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Bekendtg0relse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfaellesskaber

Herved bekendtgores lov om andelsboligforeninger og andre boligfaellesskaber, jf. Iovbekendtg0relse nr. 960 af 19.

September 2006, med de aendringer, der feiger af § 2 i lov nr. 489 af 12. Juni 2009.

Kapitel I

Lovens omrade

§ 1. Denne lov flnder anvendelse pä ejendomme dl helärsbeboelse med flere end 2 beboelsesleiligheder. Lovens §§ 13

og 14 a flnder endvidere anvendelse pä ejendomme, hvorpä der alene findes 2 beboelsesiejiigheder i form af frirJiggende

eller sammenbyggede enfamilieshuse med eventuelt Blharende smäbygninger, säfremt udstykning er mulig.

Stk. 2. Loven gaelder ikke for ejendomme, som tilherer almene boligorganisationer, der er godkendt i medf0r af lov om

almene boliger samt st0ttede private andelsboliger m.v. eller adligere love om boligbyggeri.

5*. 3. Lovens regier om beboelsesiejiigheder flnder ogsä anvendelse, när en lejlighed dehris er udlejet til andet end

beboelse.

S l a. Denne lov flnder anvendelse pä boligfaellesskaber, hvorved forstas andelsboligforeninger, bdigaköeselskaber,

boliganpartsselskaber, boligsamejer, boliginteressentskaber, boligkommandltselskaber og andre selskaber, foreninger og

faellesskaber, hvor der til deltagelse er knyttet brugsret til en beboelseslejlighed.

Kapitell A

Oplysningspligt og fbrtrydelsesret ved salg af andele i andelsboligforeninger under sOftelse

51 b. Ved salg af en andel l en andelsboligforening, som er under stifteise, skal saelgeren eller dennes repraesentant

give erhververen ryldestgorende oplysninger om 0konomi, haeftelsesforhold og evrigt veesentlige forhold, som tan have

betydning for erhververens beslutnlng om at tobe en andel i den pägaeldende andelsboligforening under sb'ftelse. Saelgeren

eller dennes repraesentant har endvidere pligt Bl i forrwdent omfang at foretage undersagelser samt indhente og kontrollere

oplysninger efter 1. pkt. Oplysningerne skal gives, inden erhververen afgiver bindende tobsBIbud.

5*. 2. Erhververen har ret Bl inden for en fortrydelsesfrist pä 6 hverdage, der regnes fra det Sdspunkt, hvor der

foreligger et bindende tobsfllbud, at traede tilbage fra en aftale eller et bindende tilbud om tob af en andel i

andelsboligforening, som er under stifteise (fortrydelsesret).

Stk. 3. Fortrydelsesretten er betinget af,

1) at erhververen har glvet skrifrJlg underretning til saelgeren eller dennes repraesentant om, at erhververen 0nsker at

udnytte sin fortrydelsesret, og

2) at denne underretning er kommet frem inden udtebet af fortrydelsesfristen.

Stk. 4. Erhververen skal i et saerskilt dokument have oplysning om fortrydelsesretten og om fortrydelsesfristens

begyndelsestidspunkt og vanghed. Erhververen skal desuden have oplysning om, til hvilken adresse underretning om

fortrydelse skal sendes. Oplysningerne skal gives senest samrjdig med de 0vrige oplysninger, som skal gives efter stk. 1.

Säe. 5. Har erhververen betalt en del af tobesummen, skal saelgeren eller dennes repraesentant straks fllbagebetale det

modtagne.

Stk. 6. Stk. 1-5 gaelder ikke ved lejerens overtagelse af en udlejnlngsejendom.

5Z*. 7.0konomi- og erhvetvsministeren fastsastter naermere regier om indholdet af oplysnings- og undersagelsespligten

efter stk. 1.

Ydertigere dokumenter:

B Alle bekendtgiarelser m.v. og
cirkulairer m.v. til denne
bvtekendtg0relse

e Afg0rdser truffet i henhold til denne
letsforskrift

• Beretninger fra ombudsmanden, der
anvender denne retsforskrifi
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Kapiteln

Andelsboligforeninger

§ 2. En andelsboligforening kan kun gyldigt erhverve en udlejningsejendom, när mlndst 1/3 af ejendommens lejere af

beboelseslejligheder er medlemmer af fbreningen ved erhvervelsen.

Stk. 2. En andelsboligforening kan Ikke gyldigt indgä aftale om erhvervelse af en ejendom, der Inden for de seneste 5 är

har vaeret ejet af en andelsboligforening, et boligaktieselskab eller et boliganpartsselskab. En nystiftet andelsboligforening

kan dog erhverve beboelseslejligheder i en bygnings uudnyttede tagetager eller i en eller flere nye etager, som er opdelt i

ejerlejligheder i medfor af § 10, stk. 2, l lov om ejerlejligheder. To eller flere andelsboligforeninger, hvis ejendomme er

opfert kontinuerligt som en samtet bebyggelse, eller som har reelles friarealer, kan uanset forbuddet i 1. pkt.

sammenlaegges. Regleme om tilbudspligt i Kapitel XVI i lov om leje gaelder ikke for ejendomme, der inden for de seneste 5

är har vaeret ejet af en andelsboligforening, et boligaktieselskab eller et boliganpartsselskab.

Stk. 3. När en andelsboligforening soges stiftet ved erhvervelse af en udlejningsejendom skal tilbud om medlemskab af

foreningen gives Hl enhver lejer af beboelseslejligheder. Retten rjl medlemskab skal g0res gastdende inden

andelsboligforeningen indgär aftele om k0b af ejendommen. Generalforsamlingen afgar, om lejere af lokaler, der

udelukkende er udlejet til andet end beboelse, samt ejendomsfunktionaerer kan blive optaget som medlemmer.

Stk. 4. Som medlem af en andelsboligforening kan kun optages den, der har eller i fbrbindelse med optagelsen som

medlem overtager brugsretten til lokaler i foreningens ejendom. Medlemskabet kan kun vedwre de lokaler, brugsretten

omfatter.

5*. 5. Den, der overdrager en ejendom til en andelsboligforening, kan ikke indtraede som medlem af foreningen eller

befinge sig nogen indflydelse pä ejendommens eller foreningens drift. En overdrager, der selv bruger lokaler l ejendommen,

kan dog indtraede som medlem for sä vidt angär disse lokaler eller betinge sig fortsat brugsret som lejer af lokaleme samt

de naermere vilkär herfbr.

Stk. 6. Den, der finansierer en andelshavers Indskud i en andelsboligforening, kan ikke betinge sig nogen indflydelse pä

ejendommens eller foreningens drift. Det samme gaelder den, der har pant i en andel i andelsboligforeningen. Panthaveren

kan ikke forlange kapitalen indfnet som folge af, at foreningen har vedtaget, at prisen ved overdragelse af en andel ikke mS

overstige et belob, som er lavere end den pris, der er tilladt efter § 5, eller vedtaget, at foreningen gennemferer arbejder

eller optager län.

Stk. 7. Uanset bestemmelsen i stk. 4 kan en kommune med foreningens samtykke Indtraede som andelshaver til andele

vednarende beboelseslejligheder, hvor lejeren Ikke ensker at indtraede som medlem. Udlejede lejligheder, der overtages af

kommunen som andelshaver, skal ved ledighed sages overdraget til nye andelshavere. Kommunen kan Ikke betinge sit

medlemskab af indflydelse pä ejendommens eller foreningens drift udover, hvad Stemmeret for de af kommunen overtagne

andele beretrjger Hl. Kommunen kan heller ikke betinge sig saersolling i fbrhold öl de andre medlemmer. De af kommunen

tegnede andele medregnes ikke, när der l lovgivningen er stillet krav om, at et vist antal beboere skal vaere medlemmer af

andelsboligforeningen.

S». 8. Bestemmelserne i stk. l, 3 og 7, gaelder ikke for andelsboligforeninger, der er omfattet af kapitel 11 b i lov om

almene boliger samt stattede private andelsboliger m.v.

§ 3. Den, der overdrager en ejendom til en andelsboligforening skal inden aftalens indgäelse give saedvanlige

oplysnlnger om ejendommen, herunder ejendommens driftsudgifter, lejeforhold og saldi pä de forskellige konti, som ejeren

skal f0re i henhold til lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene,

Stic. 2. Sker overdragelsen efter regleme om tilbudspligt i lov om leje, skal oplysningeme gives senest samtidig med

tilbudet. Den i lejelovens § 103, stk. l, naevnte acceptfrist pä mindst 10 uger I0ber fra det tidspunkt, hvor lejeme har

modtaget oplysningeme.

§ 4. Erhverves en andelsboligforenings ejendom af en ny ejer, har andelshaveme ret til fortsat brugsret som lejere.

Stk. 2. Ved et frivilligt salg af foreningens ejendom kan bestemmelsen i stk. l, kun fraviges, hvis den enkelte andelshaver

i fbrbindelse med salget samtykker heri.

S 4 a. Til brug for tinglysning af et pantebrev eller retsforfalgning i en andel, jf. tinglysningslovens § 42 k, stk. 5, skal en

andelsboligforening efter anmodning fra andelshaveren, längiveren eller udlaegshaveren uden ugrundet ophold afgive

erklaering om, hvorvidt den, som tinglysningsdokumentet vedrorer, er den person, der er godkendt som andelshaver med

brugsret til den pägaeldende lejlighed, medmindre erklaeringen skal anvendes i fbrbindelse med en pantsaetning, som er l

strid med vedtaegtsbestemmelser om en länegraense, jf. § 6 a, stk. 2. Foreningen har endvidere pligt til at oplyse, om

foreningen har stillet garanti l fbrbindelse med tobet af den pägaeldende andel og om storrelsen af det garanterede belab.

Sttf. 2. Vedrarer erklaeringen erhververen af en andel, er andelsboligforeningen Ikke forpligtet til at afgive erklaeringen,

f0r kdbesummen indbetales til foreningen uden andre betingelser, end at erklaeringen afgives, og at provenuet anvendes til

at indfri eventuelle foranstäende pantehaeftelser og udlaeg forud for afregning til saekjer.
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5Bk 3.0konomi- og ertivervsministeren kan fastseette naarmere regier om form og indhold af anmodninger og

erklaeringer efter stk. l, herunder bestemme, at der skal anvendes en saerlig blanket

§ 4b. Stk. 2-6 fintier anvendelse for foreninger, der har frigjort sig fra tiiskudsbestemmeiser ved optagelse af et rente-

og afdragsfrit län efter § 3, stk. 2, i lov om frigerelse for visse tilskudsbestemmelser m.v.

5*. 2. Län som nasvnt i stk. l indgär ikke i opgarelsen af forenlngens formue efter § 5, stk. 2-5.

Stk. 3. Ud over de tilgodehavender, der er nsevnt l § 6, stk. 7, kan foreningen hos den fraflyttede andelshaver Bl skade

for den, der ved aftale har fäet pant eller foretaget udlaeg i andelen, fradrage den forholdsmsessige andel af län som naevnt

i stk. l, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Stk. 3 gaelder ikke i forhold til panthavere og udlaegshavere, hvis ret er stiftet inden den 1. juli 2009.

Sttc. 5. Der skal som note i andelsboligforeningens regnskab oplyses storrelsen af den del af frig0relsesbel0bet, der

endnu ikke er betalt pä statustidspunktet, og frigarelsesbetebets fordeling pä de enkelte andele.

5*. 6. Ved afgivelse af erklaering efter § 4 a, stk. l, skal foreningen oplyse om län som naevnt i stk. l og om den

forholdsmaessige andel af f rigarelsesbetebet, der forfalder til betaling ved medlemmets overdragelse af den pägaeldende

andel, jf. stk. 3.

S S. Ved overdragelse af en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, ml prisen

ikke overstige, hvad vaerdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejllgheden og dens vedligeholdelsesstand med

rimelighed kan betinge.

Stk. 2. Ved opgarelsen af foreningens formue ansaettes ejendommen til en af feigende vaerdier, der ikke mä overskrides

ved opgßrelsen af vaerdien af andelen i foreningens formue:

a) Anskaffelsesprisen.

b) Den kontante handelsvaerdi som udlejningsejendom. Vurdenngen skal foretages af en statsautoriseret ejendomsmaegler,

der er valuar. Vurdenngen mä ikke vaere mere end 18 mäneder gammel.

c) Den senest ansatte ejendomsvaerdi med eventuelle reguleringer efter § 3 A i lov om vurdering af landets faste

ejendomme.

Stk. 3. Til de i stk. 2 anforte vaerdier kan laegges vaerdien af forbedringer udfart pä ejendommen efter anskaffelsen eller

vurderingen.

SOc. 4. Ved opgarelse af foreningens formue efter stk. 2, litra a, fratraekkes prioritetsgasld i foreningens ejendom opgjort

til pantebrevsrestgaelden. Ved opgjarelsen efter litra b og c fratraekkes prioritetsgaelden opgjort til kursveerdi, for

realkreditiän kursvasrdien af obligabonsrestgaelden, for indekslän kursvaerdien af den indeksregulerede obligationsrestgaeld.

SOc. S. Er der tinglyst deklaraBon pä foreningens ejendom efter § 29 i lov om byfomyelse og udvikling af byer, fradrages

der ved opgarelsen af foreningens formue et beleb, der svarer til den ydede statte efter kapitel 4 i lov om byfomyelse og

udvikling af byer. Fradrag efter 1. pkt. skal kun foretages i den periode, hvor det i den tinglyste deklaration er angivet, at

tilbagebetaling af statte skal finde sted ved afhaendelse af foreningens ejendom.

SOt. ft Den del af indekslän eller saerskllt realkreditlän, hvortil der ydes enten afdragsbidrag, ydelsesstette eiler

ydelsesbidrag, der svarer til den samlede ydelse, i medfer af lov om sanering, lov om byfomyelse eller lov om byfomyelse

eller boligforbedring, indgär ikke i opgßrelsen af foreningens formue efter stk. 2-5.

Stk. 7. Er der ydet statte til foreningen efter lov om sanering, lov om byfomyelse bortset fra kapitel 5, lov om byfomyelse

og boligforbedring eller lov om byfomyelse og udvikling af byer, kan en andelshaver uanset reglerne i stk. 2-4 ved

overdragelse beregne sig samme pris for andelen i foreningens formue, som der lovligr kunne beregnes umiddelbart inden

gennemf0relsen af de foranstaltninger, hvortil der er ydet statte.

Stk. 8, Uanset reglerne i stk. 2-5 kan en andelshaver ved overdragelsen beregne sig samme pris for andelen i

foreningens formue, som han selv lovligt har betalt, säfremt ejendommen er opfert med statte efter lov om boligbyggeri

eller lov om almene boliger samt stattede private andelsboliger m.v. og finansieret med indekslän.

5*. 9. Har boligministeren l henhold til § 56 a i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgprelse nr. 144 af 26. februar 1998,

eller § 179 a i lov om almene boliger samt stettede private andelsboliger m.v. päbudt en omprioritering af realkreditlän,

hvortil der ydes rentesikring, kan en andelshaver beregne prisen for andelen i foreningens formue uden hensyntagen til den

foregelse af foreningens pnoritetsgaeld, der alene kan henftsres til selv omprioriterlngen. Foreningens prioritetsgaeld opg0res

efter stk. 4.

Stk. 10. Er der ydet tilskud Hl etablering af private andelsboliger efter § 160 b, stk. l, l lov om almene boliger samt

stattede private andelsboliger m.v., skal tilskuddet ved beregning af foreningens formue optages som en passivpost, der

nedtrappes med en fiendedel af tilskuddets starreise, forste gang et är efter udbetaling af tilskuddet, og Indtil hele

tilskuddet er medtaget l formueopgerelsen.

S*. 11. Vaerdien af forbedringer i lejligheden ansaettes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel veerdifbmngelse pä

grund af alder eller slitage.

5*. 12. Overdragelsen mä ikke betinges af, at erhververen indgär anden retshandel, bortset fra tob af Inventar, der er
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saerligt tilpasset eller Installeret i lejligheden. Indgäs l fbrbindelse med overdragelsen nogen anden retshandel, mä

erhververens vederiag ikke overstige, hvad overdragerens ydelse med rimelighed kan betinge.

5*. 13. Det kan Ikke aftales, at erhververen skal beere overdragerens omkostninger l fbrbindelse med overdragelsen.

§ 6. Den, der overdrager en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til bolig, skal Inden

aftalens indgäelse til erhververen udlevere et eksemplar af andelsboligtbreningens vedtaegter, andelsbollgforenlngens

seneste ärsregnskab og budget samt en opstilling af, hvorledes prisen beregnes, med specifikatiori af prisen for andelen,

udf0rte forbedringer og Inventar. Overdrageren skal endvidere Inden aftalens indgäelse skriftligt gare erhververen bekendt

med indholdet af § 5, § 15, stk. l, og § 16, stk. l og 3.

Säe. 2. Erhververen skal godkendes af bestyrelsen for andelsbollgfbreningen.

5tt. 3. Aftalen skal forelaegges bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en

eventuel overprls tilbagebetalt, säfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt.

Stk. 4. Er der i forbindelse med overdragelsen indgäet nogen anden retshandel, finder reglen i stk. 3 tilsvarende

anvendelse.

Stk. 5. Bestyrelsen skal som note til ärsregnskabet oplyse andelens vaerdi pä statusdagen, beregnet i overensstemmelse

med § 5, samt eventuelle vedtegtsbestemmelser om prisfastsaettelsen

5*. 6. Har foreningen optaget indekslän eller saerskilt realkreditlän, hvortil der ydes enten afdragsbidrag, ydelsesstette

eller ydelsesbidrag, der svarer MI den samlede ydelse, l medf0r af lov om sanering, lov om byfomyelse eller lov om

byfomyelse og boligforbedring, skal bestyrelsen i en note til ärsregnskabet oplyse starrelsen af län, hvortil der ydes den

naevnte statte, samt at dette ikke indgär i opgarelsen efter § 5 af andelenes vaerdi.

Stk. 7. Overdragelsessummen indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender hos den fraflyttede

andelshaver udbetaler resten til den fraflyttede andelshaver og eventuelle andre rettighedshavere. Inden afregning efter 1.

pkt. skal andelsboligforeningen undersege, om der i andelsboligbogen er tinglyst rettigheder over andelen. Dette gaelder

dog ikke, hvis foreningen ikke har afgivet erklaering efter § 4 a vedrarende den pägaeldende andel. Til skade for den, der

ved aftale har fäet pant i andelen, kan foreningen kun fradrage sadanne tilgodehavender hos den fraflyttede andelshaver,

der udspringer af dennes medlemskab af foreningen, og for sä1 vidt angär leibende betalinger kun i indtil l är fra

forfaldsdagen for de enkelte betalinger, medmindre foreningen inden fristens udlob har Indledt og uden ugrundet opholti

fremmet retsforfalgning eller eksklusion.

Stk. 8. Selv om det er aftalt, at gaelden i henhold Hl et pantebrev l andelen ikke kan forlanges betalt ved ejerskifte, kan

foreningen i forbindelse med overdragelsen kraeve, at Overdragelsessummen helt eller delvis indbetales til foreningen,

medmindre den kraevede indbetaling er unadvendig, for at foreningen kan fä daskket krav som anfert i stk. 7.

§ 6 a. Uanset modstäende vedtaegtsbestemmelser kan der foretages arrest og udlaeg i en andel i en andelsboligforening,

og andelshaveren kan pantsaette sin andel. Andelshaverens ret til at pantsaette sin andel kan ikke begraenses i

vedtegterne, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. l kan andelsboligforeningen i vedtaegterne begreense retten til at pantsaette andelen

gennem fastsaettelsen af en graense for länets sterrelse. Retten kan alene begraenses pä den mäde, at andelshaveren Ikke

mod slkkerhed i andelen mä optage län, som overstiger 80 pct. af pantets vaerdi pä länetidspunktet.

§ 6 b. Salg af en andel i en andelsboligforening i henhold til fogedrettens beslutning, jf. retsplejelovens § 559 a,

foretages af andelsboligforeningen i overensstemmelse med §§ 5 og 6 og foreningens vedtaegter.

Stk. 2. Foreningen skal give andelshaveren mulighed for inden 2 uger, efter at undenretning om fogedrettens

salgsbeslutning er kommet frem til andelshaveren, at angive slt prisfbrlangende og oplyse, hvem denne 0nsker at indstille

som kaber af andelen.

Stk. 3. Andelsboligfbreningen skal underrette andelshaveren, udlaegshaveren og de evrige rettighedshavere om den af

foreningen godkendte eller fastsatte pris for andelen samt om indslgelsesretten efter 2. pkt. De pägasldende kan da inden 2

uger gare en indsigelse med spedflceret angivelse af yderligere priskrav. Fremsaettelse af sadan indsigelses hindrer ikke

salg til den af foreningen godkendte eller fastsatte pris med fbrbehold om yderligere priskrav. Sker salg, selv om der er

gjort indsigelse mod prisen som beskrevet i 3. pkt., underretter foreningen den, der har gjort indsigelse. ßnsker den

plgeeldende at fastholde kravet, skal den pagaeldende indlede retsforfalgning mod kaberen inden 4 uger, efter at

underretningen er kommet frem til vedkommende.

Stk. 4. Andelshaveren skal give andelsboligforeningen og de i tvangssalget ovrige interesserede adgang til at besigtige

den til andelen knyttede iejlighed.

Stk. S. Uden andelshaverens Sltrseden kan kabers overtagelse af den til andelen knyttede brugsret ikke ske tidligere end

den ferste i den mäned, der felger 3 mäneder efter det tidspunkt, da underretning om fogedrettens salgsbeslutning kom

frem til foreningen og andelshaveren. Andelsboligfbreningen skal underrette andelshaveren om overtagelsesdagen senest 4

uger far den aftalte overtagelsesdag, og andelshaveren har da pligt til at fraflytte og ryddeliggare lejligheden senest 2 uger

far overtagelsesdagen.
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•̂ Stit. 6. Andelsboligforeningen kan modregne sine rimelige udgifter ved salget i overdragelsessummen. § 6, stk. 7, finder

tilsvarende anvendelse.

5». 7. Er salget af andelen «l den pris, der er den h0jst ölladte i henhold til § 5 og tbreningens vedtaegter, ikke sket

Inden 15 uger eller en af fogedretten fastsat laengere frist fra det tidspunkt, da underretning om fogedrettens

salgsbeslutning kom frem til forenlngen og andelshaveren, kan udlaegshaveren forlange andelen solgt gennem fogedretten

pä tvangsauktion, Jf. retspiejelovens § 559 a.

§ 7. 0konomi- og erhvervsministeren udarbejder en vejledende normarvedtaagt for en andelsboligforening.

§ 7 a. Afholder andelsboligforeningen udgifter til eget fasllesantenneanlasg til radio- og fjemsynsmodtagelse, til

programforsyning udefra eller til forsyning med adgang til elektroniske kommunikaUonstjenester, kan disse udgifter ikke

indeholdes i boligafgiften. Af boligafgiftsopkrasvningen eller -kvitteringen skal storrelsen af boligafgiften, antennebidraget

og betaling for adgang til elektroniske kommunikationstjenester fremgä.

5 7 b. (Ophaevet)

§ 7 c. Kommunalbestyrelsen kan med henblik pä tesning af oätraengende boligsociale opgaver i kommunen, herunder at

opnä en mere afbalanceret beboersammensaetning, indgä aftale med en privat andelsboligforening om anvisningsret til

boliger i foreningen.

5*. 2. Aftalt anvisningsret indebaerer, at andelsboliger, der er omfattet af anvisningsretten, og som s0ges overdraget,

uanset modstäende vedteegtsbestemmelser om overdragelse skal tilbydes kommunalbestyrelsen. Andelsboliger, som

kommunalbestyrelsen erhverver i henhold hertil, kan kommunalbestyrelsen videresaekje eller udleje.

Stk. 3. Andelsboligfbreningen kan treffe beslutning om indgäelse af aftale efter stk. l efter de regier, som geelder for

vedtagelse af vedtaegtsaendringer i foreningen. Foreningen skal samtidig beslutte, hvor mange boliger der skal stilles til

rädighed for kommunalbestyrelsen, og for hvilken periode anvisningsretten gaelder.

§ 7 d. Kommunalbestyrelsens anvisningsret finder ikke anvendelse i de tilfaelde, hvor en person f0r lovens ikrafttraeden

har opnäet et retsbeskyttet krav pä at erhverve den andel og bolig, som kommunalbestyrelsen ellers ville kunne erhverve.

Endvidere finder kommunalbestyrelsens anvisningsret ikke anvendelse, hvis et husstandsmedlem efter vedtaegten har krav

pä at tbrtsaette sit medlemskab eller overtage en andel og bolig. Endelig benares andelshaverens adgang öl at bytte bolig

med en anden andelshaver eller en lejer af en beboelseslejlighed ikke af anvisningsretten. Ved opg0relsen af det antal

boliger, som skal tilbydes kommunalbestyrelsen, ses bort fra de boliger, som overdrages efter 1.-3. pkt.

§ 7 e. Kommunalbestyrelsen kan erhverve andelen pä de samme vilkär og til samme pris, som en andelshaver lovligt

ville kunne opnä ved salg til anden side. Kabesummen kan fastsasttes pä grundlag af en vurdering fra en ejendomsmaegler,

der tillige er valuar. Foreningen skal til brug herfor oplyse overdragelsessummeme i de seneste salg i foreningen.

Kommunalbestyrelsen skal godtgare andelshaveren de udgifter, andelshaveren med rimelighed har afholdt forgaeves med

henblik pä salg af andelen.

§ 7 f. Kommunalbestyrelsen indtraeder uanset eventuelle modstäende vedtaegtsbestemmelser som andelshaver med

samme rettigheder og pligter som andre andelshavere, idet dog kommunalbestyrelsen er berettiget til at udleje

andelsboligen til en lejer pä betingelse af, at andelsboligforeningen Ikke har vasgtige gründe til at modsaette sig udiejning til

den pägaeldende lejer. Endvidere kan kommunalbestyrelsen, när den erhverver en andelsbolig l henhold til aftale efter § 7 c

eller i henhold til vilkär efter § 160 b i lov om almene boliger samt stdttede private andelsboliger m.v., uanset modstäende

vedtaegtsbestemmelser dog ikke forpligtes til at haefte personligt og solidarisk for län, som foreningen optager efter

kommunalbestyrelsens erhvervelse af en andel, og som ligger ud over de länegraenser, som gaslder ved ydelse af län til

private andelsboligforeninger efter realkreditioven.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ikke betinge sit medlemskab af andelsboligfbreningen af indflydelse pä ejendommens

eller fbreningens drift eller af saerstilllng i forhold til de andre medlemmer af andelsboligfbreningen ud over det i stk. l

naävnte.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens andele medregnes ikke, när der i lovgivningen stilles krav om, at et vist antal beboere skal

vasre medlemmer af andelsboligrbreningen.

§ 7 g. Kommunalbestyrelsens eventuelle videresalg af en andelsbolig skal ske i overensstemmelse med lovgivnlngens og

vedtaegternes almindelige regier. Kommunalbestyrelsen kan glve tilsagn om at stille garanti for län i et pengeinstitut til

erhvervelse af andelen.

§ 7 h. Bestyrelsen for andelsboligforeningen skal underrette kommunalbestyrelsen senest 2 uger efter, at bestyrelsen

har modtaget en meddelelse om eller pä et andet grundlag bliver bekendt med, at en andelsbolig, der er omfattet af den

kommunale anvisningsret, skal afhasndes. Underretningen skal indeholde de oplysninger, som fremgär af § 6, stk. 1.

Traekkes tilbudet om salg tilbage, overfares kommunalbestyrelsens anvisningsret til den nasste bolig i foreningen, som skal
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overdrages.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal inden 2 uger efter modtagelse af den i stk. l naevnte underretning fra bestyrelsen give

meddelelse til andelsboligforeningen og andelshaveren om, at kommunalbestyrelsen 0nsker at indtraede som medlem af

andelsboligforeningen. Gives sadan meddelelse Ikke retHdigt, mister kommunalbestyrelsen retten til at overtage den

pägasldende bollg.

Stk. 3. Säfremt kommunalbestyrelsen har givet meddelelse efter stk. 2 om erhvervelse af andelen, haafter

kommunalbestyrelsen for betaling af boligafgift m.v. med virkning fra den for ovettagelsen fastsatte overtagelsesdag.

Kapitel m

Boligaktieselskaber o. lign.

§ 8. Ved et boligaktieselskab forstäs i denne lov et aktieselskab, hvor der til en aktie er knyttet brugsret til en

beboelsesiejiighed i selskabets ejendom. Ved et boliganpartsselskab, forstäs et anpartsselskab, hvor der til en anpart er

knyttet brugsret til en beboelsesiejiighed i selskabets ejendom.

§ 9. Ved overdragelse af en ejendom tll et boligaktieselskab eller et boliganpartsselskab Ander reglerne i § 2, stk. 2-4,

samt § 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved finansiering af en aktionaers eller en anpartshavers indskud i selskabet flnder regten i § 2, stk. 5 og 6,

tilsvarende anvendelse.

§ 10. Ejere af aktler eller anparter l selskaber som naevnt i § 8 mä kun overdrage dem samlet og kun Hl en enkelt

erhverver.

Stk. 2. Regien i stk. l omfatter Ikke overdragelse af en aktie eller en anpart i et selskab, der enten

a) har mindst halvdelen af boligtagerne i ejendommen som aktionaerer eller anpartshavere, eller

b) hvis erhvervelse af ejendommen er anmeldt til tinglysning inden den 13. februar 1976 og overdragelsen sker Hl en lejer

af en beboelsesiejiighed l ejendommen, som mindst l a> forud for aftalen har opnäet en varig lejeaftale om lejligheden.

og som slden har boet i ejendommen.

§ 11. Om overdragelse af en aktie i et boligaktieselskab eller en anpart i et boliganpartsselskab gaelder reglerne i §§ 5

og 6 tilsvarende.

§ 11 a. Bestemmelseme i §§ 4 a, 6 a, 6 b og 7 a flnder tilsvarende anvendelse pa1 de i dette kapitel naevnte

boligaktieselskaber og lignende.

Kapitel IV

Bollgsamejer

§ 12. Den, der overdrager en anpart af en ejendom, hvor der til anparten er knyttet brugsret til en beboelsesiejiighed i

ejendommen, skal inden aftalens indgaelse til erhververen udlevere et eksemplar af samejeaftalen eller -deklarationen og

samejets seneste ärsregnskab og budget. Hvis Irsregnskab ikke forefindes, skal overdrageren give erhververen oplysning

om ejendommens driftsudgifter og lejlighedens andel heri.

Stk. 2. Overdrageren skal herudover saerskilt skriftligt give erhververen oplysning om,

1) hvorvidt erhververens videreoverdragelse af anparten krasver godkendelse fra de evrige ejere af anparter af

ejendommen, kreditorer eller andre,

2) l hvilket omfang og for hvilke gaeldsposter erhververen haefter over for kreditorer, og hvorledes frigerelse sker ved

videresalg af anparten, samt

3) indholdet af §§ 13,14,15, stk. 2, og 16, stk. l og 2.

§ 13. Der kan Ikke ske overdragelse af en anpart af en fast ejendom, säfremt der til anparten er knyttet brugsret til en

beboelsesiejiighed i ejendommen eller det er en forudsaetning for aftalen, at erhververen opnär en sadan ret.

5*. 2. Der kan ikke ske overdragelse af en fast ejendom til flere erhververe, säfremt der til en eller flere anparter er

knyttet brugsret til en beboelsesiejiighed i ejendommen.

5*. 3. Stk. l er Ikke til hinder for, at en ejer, der kun ejer en anpart af en fast ejendom, overdrager hele sin anpart

enten til en enkelt erhverver eller til flere erhververe, der alle er beslaegtede eller besvogrede tned overdrageren i op- eller

nedsb'gende linje eller i sidelinje sä naer som seskende eller disses twrn.

Stk, 4. Stk. l omfatter Ikke overdragelse af en anpart i en ejendom, hvorfra en eller flere anpartsoverdragelser er

anmeldt til tinglysning inden den 13. februar 1976, när overdragelse sker 01 en lejer af en beboelsesiejiighed i ejendommen,

som mindst et är forud for aftalen har opnäet en varig lejeaftale om lejligheden, og som skten har boet l ejendommen.

§ 14. Om overdragelse af en anpart af en ejendom, hvortil er knyttet brugsret til en beboelsesiejiighed i ejendommen,
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gaelder reglerne l § 16 a l lov om ejeriejligheder Slsvarende.
i
i

Kapitel IV A

Andre boligfasllesskaber

§ 14 a. Der kan Ikke ske overdragelse af en fast ejendom til et boliginteressentskab, boligkommanditselskab eller andet

boligfaellesskab, der Ikke er omfattet af kapitel n, m eller IV, og hvor der til en andel l boligfaellesskabet er knyttet brugsret

fll en beboelsesiejiighed i ejendommen.

Stk. 2. Der kan ikke ske overdragelse af en andel i et boligfaellesskab som naevnt i stk. l, hvor der fll andelen er knyttet

brugsret Hl en beboelsesiejiighed i ejendommen, eller hvor det er en forudsaetning, at erhververen opnär en sädan ret. Med

overdragelse sidestlles optagelse af nye deltagere i boligfaellesskabet.

Stk. 3. Stk. 2 er ikke öl hinder for, at en deltager i et boligfaellesskab som naevnt i stk. l overdrager hele sin andel eller,

hvis deltageren har flere andele, samtige sine andele enten til en enkelt erhverver eller fll flere erhververe, der alle er

beslasgtede eller besvogrede med overdrageren i op- eller nedsttgende linje eller i sidelinje sä naer som soskende eller

disses b0m.

Stk. 4. Stk. 2 er ikke fll hinder for, at en ejer af flere andele i et boligfaellesskab som naevnt i stk. l kan overdrage en

andel, hvor der ül andelen er knyttet brugsret til en beboelsesiejiighed i ejendommen, som tidligere har vaeret beboet af en

deltager i boligfaellesskabet eller vaeret ejet af en boligfaellesskabsdeltager, som kun har ejet den pägaeldende andel med

brugsret til en beboelsesiejiighed i boligfaellesskabet, «l en ny deltager i boligfaellesskabet Herunder kan et boligfaellesskab

overdrage en andel som naevnt i 1. pkt.

§ 14 b. Den, der overdrager en eller flere andele i et boligfaellesskab efter § 14 a, stk. 3 eller stk. 4, hvor der til andelen

er knyttet brugsret fll en beboelsesiejiighed, skal inden aftalens indgäelse fll erhververen udlevere et eksemplar af

feellesskabsaftalen eller -vedtaegterne og faellesskabets seneste ärsregnskab og budget. Hvis ärsregnskab ikke forefindes,

skal overdrageren give erhververen oplysning om boligfaellesskabets indtaegter og udgifter, aktiver og passiver samt

erhververens andel heri.

Stk. 2. Overdrageren skal herudover saerskilt skriftligt give erhververen oplysning om,

1) hvorvidt boligfasllesskabsdeltageres udtraeden af boligfaellesskabet sker ved opsigelse, udmeldelse, overdragelse eller pä

anden mäde, herunder i hvilket omfang der kraeves godkendelse fra de evrige boligfaellesskabsdeltagere, kreditorer eller

andre,

2) l hvilket omfang og for hvilke gaeldsposter erhververen haefter over for kreditorer, og hvorledes frigarelse sker ved

udtraeden eller videresalg af andelen, samt

3) indholdet af §§ 14 a, 14 c, 15, stk. 2, og 16, stk. l og 2.

§ 14 c. Om overdragelse af en andel i et boligfaellesskab som naevnt i § 14 a, stk. l, hvor der til andelen er knyttet

brugsret fll en beboelsesiejiighed i ejendommen, gaelder reglerne i § 16 a i lov om ejeriejligheder fllsvarende.

Kapitel V

Straffebestemmelser m. v.

% 15. Overtraedelse af reglerne i § 2, stk. 4, 5 eller 6,1. eller 2. pkt., straffes med bade eller faengsel indtil 4 mäneder.

Stk. 2. Det samme gaelder den, der overdrager en aktie eller anpart i strid med reglerne i § 10, den, der overdrager en

fast ejendom eller en anpart af en ejendom i strid med § 13, eller den, der overdrager en fast ejendom eller en andel i et

boligfaellesskab i strid med § 14 a.

5*. 3. Den, der overdrager en andel i en andelsboligforening eller en aktie eller anpart omfattet af kapitel in i strid med

§ 5, straffes med beide eller faengsel i indtil 4 mäneder.

Stk. 4. Med bade eller faengsel indtil 4 mäneder straffes endvidere den, der overdrager sin andel i strid med

kommunalbestyrelsens anvisningsret i henhold til § 160 b i lov om almene boliger samt sttttede private andelsboliger m.v

eller § 79, stk. 3, i lov om byfomyelse. Det samme gaelder den, der l en andelsboligforening omfattet af § 160 b l lov om

almene boliger samt sttrttede private andelsboliger m.v. eller § 79, stk. 3, i lov om byfomyelse Ulsidesaetter den pligt, der

gaelder for andelsboligforeninger efter § 7 h.

Stk. S. Den, der som masgler eller rädgiver erhvervsmaesslgt medvirker ved overdragelse i strid med §§ 5,10,11,13 og

14 a, straffes med beide eller faengsel indtil 4 mäneder.

Stk. 6, Den, der erhvervsmaessigt saekjer andele i andelsboligforeninger under stifteise og undlader at give oplysning om

fortrydelsesret efter § l b, stk. 4, straffes med tode.

Stk. 7. l forskrifter, der udstedes af ekonomi- og erhvervsminlsteren i medfjsr af § l b, stk. 7, kan der fastsaettes straf af

oode for overtraedelse af bestemmelser i forskrifteme.

Stk. S. Den, der overdrager en ejendom til en andelsboligforening, et boligakdeselskab eller et boliganpartsseiskab l strid
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med regleme i § 2, stk. 2, jf. § 9, stk. l, straffes med bade eller faengsel indBI 4 mäneder. Tilsvarende gaelder den, der

som tegningsberetKget foretager en sadan handling pä vegne af en juridisk person.

Stk. 9. Der kan pälaegges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter regleme l straffelovens 5. kapitel.

§ 16. Er en overdragelse sket l strid med regleme l §§ 5,10,11,13,14,14 a eller 14 c, kan erhververen haeve den

indgäede aftale.

Stk. 2. Er overdragelse sket i strid med regten l § 13 eller § 14 a, og er erhververen indflyttet l lejligheden, kan han efter

ophaevelse af aftalen benytte den opnäede brugsret som lejer.

Stk. 3. Er overdragelsen sket l strid med §§ 5 eller 11, kan erhververen kraeve prisen nedsat og en eventuell erlagt

overpris Ulbagebetalt. Kravet om tilbagebetaling foraeldes 6 mäneder fra det tidspunkt, hvor erhververen kendte eller bürde

have kendt sit krav. Foraeldelse afbrydes ved sagsanlaeg.

Stk. 4. l det omfang en erlagt overpris ved salg efter § 6 b eller retsplejelovens § 559 a er anvendt til fyldeslgorelse af

en pant- eller udlaegshaver, kan erhververen tillige rette sit Ulbagebetalingskrav efter stk. 3 mod denne. Stk. 3, 2. og 3.

pkt, finder Ulsvarende anvendelse.

5*. 5. Optages et medlem i foreningen i strid med reglen i § 2, stk. 4, kan han kraeve et eventuell erlagt belob

ölbagebetalt.

5Z*. 6. Retssager vedwrende stk. 1-5 anlaagges for boligretten.

§ 17. Dokumenter om overdragelse af en anpart af en fast ejendom skal for at kunne finglyses indeholde overdragerens

eridaering om, at en af folgende betingelser er opfyldt:

a) Ejendommen Indeholder ikke mere end 2 beboelseslejligheder, som ikke er fritliggende eller sammenbyggede

enfamilieshuse.

b) Ejendommen indeholder alene 2 beboelseslejligheder i form af fritliggende eller sammenbyggede enfamilieshuse med

eventuell tilharende smäbygninger, og udstykning ikke er mulig ifelge en attesl fra en besklkket landinspekter.

c) Det er ikke en betingelse eller forudsaetning for aftalen, at erhververen opnär brugsret Bl en beboelseslejlighed i

ejendommen.

d) Overdragelsen omfatter overdragerens samlede ejendomsret og sker Hl en enkelt erhverver, med mindre erhververne er

beslaegtede eller besvogrede med overdrageren i op- eller nedadsbgende linje eller i hans sidelinje sä naer som

soskende eller disses b0m.

Stk. 2. Jusötsmlnisteren kan fastsaette naermere bestemmelser om Mnglysning af de naevnte dokumenter.

§ 18.0konomi- og erhvervsmlnisteren kan bemyndige en under ministeriet oprettet styrelse til at ud0ve de befojelser,

der i denne lov er tillagt mlnisteren.

Stic. 2.0konomi- og erhvervsministeren kan fastsaette regier om adgang til at päklage afgerelser, der er truffet i henhoid

til bemyndigelse efter stk. l, herunder at afgarelsen ikke skal kunne indbringes for ministeren.

519. Loven traeder i kraft den 1. Januar 1980.

51». 2. Samtidig ophaeves lov nr. 58 af 25. februar 1976 om bollgfellesskaber,

§ 20. Loven gaelder ikke for Faareeme og Grünland.

Lov nr. 486 af 5. november 1980 indeholder folgende ikrafttraedelsesbestemmelser:

52

Lovenu traeder i kraft den 1. Januar 1981.

Stk. 2. Andelsboligforeninger, der har erhvervet ejendommen efter regleme om ölbudspligt i tov om leje eller i lov om

ejerlejligheder, kan uanset den pä erhverväsestidspunktet gaeldende lovglvning aendre vedtaegtsbestemmelser om

overdragelse. Det samme gaelder andelsboligforeninger, der har erhvervet ejendommen efter 1. januar 1980.

5». 3-5. (udeladt).

Lov nr. 80 af 17. marts 1982 indeholder folgende ikrafttraedelsesbestemmelse:

§2

Lovena traeder l kraft ved bekendtgerelsen i Lovddende.

https://www.retsmforrnation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134805 23-03-2011



Bekendtg0relse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfaellesskaber - retsinfor... Page 9 of 13

Lov nr. 194 af 25. maj 1983 indeholder feigende Ikrafttreedelsesbestemmelse:

§2

Lovena traeder l kraft den 1. juni 1983.

Lov nr. 206 af 22. maj 1985 indeholder folgende ikrafttraedelsesbestemmelser:

§2

5i*. 1. Lovenfl traader i kraft 1. januar 1986.

5*. 2. § l, nr. 2 og 3,a traeder dog i kraft dagen efter bekendtgarelsen i Lovtidende.

Lov nr. 138 af 7. mats 1990 indeholder feigende ikrafttraedelsesbestemmelser:

§20

Stic. 1. Lovena traeder i kraft den 1. april 1991. Dog traeder § 18 i kraft den 1. juli 1990.

Lov nr. 379 af 20. maj 1992 indeholder folgende ikrafttrasdelsesbestemmelser:

S2

Stk. 1. Lovena traeder i kraft den 1. juni 1992.

5*. 2. § l, nr. 6,a har virkning for konverteringer, der flnder sted efter den 31. marts 1992.

Lov nr. 380 af 20. maj 1992 indeholder feigende ikrafttraedelsesbestemmelser:

§7

Stk. 1. Lovena traeder i kraft den 1. Januar 1993.

§9

5*. 1. § 7 a i lov om andelsboligforeninger og andre boligtaellesskaber, som affattet ved denne lovs § S, nr. l, gaekter

for ejendomme med egne fellesantenneanlaeg, som er etableret eller fbrbedret dagen efter lovens bekendtgerelse i

Lovtidende eller senere, samt fbr ejendomme med programforsyning udefra, som er etableret dagen efter lovens

bekendtgerelse i Lovtidende eller senere.

Stk. 2. § 7 a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfaellesskaber, som affattet ved denne lovs § 5, nr. l, gaelder

endvidere fbr ejendomme med egne faellesantenneanlaeg, der er etableret tidligere end dagen efter lovens bekendtgerelse i

Lovtidende, dog säledes, at det alene er udgifteme som naevnt i stk. l, nr. 2-9, som ikke kan indeholdes i boligafgiften.

Stk. 3. % 7 a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfaellesskaber, som affattet ved denne lovs § S, nr. l, gaelder

endvidere for ejendomme med programforsyning udefra, som er etableret tidligere end dagen efter lovens bekendtgerelse i

Lovtidende, dog säledes, at det indtil 1. januar 1998 alene er udgifter som naevnt i stk. l, nr. 6-9, og 50 pct. af udgifter til

signalleveranderen som naevnt i stk. l, nr. 1-5, der Ikke kan indeholdes i boligafgiften. SSfremt programforsynlngen som

anfert i 1. pkt. fbrbedres, kan der heller ikke i boligafgiften indeholdes udgiftsstigning som feige af forbedringen. Fra og

med 1. januar 1998 kan samtjige udgifter til signalleveranderen efter stk. l, nr. 1-5, Ikke indeholdes i boligafgiften, og

denne nedsaettes tJIsvarende. Stk. 4 flnder tjlsvarende anvendelse.

Stit. 4. Andelsboligforeningen skal med virkning fra 1. januar 1993 foretage en nedsaettelse af boligafgiften for hver

enkelt andelshaver svarende öl de hidtil betalte udgifter eller for ejendomme omfattet af § 9, stk. 3, det efter denne

bestemmelse beregnede beleb bortset fra udgifter til administratjon. Andelsboligforeningen skal Inden den 1. Oktober 1992

give andelshaveren specificerede oplysninger om storrelsen af nedsasttelsen af boligafgiften og skal samtidig give

kommunen meddelelse om sterrelsen af boligafgiften pr. 1. januar 1993 fbr de enkelte andelshavere i ejendommen.

Stk. 5. § 7 b, stk. 2, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfaellesskaber, som affattet ved denne lovs § 5, nr. l,

har virkning for egne fasllesantenneanlaeg og programforsyning udefra, som etaMeres efter 1. januar 1998.̂  For anlaeg og

programforsyning, som er etableret inden 1. januar 1993, og som er indrettet til modtagelse af betalingsprogrammer, skal
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andelsboligtoreningen hurtigst muligt, dog inden 1. Januar 1998, skabe mulighed for Indhfiduelt valg af programudbud i

ejendommen, säfremt andelshaveren onsker det. Ved betalingsprogrammer forstäs alle programmer, hvis modtagelse og

udsendelse i anlaegget er betinget af andelsboligfbreningens betaling herfor til programleverandoren.

Lov nr. 1072 af 22. december 1993 indeholder folgende ikrafttrasdelsesbestemmelse:

§5

Loven111 traeder i kraft den 1. Januar 1994.

Lov nr. 335 af 10. maj 1994 indeholder folgende ikrafttraedelsesbestemmelse:

§2

Loven12̂  traeder i kraft dagen efter bekendtgorelsen i LovHdende13̂  og har virkning for aftaler om overdragelse, der

indgäs efter lovens ikrafttraeden.

Lov nr. 445 af 1. juni 1994 indeholder folgende ikrafttraedelsesbestemmelser:

§7

Stk. 1. Loven1*1 traeder i kraft dagen efter bekendtgorelsen i Lovttdende.151

Sät. 2-3. (Udeladt)

Stk. 4. § 6 har virkning for aftaler om overdragelse, der indgäs efter 11. maj 1994.

Lov nr. 306 af 17. maj 1995 indeholder folgende ikrafttraedelsesbestemmelse:

§S

Loven10 traeder i kraft dagen efter bekendtgorelsen i LovHdende.13

Lov nr. 220 af 27. marts 19% indeholder folgende ikrafttraedelsesbestemmelse:

§«

SOc. 1. Loven181 traeder i kraft den 1. april 1996, jf. dog stk. 2.191

Lov nr. 382 af 10. juni 1997 indeholder folgende ikrafttrsedelsesbestemmelse

§10

Stk. 1. Loven™ traeder i kraft den 1. Januar 1998.

Lov nr. 383 af 10. juni 1997 indeholder folgende ikrafttraedelsesbestemmelse:

§2

Loven211 traeder i kraft dagen efter bekendtgorelsen i Lovtidende.221

Lov nr. 1086 af 29. december 1999 indeholder folgende ikrafttraedelsesbestemmelse:

fS
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Laven23* traeder i kraft den 1. januar 2000.

Lov nr. 404 af 31. maj 2000 indeholder feigende Ikrafttraedelsesbestemmelse:

§6

Loven241 traeder i kraft dagen efter bekendtgerelsen i LovBdende.25*

Lov nr. 406 af 31. maj 2000 indeholder folgende ikrefttreedelsesbestemmelse:

§11

Stk. 1. Loven20 traeder i kraft den 1. januar 2001.

Lov nr. 137 af 20. marts 2002 indeholder feigende ikrafttraedelsesbestemmelse:

§3

Loven23 trasder i kraft den 1. april 2002.

Lov nr. 1235 af 27. december 2003 indeholder feigende ikrafttraedelsesbestemmelse:

§9

52*. 1. Loven281 traeder i kraft den 1. januar 2004.

St/i. 2. § 5 gaelder ikke for husstande i ejendomme, hvortil kommunen har hjemtaget bindende tilsagn til en

byfomyelsesbeslutning inden den 1. januar 2004 eller inden denne dato har meddelt päbud efter kapitel 9 i lov m

byfornyelse, jf. lovbekendtgorelse nr. 260 af 7. april 2003. Det samme gselder for husstande i kvarterteftsomräder i

ejendomme omfattet af en beslutnmg om byfornyelse i henhold til lov om byfornyelse, hvorHI der er afsat midier pS

finanslov 2000 og hjemtaget bindende tilsagn om offentlig statte inden den 1. januar 2009. Disse husstande er fortsat efter

udgangen af 2003 berettiget til sanerings- og byfornyelsesbollgsikring samt huslejetilskud efter de adligere gaeldende

regier.

Lov nr. 1219 af 27. december 2003 indeholder feigende ikrafttraedelsesbestemmelse:

§6

5». 1. Loven22 traeder l kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Lejere, som pä tidspunktet for lovens ikrafttraeden er forpligtet til at betale bktrag til ejendommens forsyning med

adgang til elektroniske kommunikationstjenester, vil fortsat vaere forpligtet til at betale dette bldrag.

Stk. 3.1 lejeforhold, hvor betalingen for lejerens adgang til elektroniske kommunikationstjenester er indehoktt i lejen,

skal lejen nedseettes med det belab, som efter § l, nr. 4, og § 2, nr. 4, overferes til betaling efter regleme i henholdsvis

kapitel VIIA i lov om leje og kapitel 111 lov om leje af almene boliger om lejerens betaling til faellesantenne og adgang til

elektroniske kommunikationstjenester m.v.

Lov nr. 204 af 29. marts 2004 indeholder feigende ikrafttraedelsesbestemmelse:

§2

Stk. 1.0konomi- og erhvervsminlsteren fastsaetter tidspunktet for lovens Ikrafttraeden.̂

Stk. 2. § 5, stic. 14, 4. pkt., i lov om andelsboligforeninger og andre bofaellesskaber, Ander dog fortsat anvendelse for

garantier, som er stillet fer lovens ikrafttraeden.

^
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Lov nr. 412 af 1. juni 2005 indeholder falgende ikrafttreedelsesbestemmelse:

§4

5». 1. Loven311 traeder i kraft den 1. September 2005.

Stk. 2. § 5, stk. 2, litra d, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfaellesskaber finden fortsat anvendelse for

andelsboligforeninger, hvor det fremgär af det f0r den 1. September 2005 senest aflagte ärsregnskab, at andelens vaerdi er

opgjort efter denne prisfastsaattelsesmetode.

Lov nr. 521 af 21. juni 2005 indeholder feigende ikrafttraedelsesbestemmelse:

$2

Stk. 1. Loven321 traeder i kraft dagen efter bekendtgarelsen i Lovtidende.331

5*. 2. § 2, stk. 2,1. pkt., jf. § 9, stk. l, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfaellesskaber som affattet ved

denne lovs § l, nr. l og 4, finder anvendelse pä aftaler, der er indgäet efter iovens ikrafttraeden, om erhvervelse af

ejendomme, der efter Iovens ikrafttraeden er eller har vaeret ejet af en andelsboligforening, et boligaktieselskab eller et

boliganpartsselskab.

Stk. 3. § 2, stk. 2, 4. pkt., i lov om andelsboligforeninger og andre boligfaellesskaber som affatbet ved denne lovs § l, nr. l,

finder anvendelse pä ejendomme, der efter Iovens ikrafttraeden er eller har vaeret ejet af en andelsboligforening, et

boligaktieselskab eller et boliganpartsselskab.

Lov nr. 489 af 12. juni 2009 indeholder folgende ikrafttrasdelsesbestemmelse:

§3

Loven traeder i kraft den 1. juli 2009.

0konomi- og Ertivervsministeriet, den 16. december 2010

Brian Mikkelsen

/ Finn Lauritzen

u Lovaendringen vedrarer § l, stk. 3, §§ 2-4, § 5, stk. l, 2 og 9, § 6, § 7, stk. (ophaevet), § 9, § 11, § 13, § 15, stk. l og 3, samt §§ 16-18.

^ Lovaendringen vedrarer § 5, stk. 2.

* Lovaendringen vedrarer § S, stk. 5.

* Lovaendringen vedrarer § 5, stk. 2, litra d.

a

a

'J Lovaendringen vedrarer § 5, stk. 2-5, 8 og 12, § 13, stk. l, 2. pkt, og § 17, stk. l, litra a og b.

SJ Lovaendringen vedrarer § 5, stk. 8.

^ Lovaendringen vedrarer § § 7 a . 7 b o g l l a

m Ved en feji stlr der l § 9, stk. 5,1. pkt, i lov nr. 380 af 20. maj 1992 1. Januar 1998* i stedet fbr som rigtigt "1. Januar 1993'. Bestemmelsen

svarertil§8, stk. 5, itoven.

^ Lovaendringen vedrarer 5 7 a, stk. l, nr. 9, og sdc. 2.

121 Lovaendringen vedrarer § l, stk. l, kap. I, kap IV, §§ 12-14, kap. IV A, § 15, stk. 2 og 3, og § 16, stk. l og 2.

m Bekendtgwelsen i Lovtidende fandt sted den 11. maj 1994.

1H) Lovaendringen vedrarer § 14 a, stk. 3, og § 14 b, stk. l, 1. pkt.

151 Bekendtoarelsen i Lovtidende fandt sted den 2. juni 1994.

m Lovaendringen vedrarer § 7 a og § 7 b, stk. 2-4.

121 Bekendtgerelsen i Lovtidende fandt sted den 18. maj 1995.

10 Lovaendringen vedrarer f 5, stk. 8 og 12.

181 Stk. 2 vedrarer aendring af lov om boiigbyggen.

Ä Lovaendringen vedrarer § 5, stk. 5 og 6, og § 6, stk. 6.

211 Lovaendringen vedrarer § 6 a og § 11 a.

221 Bekendtgerelsen i Lovtidende fandt sted den 11. juni 1997.

231 Lovaendringen vedrarer § 5, stk. 8.

Lovaendringen vedrwer § 5, stk. 3 og 4, samt § 6, stk. 6.

Lovaendringen vedrwer § l, stk. l, og § 13, stk. l, 2. pkt.
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*** Lovasndringen vedrarer § 5, stk. 12,1. pkt., SS 7 c-7 h og § 15, stk. 3.

23 Bekendtgarelsen i Lovtidende fandt sted den 2. juni 2000.

20 Lovaendringen vedrarer S l, stk. 2, 5 2, stk. 7, § 5, stk. 5 og 7, S 6, stk. 6, § 7 a og 5 7 b.

^ Lovaendringen vedrarer § 5, stk. 9, og S 7 g.

281 Lovaendringen vedrerer S 5, stk. 5-7, og S 7 g.

221 Lovaendringen vedrarer 5 7a, stk. l, 1. og 2. pkt.

m Lovaendringen vedrarer S 2, stk. 5, § 4 a, § 5, stk. 14, § 6, stk. 7 og 8,55 6 a, 6 b, 7 g og 11 a, 5 15, stk. l og 5, og S 16, stk. 4 og S, og

trädte i kraft den 1. februar 2005, jf. bekendtgorelse nr. 1396 af 17. december 2004.

^ Lovaendringen vedrarer § l b, § 2, stk. 7, § 3, stk. 2, S 5, stk. 2 og 4, og § 15.

321 Lovaendringen vedrerer S 2, § 9, S 15, stk. l og 7, og § 16.

m Bekendtgarelsen i Lovtidende fendt sted den 22. juni 2005.

—

—
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