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PRINCIPPERNE



• Må kun udføres af uddannede valuarer

• 2 års praktisk erfaring

• Dækket af en ansvarsforsikring

• Aktuel markedsindsigt

• Svinge i takt med investeringsmarkedet
• Uafhængigt af privatboligmarkedet

• Uafhængigt af andelsboligmarkedet

• ”Den kontante værdi som udlejningsejendom”

• Beregnes som et investeringsaktiv
• Professionel investor

• Pengestrømsopgørelse

• Afkastkrav til investeringer

• Forudsætninger
• Alle andelshavere er lejere

• En tom lejlighed

• Individuelle forbedringer medtages ikke

Principperne for en valuarvurdering



• Krav til dokumentation

• Lejeniveauer

• Afkastkrav

• Formkrav til beregningsmetoder

• Formkrav til vurderingsrapporten

Principperne for en valuarvurdering



ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUS



• Vil være underlagt omkostningsbestemt leje

• Opført før 1992

• Lav boligleje
• Potentiale 7,5 mio. kr. årligt

• Modernisere

• Investorberegningen
• Løbende modernisering af tomme lejemål

• Opnår langsomt merlejen

• En tung beregning
• To perioder: Modernisering og stabil

• Tidsforskydning

• Inflation

• Moderniseringsudgifter

Valuarvurderingen af Andelsboligforeningen Aarhus’ ejendom



• Forudsætninger

• 15 år at modernisere

• Investorernes afkastkrav er 3,75% p.a.

• Inflation 2% p.a.

• Modernisering koster 5.000 kr. inkl. moms pr. m²

• Tre måneders tomgang ved modernisering

• Fraflytning sker gennemsnitligt midt i året

• Lejen stiger fra 5,1 mio. kr. til 12,7 mio. kr.

• Kontant tilskud fra Aarhus Kommune fradrages

• Værdi af uudnyttet tagetage tillægges

• 191 mio. kr.

Valuarvurderingen af Andelsboligforeningen Aarhus’ ejendom



”BLACKSTONE-INDGREBET”



• 1. juli 2020 kom den nye boliglov

• Stoppe udenlandske kapitalfonde (Blackstone)

• Karensperiode på 5 år før lejestigning

• Grønne krav

• Begrænsninger på lejen

• Huslejenævn styrkes 

• Andelsboligforeninger der opløses friholdes

• Andelsboligforeninger kan fastholde deres 
valuarvurdering

Ny boliglov – ”Blackstone-loven”
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