
Pressemeddelelse: 
 

Retsopgør om salg af almene boliger 
En principsag om retten til at godkende salg af almene boliger er nu på vej efter stæv-
ning af staten fra Arbejdernes-Andels-Boligforening i København med Boligselskaber-
nes Landsforening som støtte til boligforeningen. 
 
Arbejdernes-Andels-Boligforening i København har nu med Boligselskabernes Landsforenings 
støtte som såkaldt mandatar stævnet staten ved Socialministeriet i forbindelse med de omstrid-
te regler for salg af almene boliger. 
 
Der nedlægges påstand om, at et konkret godkendt salg af boliger i Farum kommune tilhørende 
AAB skal erklæres for ugyldigt. Socialministeriet, Farum Kommune og senere beboerne på et 
afdelingsmøde har godkendt mulighederne for at sælge boligerne til beboerne, men boligfor-
eningen AAB, som boligerne udgør en del af, mener ikke, at boligforeningen kan tvinges til at 
afstå sine boliger uden selv at ville det. 
 
Det er en krænkelse af boligforeningens ejendomsret, skriver advokat Henrik Christrup, der på 
vegne af AAB og BL fører sagen mod staten. Advokat Henrik Christrup er kendt fra offentlighe-
den fra så forskellige sager som Tvind-skolerne, hvor den særlige Tvind-lovgivning blev erklæret 
for ulovlig, og som advokat for Mærsk-koncernen og som bestyrelsesmedlem i samme.  
 
Lang forhistorie 
 
Der går en lang historie forud for stævningen: Da den nye regering trådte til i 2001 var en af 
dens første handlinger at få udarbejdet et forslag om mulighederne for salg af almene boliger. 
 
Et udvalg blev nedsat, men det stødte på store juridiske problemer. Et oprindeligt forslag om en 
ubetinget køberet for den enkelte lejer måtte opgives, da statens advokat, kammeradvokaten,  
erklærede, at det ville være grundlovsstridigt og imod den almindelige ejendomsret. 
 
I stedet valgte man at lovgive om den såkaldte afdelingsmodel, hvor et flertal af beboerne i den 
enkelte afdeling på et afdelingsmøde eller ved en urafstemning sammen med enten kommunen 
eller boligorganisationen kan vedtage, at der skal ske salg. 
 
Men også om denne model var der juridisk strid. Den almene sektor mente således, at kun bo-
ligorganisationerne kunne godkende et salg, da boligerne tilhører boligorganisationerne. 
 
Ved lovforslagets fremsættelse blev den principielle juridiske strid om ejendomsretten til de al-
mene boliger imidlertid parkeret efter en forhandling mellem regeringen og Boligselskabernes 
Landsforening. I lovforslagets bemærkninger blev den konstaterede juridiske strid beskrevet, og 
regeringen erklærede fra sin side, at et manglende aktuelt sagsanlæg fra boligorganisationerne 
ikke ville stille disse ringere ved et senere sagsanlæg. Omvendt tilkendegav BL, at man ikke ak-
tuelt ville anlægge sag omkring lovens vedtagelse, men først, hvis der faktisk ville forekomme 
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en sag, hvor en kommune og staten ”kørte en boligorganisation over” imod boligorganisationens 
ønske. 
 
Det er denne parkering af den principielle juridiske strid, som nu bringes til ophør ved indgivel-
sen af stævningen på vegne af Arbejdernes-Andels-Boligforening og Boligselskabernes Lands-
forening, og baggrunden er striden om retten til at købe boligerne i AAB´s afdeling 88, Fugl-
sangpark i Farum kommune, i modstrid med AAB´s ønsker og holdninger. 
 
De almene boligorganisationer beklager, at det er nødvendigt at tage retslige skridt. Boligorga-
nisationerne håbede, at der ikke ville opstå en situation, hvor der forsøges gennemført et 
tvangssalg imod en boligorganisations ønske. Godkendelsen af salget i Farum nødvendiggør 
imidlertid, at der tages retslige skridt. Men det er fortsat de almene boligorganisationernes øn-
ske, at der kan etableres et fornuftigt samarbejde med regeringen om en løsning af de reelle 
problemer i den almene sektor, og at dette ikke skal påvirkes af den nu indledte retssag. 
 
Bilag: 
 
Kopi af notat: Nej til tvangssalg af almene boliger. 
Kopi af stævning indgivet af advokat Henrik Christrup. 
 
Yderligere oplysninger kan indhentes hos: 
AAB: Formand Peter Hjorth, 44 53 65 76, 26 37 34 48 
       Direktør Lone Sejersen, 33 76 01 00, 20 62 70 03 
BL:  Formand Henning Kirk Christensen, 63 12 51 01, 66 15 82 39, 40 93 18 00 
      Direktør Gert Nielsen, 33 76 20 50, 43 64 88 52, 21 48 75 96 
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AAB København     Boligselskabernes 

    Landsforening 
 
 
 
 

Nej til tvangssalg 
 
Siden regeringen i 2001 lancerede forslaget om salg af almene boliger, har Boligselskabernes 
Landsforening, BL, advaret om, at det kan have negative sociale konsekvenser og føre til en 
øget opsplitning og ghettoisering på boligmarkedet.  
 
Frygten er, at de mest attraktive dele af den almene sektor efterhånden bliver solgt fra som 
ejerboliger, mens der i den resterende del af det almene byggeri sker en stadig større koncen-
tration af sociale og etniske problemer, dvs. en stigende ghettoisering. 
 
Især i de større byområder i Danmark er boligmarkedet meget presset med meget høje priser 
på ejerboliger, og det er næsten umuligt for familier med almindelige indkomster at købe en bo-
lig. Derfor er det indlysende, at familier med de fornødne økonomiske muligheder kan føle sig 
fristet til at købe deres almene bolig med 30 pct. rabat.  
 
Men konsekvensen er på lidt længere sigt, at familier med almindelige indkomster – politibetjen-
ten, skolelæreren, kassedamen, hjemmehjælperen osv. – vil få stadig vanskeligere ved at få en 
bolig i og omkring de større byer, fordi der bliver færre lejeboliger.  
 

Salget af Fuglsangpark bekræfter billedet  
Fuglsangpark er et attraktivt og socialt velfungerende boligområde i et område lidt nord for Kø-
benhavn med ganske stort pres på boligmarkedet.  
 
Boligerne er tegnet af de meget anerkendte arkitekter hos Vandkunsten og består af 200 tæt-
lav boliger opført i 1982-84, hvoraf de 54 er private andelsboliger og de resterende 146 er al-
mene boliger. Boligområdet er således opført med en blanding af ejerformerne.  
 
Der er en bred sammensætning af boligtyper. Der er familieboliger fra 55 kvm. til 110 kvm. og 
ungdomsboliger på 30 kvm.  
 
Salgsprisen for en familiebolig på 110 kvm kan forsigtigt vurderes til ca. 1,8 mill.kr. Ifølge salgs-
loven bliver der ydet en rabat til køberne i form af et rente- og afdragsfrit lån på 30 pct. af mar-
kedsprisen, således at købsprisen bliver på ca. 1,2 mill.kr.  
 
Den aktuelle husleje for en sådan bolig er godt 8.000 kr. om måneden. Med en traditionel 30 
årig finansiering til fast rente vurderes køberen at få en stigning i boligudgiften til ca. 11.000 kr. 
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om måneden, men udnyttes mulighederne for stående lån med fuld rentetilpasning, kan bolig-
udgiften bringes ned omkring samme niveau som den nuværende husleje.  
 
Nuværende lejere med den fornødne økonomi og risikovillighed kan formentlig se en fordel i at 
købe og derved også få del i forventede værdistigninger på ejerboliger.  
 
De økonomisk svagere lejere og fx pensionister, som modtager boligydelse, vil derimod næppe 
have mulighed for at købe. 
 
Et salg af Fuglsangpark bekræfter således et billede af, at attraktive, velfungerende og velbelig-
gende afdelinger sælges fra, og det sociale pres på den resterende del af den almene sektor ri-
sikerer dermed at blive øget. 
 
 

FAKTA 
AAB har udarbejdet et foreløbigt notat om de økonomiske konsekvenser ved at købe en familie-
bolig. Notatet kan rekvireres hos AAB.  

 
 

På sigt kan den sociale anvisning forringes 
Hver fjerde ledigblevne almene bolig skal i dag tilbydes kommunen, som kan anvende den til 
boligsocial anvisning, dvs. til at sikre boliger til fx fraskilte med børn, som ikke kan få en bolig 
på anden måde.  
 
Hvis der i bredere omfang kommer gang i et salg af almene boliger, vil der kunne opstå alvorlig 
mangel på boliger til de svageste grupper. Det er salget af de såkaldte Tor-boliger i København 
et markant eksempel på.  
 
I 1990´erne frasolgte Københavns Kommune næsten alle kommunale udlejningsboliger, og an-
tallet af boliger til at huse socialt dårligt stillede faldt væsentligt, selvom der også skete en for-
øgelse af den boligsociale anvisning til de almene boliger i København til næsten hver anden le-
digblevne bolig.  
 
Konsekvensen blev, at selv ikke enlige med børn uden tag over hovedet kunne anvises til en 
bolig, men måtte vente mange måneder og blev huset på bl.a. hoteller.  
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FAKTA 
For at belyse de boligsociale konsekvenser af et salg af almene boliger rekvirerede BL i 2002 tre 
analyser hos Socialforskningsinstituttet (SFI), nemlig: 
 

• Har salget af Københavns Kommunes boliger forringet mulighederne for lav-
indkomstgrupper? 

• Salg af almene boliger og boligsituationen for lav-indkomstgrupper 
• Kommunal boliganvisning til almene familieboliger 

 
Disse tre analyser kan findes på BL’s og SFIs hjemmesider og kan rekvireres hos BL.  

 
 

Staten tager pengene   
Salgsprisen for en almen bolig er ifølge salgsloven 70 pct. af markedsprisen, idet der ydes et 
rente- og afdragsfrit lån på 30 pct. Dette lån skal først tilbagebetales, når køberen engang vide-
resælger sin ejerbolig. 
 
Provenuet ved et salg opgøres som 70 pct. af markedsprisen minus realkreditgæld og omkost-
ninger ved salget. Hvis dette beløb er negativt, dvs. der er underskud ved salget, bliver dette 
dækket af Landsbyggefonden, dvs. de almene lejeres opsparing. 
 
Er der derimod et overskud ved salget, vil 10 pct. af dette overskud reserveres til en såkaldt 
trækningsret til boligorganisationen, hvorimod de resterende 90 pct. inddrages til fordel for de 
offentlige kasser i forbindelse med nybyggeri af almene boliger. 
 
 

FAKTA 
I  BL’s ”Høringssvar vedr. lovudkast om forsøg med salg af almene boliger” er pengestrømmene 
i forbindelse med et salg detaljeret belyst. Høringssvaret kan som nævnt ovenfor findes på BLs 
hjemmeside eller rekvireres hos BL. 

 
 

Nødvendig retssag  
Den almene sektor er af de ovenstående grunde imod et tvangssalg af almene boliger. Derimod 
er den almene sektor ikke afvisende overfor et frivilligt salg ud fra bypolitiske overvejelser, hvor 
der sker salg af boliger i belastede områder, og hvor et evt. provenu fra salget benyttes til at 
styrke udviklingen i boligområdet.  
 
Ifølge regeringens salgslov kan salg af almene boliger vedtages på to forskellige måder.  
 
I den ene situation beslutter den øverste myndighed i en boligorganisation at ansøge Socialmi-
nisteriet om salg af boliger i en boligafdeling, og hvis ministeriet imødekommer ansøgningen, og 
der efterfølgende på et afdelingsmøde er flertal for salg, kan boligerne i afdelingen sælges til 
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lejerne. Her er der tale om, at boligorganisationen frivilligt sælger sine boliger, og der er således 
ikke tale om ekspropriation. 
 
I det andet tilfælde afgiver en kommune ansøgning til Socialministeriet om salg af boliger i en 
afdeling, hvorimod den øverste myndighed i boligorganisationen er imod et salg. Hvis Socialmi-
nisteriet imødekommer ansøgningen, og der efterfølgende er flertal for salg på et afdelingsmø-
de, så opstår den juridiske tvist om ekspropriation, fordi salget sker imod en boligorganisations 
ønske.  
 
Loven om salg har således fra starten indebåret en risiko for en juridisk tvist om ekspropriation. 
Men på forhånd kunne hverken regeringen eller BL forudsige, om der i praksis ville blive vedta-
get et salg hen over hovedet på en boligorganisation. For at undgå en principiel sag om ekspro-
priation blev det i bemærkningerne til lovforslaget indskrevet, at:  
 
”Regeringen har … tilkendegivet over for BL, at spørgsmålet om, hvorvidt en permanent ordning 
er ekspropriativ, ikke vil være påvirket af forsøgsordningen, og at forsøgsordningen således ikke 
vil have præjudicerende virkning for en evt. senere retssag om dette spørgsmål. BL vil på denne 
baggrund afstå fra at anlægge retssag om forsøgsordningens gyldighed. BL har dog forbeholdt 
sig retten til i forsøgsperioden at støtte et evt. søgsmål anlagt af en boligorganisation i relation 
til et konkret forsøg, som en kommune og en boligafdeling er blevet enige om uden boligorgani-
sationens medvirken.” 
 
Dermed blev det fastslået, at den almene sektor ikke fortabte nogle juridiske rettigheder ved 
ikke at indlede en principiel sag om ekspropriation ved lovforslagets vedtagelse i juni 2004. Men 
det blev også fastslået, at BL forbeholder sig retten til at støtte et søgsmål, hvis der bliver ved-
taget et salg imod en boligorganisations ønsker. Dette er netop sket med Fuglsangpark, og der-
for støtter BL i det konkrete tilfælde en retssag om ekspropriation for ikke at fortabe juridiske 
rettigheder. 
 
Den almene sektor skal beklage, at det nu viser sig nødvendigt at indlede en retssag. Det er så-
ledes fortsat den almene sektors ønske, at der kan etableres et godt og konstruktivt samarbejde 
med regeringen om udviklingen af den almene sektor, herunder drøftelser af mulighederne for 
at realisere den almene sektors plan ”Tryghed i boligområdet – handlingsplan mod det delte 
Danmark” for at modvirke de alvorlige problemer med belastede boligområder og ghettoisering.1 
  
 

                                            
1 Det boligpolitiske udspil ”Tryghed i boligområdet – handlingsplan mod det delte Danmark” kan downloades fra 
BL’s hjemmeside. 
 
 
 
11. august 2005 
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LANDSRETSSTÆVNING 

_________________ 

 

 

 

Som advokat for 

 

Boligselskabernes Landsforening 
Studiestræde 50 
1554 København V. 
 
som mandatar for 
 
Arbejdernes-Andels-Boligforening, 
AAB, København 
Havnegade 29 
1058 København K. 
(i det følgende benævnt AAB) 

 

indstævner undertegnede herved 

 

1. Socialministeriet 
    Holmens Kanal 22 
    1060 København K. 
 
    og 
 
2. Farum Kommune 
    Rådhuset 
    Rådhustorvet 2 
    3520 Farum 

 

til at give møde for Østre Landsret, Bredgade 59, 1260 København K., jfr. rets-

plejelovens § 225, stk. 1 og § 227, stk. 2, i nærværende retssag, i hvilken der 

nedlægges sålydende PÅSTANDE: 

Principalt: 

1, Socialministeriet tilpligtes at anerkende, at Socialministeriets godkendelse 

af 3. maj 2005 i henhold til § 75.a. stk. 1 i lov om almene boliger m.v. af, 
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at Farum Kommune deltager i forsøgsordningen om salg af de almene fa-

milieboliger i AAB’s afdeling 88, matr. nr. 5dz og 5dy begge Stavnsholt by, 

Farum, er ugyldig. 

2. Farum Kommune tilpligtes at anerkende, at Farum Kommunes imøde-

kommelse af ønskerne fra et flertal af de beboere, der var mødt til bebo-

ermøderne før Farum Kommunes ansøgning af 16. marts 2005 til Social-

ministeriet i den i påstand 1 nævnte bebyggelse om, at bebyggelsen ind-

går i forsøget om salg af familieboliger, er ugyldig. 

Subsidiært: 

Socialministeriet tilpligtes at anerkende, at AAB er berettiget til fuldstændig er-

statning i henhold til Grundlovens § 73 i det omfang salg af almene familieboli-

ger i AAB’s afdeling 88 finder sted. 

- - - - - 

Det forbeholdes at udvide og at ændre ovennævnte påstande, ligesom det for-

beholdes at nedlægge supplerende påstande, og at medindstævne andre sag-

søgte. 

- - - - - 

SAGSFREMSTILLING: 

Ved lov nr. 485 af 9. juni 2004 ændredes lov om almene boliger m.m., idet der i 

loven indsattes et Kapitel 5a om forsøg med salg af almene familieboliger som 

ejerboliger. Som Bilag 1 fremlægges lov nr. 485 af 9. juni 2004. 

Lovens § 75.a, stk. 3, bestemmer, at et afdelingsmøde kan beslutte, at almene 

lejere i boliger, der er omfattet af forsøget efter § 75.a, stk. 2, kan købe deres 

familiebolig, og at afdelingsmødets beslutning herom ikke senere kan ændres. 

I lovens § 75.a, stk. 1 og stk. 2 er bestemt, at Økonomi- og erhvervsministeren 

(nu Socialministeren) efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen kan godkende 

forsøg med salg af almene familieboliger til almene lejere af boligerne, og at 

kommunalbestyrelsen skal meddele Socialministeriet, i hvilket omfang afdelinger 

i kommunen er omfattet af forsøget. 

Lovens ene system, der er gennemgået ovenfor, og som er aktuelt i nærværen-

de sag, går ud på, at når Socialministeriet efter ansøgning herom fra kommunen 
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har godkendt salgsforsøg for et antal almene familieboliger beliggende i kom-

munen, kan den pågældende afdeling af en boligorganisation på et afdelingsmø-

de/beboermøde – eventuelt ved urafstemning - træffe beslutning om salg, jfr. 

lovens § 75a, stk. 3. 

Lovens andet system, der ikke er aktuelt i nærværende sag, idet der ikke fore-

ligger tvang, fremgår af lovens § 75b og går kort ud på, at det i disse tilfælde er 

boligorganisationen selv, der søger om forsøgsgodkendelse, hvorefter den om-

fattede afdeling endeligt beslutter sig for salg eller ej på et afdelingsmøde – 

eventuelt ved en urafstemning blandt afdelingens beboere. 

Nærværende sag drejer sig om salget af de almene familieboliger i AAB’s afde-

ling 88 beliggende på matrikelnumrene 5dz og 5dy begge Stavnsholt by, Farum, 

beliggende i Farum kommune. 

AAB’s afdeling 88 har på et afdelingsmøde 8. juni 2005 med et flertal af de af-

givne stemmer efter lovens § 75a, stk. 3 endeligt besluttet, at bebyggelsens be-

boere kan købe deres familiebolig, og AAB Københavns bekræftelse på beslut-

ningen fremlægges som Bilag 2. 

Som Bilag 3 fremlægges Farum Kommunes skrivelse af 16. marts 2005 til Soci-

alministeriet indeholdende Farum Kommunes imødekommelse af ønskerne fra 

nogle af beboerne i AAB’s afdeling 88 om, at bebyggelsen indgår i forsøget med 

salg af almene boliger, og som Bilag 4 fremlægges Socialministeriets skrivelse af 

3. maj 2005 til Farum Kommune indeholdende Socialministeriets godkendelse i 

henhold til lovens § 75.a, stk. 1 af, at Farum Kommune deltager i forsøget med 

salg af familieboligerne i AAB’s afdeling 88 som et forsøg med salg af almene 

familieboliger som ejerboliger omfattet af lovens § 75a. 

Som det fremgår af det ovenfor anførte, er det et flertal af de fremmødte beboe-

re, der på et afdelingsmøde i boligafdelingen – i nærværende sag Arbejdernes-

Andels-Boligforenings afdeling 88 – har besluttet et salg, der i forvejen var god-

kendt af Farum Kommune og Socialministeriet. 

Det er imidlertid ikke boligafdelingen, endsige et flertal af beboerne på et afde-

lingsmøde, men derimod boligorganisationen Arbejdernes-Andels-Boligforening 

(AAB), der ejer de nævnte ejendomme og dermed de omfattede familieboliger. 

Lov nr. 485 af 9. juni 2004 om ændring af lov om almene boliger m.v. indebæ-

rer således i dette tilfælde, hvor AAB ikke ønsker at sælge sine boliger, en 

tvangsmæssig afståelse af AAB’s ejendom, jfr. Grundlovens § 73. 
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Med hensyn til spørgsmålet om ejerskabet til AAB’s afdeling 88 bemærkes ind-

ledningsvist, at den reelle ejer er Arbejdernes-Andels-Boligforening, og som Bi-

lag 5 fremlægges vedtægterne for AAB, hvoraf fremgår, 

at AAB er en almen boligorganisation (§ 1), 

at foreningens formål er at opføre, tilvejebringe, udleje, administrere, vedli-

geholde og modernisere beboelsesejendomme og institutioner i overens-

stemmelse med den gældende lovgivning (§ 2, stk. 1), 

at foreningens boligejendomme, enkelte boliger og lokaler ikke må gøres til 

genstand for spekulation (§ 2, stk. 4), 

at den enkelte afdeling skal have skøde på ejendommen, og at en afdeling er 

økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af foreningen (§ 7, stk. 1), 

at AAB’s repræsentantskab træffer beslutning om (i) erhvervelse og salg af 

foreningens og foreningens afdelingsejendomme (§ 10, stk.1.d), og (ii) 

nedlæggelse eller salg af en afdeling (§ 10, stk. 1.h), 

at AAB’s forretningsudvalg (i) har den overordnede ledelse af foreningens og 

dens afdelingers anliggender (§ 18, 1. punktum), (ii) er ansvarlig for, at 

driften, herunder for udlejning, modernisering, vedligeholdelse, budget-

lægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige admini-

stration af foreningen, dens afdelinger m.m., sker i overensstemmelse 

med gældende regler (§ 18, stk. 1, 2. punktum), 

at yderligere kompetencer vedrørende de enkelte afdelinger tilkommer AAB, 

og ikke afdelingen (§ 18, stk. 2 – stk. 6), 

at afdelingerne forpligtes, herunder ved salg og pantsætning af fast ejen-

dom, ved underskrift af AAB’s samlede forretningsudvalg eller ved dele af 

forretningsudvalget i forening med direktøren (§ 19), og 

at AAB har fastsat detaillerede bestemmelser om afdelingernes ledelse (§§ 

23-32). 

Arbejdernes-Andels-Boligforening er således den reelle ejer af AAB’s afdeling 

88’s faste ejendomme. At de enkelte afdelinger har tinglyst skøde på afdelinger-

nes respektive ejendomme skyldes alene ønsket om at begrænse de enkelte af-

delingers økonomiske hæftelse. 
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Som Bilag 6 og Bilag 7 fremlægges tingbogsattester for henholdsvis matr. nr. 

5dz og 5 dy begge af Stavnsholt by, Farum. 

For så vidt angår mandataren, Boligselskabernes Landsforening, fremlægges 

som Bilag 8, vedtægterne for Boligselskabernes Landsforening, og der henvises 

særligt til formålsbestemmelsen i § 2. 

ANBRINGENDER: 

De principale påstande: 

Til støtte for de af Arbejdenes-Andels-Boligforening (AAB) nedlagte principale 

påstande gøres gældende, at bl.a. § 75a i lov nr. 485 af 9. juni 2004 om æn-

dring af lov om almene boliger sammenholdt med Socialministeriets og Farum 

Kommunes godkendelse og ansøgning i dette tilfælde medfører tvangsmæssig 

afståelse af AAB’s afdelings ejendom, afdeling nr. 88, jfr. Grundlovens § 73. 

Denne tvangsmæssige afståelse er ugyldig som følge af 

at lov nr. 485 af 9. juni 2004 ikke er forelagt for og vedtaget af Folketinget 

som en lov, der medfører ekspropriation af AAB’s ejendom, 

at den tvangsmæssige afståelse af AAB’s ejendom ikke er krævet af almen-

vellet. En tvangsmæssig afståelse er muligvis til fordel for de nuværende 

lejere i AAB’s afdeling 88, men dette gør ikke afståelsen påkrævet af hen-

syn til almenvellet, idet dette på samfundets og på et meget stort antal 

andre lejeres vegne varetages af sagsøgeren Arbejdernes-Andels-

Boligforening, 

at Folketinget som følge af, at loven ikke er forelagt for og vedtaget af Folke-

tinget som en ekspropriationslov, ikke har taget stilling til, om loven er 

påkrævet af almenvellet, og 

at loven ikke fastsætter fuldstændig erstatning – i øvrigt ingen erstatning 

overhovedet – til Arbejdernes-Andels-Boligforening, men tværtimod fast-

sætter, at en vis erstatning skal betales til en anden juridisk person. 

- - - - - 

Den subsidiære påstand: 
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Såfremt Østre Landsret ikke måtte være enig i, at de ovenfor nævnte lov-

bestemmelser og forvaltningsakter er ugyldige, foreligger der tvangsmæssig af-

ståelse af AAB’s ejendom, og AAB er da i medfør af Grundlovens § 73 berettiget 

til fuldstændig erstatning. 

Som anført ovenfor indeholder loven ikke bestemmelser om betaling af erstat-

ning til AAB. 

Loven indeholder derimod i § 75s, stk. 5, bestemmelse om, at nettoprovenuet 

ved salget indbetales til Landsbyggefonden, der er en selvejende institution, jfr. 

almenboliglovens § 76, stk. 1 (se seneste lovbekendtgørelse nr. 610 af 21. juni 

2005), og som ikke er identisk med AAB. 

- - - - - 

Nærværende sagsanlæg begæres tillagt opsættende virkning med hensyn til de 

af Socialministeriet og af Farum Kommune meddelte godkendelser, principalt til 

8 uger efter, at Østre Landsret har afsagt dom i sagen, subsidiært til Østre 

Landsret har afsagt dom i sagen. 

Som begrundelse for begæringen om opsættende virkning skal anføres, at det 

AAB påførte ejendomsretstab ved et salg er uopretteligt, når først salget og ting-

lysning heraf har fundet sted. 

I medfør af tinglysningslovens § 12, stk. 4, begæres nærværende stævning 

tinglyst på ejendommen matr. nr. 5dz og 5dy begge Stavnsholt by, Farum. 

Med hensyn til begrundelsen for begæringen om tinglysning henvises til det 

ovenfor om opsættende virkning anførte. 

- - - - - 

Retlige meddelelser til sagsøgeren kan sendes til advokat Henrik Christrup, H.C. 

Andersens Boulevard 12, 1553 København V. 

- - - - - 

I henhold til ovenstående indkaldes 

1. Socialministeriet 
    Holmens Kanal 22 
    1060 København K. 
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2. Farum Kommune 
    Rådhuset 
    Rådhustorvet 2 
   3520 Farum 

til at give møde for Østre Landsret, Bredgade 59, 1260 København K., og frem-

komme med svar i sagen som fastsat af Østre Landsret. 

        København, den 11. august 2005. 
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AAB afdeling 88 Farum. Konsekvenser ved salg af familieboliger. 

 
Til forberedelse på en forventelig forestående stillingtagen til salg af familieboliger i 
afdeling 88, er udarbejdet efterfølgende foreløbige konsekvensberegninger. 
 
Der er foretaget konkrete beregninger for to boligtyper, nemlig en 4 rums bolig på 
100,3 m² og en 4 rums på 110,6 m². 
 
Beregningerne tager udgangspunkt i afdelingens gældende driftsbudget for 2005, 
hvorfra der er uddraget og tilpasset de driftsposter som vil komme til at høre til 
ejerlejlighedsforeningen. Derefter er der, med boligernes bruttoetageareal som 
fordelingsnøgle, beregnet bidrag til ejerforeningen for hver af de to boligtyper, der 
er regnet på. 
 
Den gældende boligafgift for de 2 beregnede lejemål udgør pr. 01.01.2005 ca. 
870,00 pr. m², hvilket giver en månedlig boligafgift på henholdsvis 7.267,00 og 
8.017,00. 
 
I nedenstående eksempler er der taget udgangspunkt i følgende skønnede salgs-
priser og berigtigelsesmønster: 
 
Bolig 100,3 m² 110,6 m² 
Indestående rente- og afdragsfrit lån for 
førstegangskøber, 30 % 

480.000 530.000 

Realkreditlån, 50 % 800.000 883.000 
Kontant udbetaling, 20 % 320.000 353.000 
Købspris 1.600.000 1.766.000 
 
Specifikke organisatoriske og driftsmæssige tilpasninger m.m., samt påvirkning af 
afdelingens beboerdemokratiske processer og driftsmæssige forhold i øvrigt, sø-
ges ikke belyst på nuværende tidspunkt. 
 
 
Foreløbig konklusion. 
 
Selv om den gældende boligafgift i afdelingen er høj, skal en potentiel køber ud i 
nærmest ekstrem udnyttelse af finansieringsmuligheder i forsøg på at undgå væ-
sentlig stigning i boudgiften. 

Journal nr.
9.5.2005.88.

Dato
30. april 2005

Notat 
 
Til: Lone Sejersen 
 
 



 
 

Side 2 
Uddrag fra afdelingens driftsbudget for 2005: 
 
Tabel 1. Driftsudgifter til beregning af balan-
celeje/bidrag til ejerforening    

  Månedlig udgift for en bolig   

  
Almen bo-

lig Ejerbolig Almen bolig Ejerbolig 

  100,3 m² 100,3 m² 110,6 m² 110,6 m² 

Kapitaludgifter 2.882 0 3.178 0 

Ejendomsskatter 402 402 444 444 

Vandafgift 415 415 458 458 

Dagrenovation 302 302 333 333 

Forsikringer 97 97 107 107 

El og varme, fællesareal 90 90 99 99 

Bidrag til dispositionsfonden 22 0 24 0 

Administration 314 263 347 290 

Renholdelse 606 494 669 545 

Alm.vedligehold 450 263 497 290 

Planlagt vedligehold og fornyelse 1.081 750 1.192 828 

Dækkes af tidligere henlæggelse -1.081 0 -1.192 0 

Vaskeri, selskabslokaler 145 145 160 160 

Diverse udgifter, demokrati m.m. 173 5 191 5 

Henlæggelser ifølge DV-plan 1.108 0 1.221 0 

Henlæggelse, A-ordning 83 0 92 0 

Henlæggelse, tab 58 0 64 0 

Afskrivning, forbedringsarbejder 53 0 58 0 

Afvikling af underskud 240 0 265 0 

Udgifter i alt 7.440 3.226 8.207 3.559 

Ungdomsboligleje -47 0 -54 0 

Renteindtægter 0 0 0 0 

Tilskud fra foreningen (rentemarg.) -38 0 -42 0 

Indtægter vaskeri -75 -75 -83 -83 

Indtægter selskabslokaler -13 -13 -14 -14 

I alt pr lejemål netto 7.267 3.138 8.014 3.462 

 
 
Som det fremgår af ovenstående opstilling vil mange og væsentlige driftsposter ik-
ke blive påvirket af om afdelingen drives som almen eller blandet ejendom. 
 
Udgifter som rent er knyttet til den almene organisationsform, herunder udgifter 
som relaterer til beboerdemokratiet vil selvfølgelig kun kunne belaste den almene 
del. 
 
Renholdelse må analyseres nærmere. En begrænset del af ejendomsfunktionæ-
rernes arbejde vedrører servicearbejder i andelshavernes boliger ikke mindst i for-
bindelse med flytninger. Til dette formål er ejerforeningsbudgettets renholdelses-
udgift reduceret med 150.000, fra 808.000 til 658.000. 
 



 
 

Side 3Almindelig vedligeholdelse skal i en blandet ejendom (almen og ejer) opdeles i 
indvendig og udvendig vedligeholdelse.  
 
En del af den indvendige vedligeholdelse i de almene boliger er bestemt af de 
særlige vedligeholdelsesregler, herunder regler for istandsættelse ved flytninger.  
 
Disse udgifter, der ikke kan belastes ejerforeningen, er skønsmæssigt sat til 
250.000 ud af et samlet budget på 600.000. D.v.s. ejerforeningsbudgettet til almin-
delig vedligeholdelse er sat til 350.000. 
 
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser skal ligeledes opdeles i 
indvendig og udvendig vedligeholdelse. Kriterierne er de samme som under almin-
delig vedligeholdelse. 
 
Opdeling er foretaget i afdelingens gældende DV-plan, hvor der for 2005, ud af et 
samlet budget på 1.440.000, er beregnet en ejerforeningsandel på 1.057.000. 
 
De arbejder der skal udføres besluttes i ejerforeningen. 
 
Ejer skal herefter betale sin andel efter fordelingsnøglen kontant ved udførel-
se/påkrav 
 
Lejer (andelshaver) betaler løbende via den månedlige boligafgift ved opspa-
ring/henlæggelse over konto 120. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Side 4Sammenlignende boligudgift kan opgøres således: 
 
Tabel 2. Oversigt over boligudgiften pr. måned i de forskellige scenarier (4 rum 100,3 m²) 

Se forklaring på de 5 scenarier nedenfor I II III IV V 

Skatter og omkostninger (ejerforening) 3.138 3.138 3.138 3.138 3.138 

Ejendomsværdiskat 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 

30 pct. rente- og afdragsfrit lån 0 0 0 0 0 

Udbetaling 2.218 2.218 2.218 2.218 2.218 

Realkreditlån 3.511 2.928 2.538 1.373 1.578 

Samlet boligudgift 10.200 9.617 9.227 8.062 8.267 

Nuværende husleje 7.267 7.267 7.267 7.267 7.267 

Merudgift ved køb 2.933 2.350 1.960 795 1.000 

 
Tabel 3. Oversigt over boligudgiften pr. måned i de forskellige scenarier (4 rum 110,6 m²) 

Se forklaring på de 5 scenarier nedenfor I II III IV V 

Skatter og omkostninger (ejerforening) 3.462 3.462 3.462 3.462 3.462 

Ejendomsværdiskat 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 

30 pct. rente- og afdragsfrit lån 0 0 0 0 0 

Udbetaling 2.446 2.446 2.446 2.446 2.446 

Realkreditlån 3.872 3.229 2.799 1.514 1.740 

Samlet boligudgift 11.250 10.607 10.177 8.892 9.118 

Nuværende husleje 8.014 8.014 8.014 8.014 8.014 

Merudgift ved køb 3.236 2.593 2.163 878 1.104 

 
De beregnede ydelser på realkreditlån og lån til udbetaling er opgjort som nettoydelser, 
d.v.s. efter fradrag af skattefordel. 
 
De fem anvendte scenarier er: 
 

1. Realkredit lån som traditionelt 30 årigt obligationslån og udbetalingen finansieret 
med et 6 pct. banklån med en løbetid på 15 år.  

2. Realkreditlån som etårigt rentetilpasningslån og udbetalingen finansieret med et 
6 pct. banklån med en løbetid på 15 år. 

3. Som scenarie 1 med den forskel, at realkreditlånet er afdragsfrit de første 10 år. 
4. Som scenarie 2 med den forskel, at realkreditlånet er afdragsfrit de første 10 år. 
5. Som scenarie 4 med den forskel at realkreditlånet er et pauselån med rentetil-

pasning og 6 % rentemax. 
 
Ved overtagelsen vil køber få yderligere omkostninger i forbindelse med overtagel-
sen. Udgifter hertil er ikke søgt beregnet. 
 
Det må generelt anbefales at køber benytter ekstern rådgivning. 
 
Ovenstående beregninger er baseret på den rene husleje/boligudgift uden varme og 
antenneafgift, som vil være den samme for lejer som for lejer. 



 
 

Side 5Ved bedømmelse af de økonomiske konsekvenser for en potentiel køber, skal 
der, udover foranstående tages hensyn til om andelshaveren som lejer modtager 
boligsikring eller boligydelse, som jo vil falde bort hvis man bliver ejer. 
 
Beregningerne er således ikke fuldt dækkende som vejledning for beboere, der 
modtager boligsikring eller boligydelse. 
 
Afdelingens beboersammensætning m.m. kan i øvrigt belyses med følgende sta-
tistiske data:  
 

Tabel 6 Aldersfordeling 
Alder mangler 13 
Alder under 30 19 
Alder 30 - 50 59 
Alder 50 -65 44 
Alder over 65 11 
  146 
    
Yngste 18 
Ældste 76 
 

Tabel 5. Botid   
Under 1 år 29,0 20%
1 - 2 år 14,0 10%
2 - 3 år 15,0 10%
3 - 4 år 12,0 8%
4 - 5 år 8,0 6%
5 - 6 år 7,0 5%
6 - 7 år 9,0 6%
7 - 8 år 5,0 3%
< 8,4 år 100,0 69%
> 8,4 år 46,0 32%
 

Tabel 4. Anvisning  
Kommunen 48 
Ejendomsfunktionær 2 
Omflyttere 4 
Medlemsanciennitet 92 
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