsen, som skal dække forbedringen. Disse beløb kan i stedet
tages med over den udvendige vedligeholdelseskonto.

Fordelingen mellem vedligeholdelse og forbedring skal derfor ske ud fra en konkret vurdering af de enkelte arbejder.
Det afgørende er, hvad der er i lejligheden før og efter moderniseringen. Det er derfor en god idé at udarbejde en beskrivelse af lejemålets indretning og udstyr før start.

GI guider - om køkken
og bad
GI GUIDER

Hvad er modernisering?
Ved lejlighedsmodernisering
forstår vi en større modernisering af en lejlighed – typisk med modernisering af
køkken/bad og øvrige rum.
En modernisering vil omfatte
både arbejder, der har karakter af forbedring, og vedligeholdelsesarbejder.
Eksempler på arbejder, der
er forbedringer – helt eller
delvist:
 Nyt køkken og bad:
herunder fx: nye og flere
køkkenelementer,nye
hårde hvidevarer,
indretning af bruseniche
og etablering af
ventilation
 isolering
 forsænket loft
 indbygningsskabe (fx i
soveværelse)
 etablering af ekstra
stikkontakter og lyskilder
(fx spots)
 gulvvarme
 montering af
termostatventiler.
Du kan læse mere i vores
guider om fordelingen mellem forbedring og vedligeholdelse for køkken, bad og
vinduer under ”publikationer”
på gi.dk

GI guider - om
Lejlighedsmodernisering
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OM EJERS EGET ARBEJDE

OM INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE

Løn for eget arbejde
Hvis du som ejer af en udlejningsejendom udfører vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder på din ejendom, kan du
tage udgifterne med over kontoen hos GI, hvis arbejdet opfylder de sædvanlige betingelser for vedligeholdelses- eller
forbedringsarbejde.
Arbejde udført af familiemedlemmer eller gode venner kan
i denne sammenhæng ikke kaldes for eget arbejde. De kan
derfor ikke aflønnes efter disse regler. Se i stedet for ”GI
guide - Om egne ansatte”.
Hvordan dokumenteres udgiften?
Du bør løbende notere, hvilket arbejde du udfører på ejendommen, datoen herfor samt tidsforbrug. Når du skal indberette udgifter til GI, skal du sammentælle de timer der er
anvendt og gange dem med timeprisen.

Det er kun faktiske afholdte
udgifter, der kan tages med
over kontoen i GI. Når du tager en udgift med, skal den
derfor kunne dokumenteres,
typisk ved hjælp af fakturaer
fra leverandører eller lignende.
Som ejer kan du ikke fremlægge fakturaer på dit eget
arbejde. GI har derfor givet
mulighed for, at du kan dokumentere arbejdet som vist
i denne guide.

Hvis regnskabet bliver udtaget til gennemgang af GI, vil GI
bede om kopi af din opgørelse over udførte arbejder, hvor på
ejendommen arbejdet er udført samt dit timeforbrug på de
forskellige arbejder.
Hvordan opgøres timeprisen?
Der er ikke fastlagt en bestemt måde, der beskriver hvordan
du opgør din timepris. Det er derfor i praksis op til dig at vurdere, hvilken timepris du vil benytte.
GI har på baggrund af den begrænsede nævns- og retspraksis der er på området beregnet gennemsnitssatsen for eget
arbejde til 235,00 kr. i 2016. I 2017 vil gennemsnitssatsen
være 236,00 kr. I 2018 vil satsen være 237,00 kr.
Hvis regnskabet bliver udtaget til gennemgang, vil GI altid
foretage en konkret vurdering af den anvendte timepris på
baggrund af praksis på området.

GI guider - om ejers
eget arbejde

Hvad er Indvendig vedligeholdelse?
Begrebet indvendig vedligeholdelse kan umiddelbart lede
tankerne hen på alle former for istandsættelse inde i lejligheden. Indvendig vedligeholdelse omfatter imidlertid kun maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve i de enkelte
beboelseslejemål. Det fremgår af lejelovens § 21. Anden
vedligeholdelse inde i lejlighederne, som eksempelvis reparation af el- og vvs-installationer betegnes som udvendig
vedligeholdelse.
Eksempler på indvendig vedligeholdelse







Maling i lejligheden omfatter maling af radiatorer, træværk, herunder døre, karme, gerigter, paneler og entredør på den indvendige side, og indvendige vinduesrammer til rammernes kant og fals.
Alle former for opsætning af tapet, væv, filt, rutex m.m.
Klargøring af vægge – spartling, grunding og forsegling,
som er arbejder, der er nødvendige, før man fx kan tapetsere eller sætte filt op
Slibning og lakering af gulve:
Hvis lejeaftalen er indgået før 1. juli 2015, og det er aftalt
i lejekontrakten, at lejers indvendige vedligeholdelsespligt ikke omfatter slibning og lakering af gulve, kan udgiften medtages over den udvendige vedligeholdelseskonto.
For lejeaftaler der er indgået efter den 1. juli 2015 eller
på en almindelig standardkontrakt, Typeformular A, 7.
eller 8. udgave, er slibning og lakering af gulve indvendig vedligeholdelse, og du kan derfor ikke tage udgiften
med over den udvendige vedligeholdelseskonto.

GI guider - om
Indvendig Vedligeholdelse
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I Grundejernes Investeringsfond arbejder vi for at skabe bedre
og sundere boliger. Vi administrerer penge til vedligeholdelse af
private udlejningsejendomme, vi yder fordelagtige lån, og vi støtter
projekter, der bidrager til bedre renovering af boliger i fremtiden.
Alt sammen fordi vi tror på, at bedre boliger giver bedre liv.

Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf. 82 32 23 00
gi@gi.dk
www.gi.dk
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