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En grøn dagsorden
ABF støtter den grønne dagsorden – det
gælder både ønsket om en kraftig reduktion af CO2-udledningen og en mere grøn
affaldssektor. Og i forsøget på at opnå målsætningen skal de private andelsboliger
selvfølgelig også bidrage positivt.
For ABF er det vigtigt, at den grønne
omstilling af andelsboligsektoren sker ved
fornuftige tilskuds- og puljeordninger,
der betyder, at ingen andelsboligforening
bliver pålagt ekstra store omkostninger
ved omlægning af fx varmeforsyning og
affaldssortering. Derfor er ABF overordnet tilfreds med, at der sker en række
ting på energiområdet. I dette nummer
kan du læse mere om Bygningspuljens
nye tilskudsmuligheder for renovering af
andelsboligforeningers ejendomme samt
BoligJobordningen.
Det er vigtigt med tiltag, der gør det
mere motiverende for andelsboliger at
bidrage til den grønne omstilling. Når de
mange grønne initiativer skal omsættes
til konkret handling, så vil ABF arbejde
for, at der tages højde for og hensyn til
andelsboligforeningerne, så det ikke bliver
for bøvlet. Hvis jeg skal i gang med at kildesortere mit affald, skal rammerne være
på plads. Det kræver både affaldsspande,
men også information om, hvordan jeg

For ABF er det vigtigt, at
den grønne omstilling af
andelsboligsektoren sker
ved fornuftige tilskudsog puljeordninger.

sorterer pizzabakker, kogt broccoli og
batterier, når hverdagen melder sig.
Årets Andelsboligforening 2020, A/B
Util, er et godt eksempel på, at energiforbedringer i ejendommen er en omfattende
indsats, der kræver meget af foreningens
andelshavere. Den grønne omstilling griber både ind i vores hverdag og økonomi,
og for ABF er det derfor helt afgørende, at
det bliver en proces, hvor alle kan være
med, og hvor der er tryghed om investeringerne. Det betyder bl.a. fokus på at sikre, at
udfasning af olie- og gasfyr sker på en god
og ordentlig måde. n
LÆS OM BOLIGJOBORDNINGEN SIDE 4
LÆS OM BYGNINGSPULJEN SIDE 11
LÆS OM A/B UTIL SIDE 24

Hans Erik Lund
LANDSFORMAND

MEDLEMSBLAD FOR ANDELSBOLIGFORENINGERNES FÆLLESREPRÆSENTATION

FORSIDE: A/B TOLDGAARDEN,
I PADBORG

KONTAKT
REDAKTØR LISE CLEMMENSEN (DJ)
TELEFON: 33 86 28 50
LC@ABF-REP.DK
LAYOUT: ROBERT HAREN

FOTO: REDSTAR

ABF'S SEKRETARIAT &
MEDLEMSRÅDGIVNING
VESTER FARIMAGSGADE 1, 8. SAL
1606 KØBENHAVN V
TELEFON: 33 86 28 30
WWW.ABF-REP.DK
ABF@ABF-REP.DK

TRYK: OTW DANMARK

DU MODTAGER DIT NÆSTE
MEDLEMSBLAD I APRIL 2021

SK

MILJØMÆ
R

ING

2 ABFnyt 1 - 2021

ANNONCER:
ABFNYT
MARTIN BORREGAARD
TELEFON: 33 86 28 30
ABF@ABF-REP.DK.DK

MEDLEMSRÅDGIVNING
MAN. - FRE. 9.00 - 14.00
TELEFON: 33 86 28 30

OPLAG 101.255
MEDLEM AF DANSKE MEDIER
KN

REDAKTION
JAN HANSEN (ANSVARSHAVENDE)
LISE CLEMMENSEN (REDAKTØR)
ISAAC ABELLA APPELQUIST

EFTERTRYK AF ARTIKLER
OG BILLEDER I ABFNYT
MÅ KUN FINDE STED EFTER
FORUDGÅENDE AFTALE.

N OR D
I

NR. 1, JANUAR 2021
UDGIVET AF ABFNYT APS

5041-0004
TRYKSAG

11

Bygningspuljen
FÅ ADGANG TIL BYGNINGSPULJE MED TRECIFRET MILLIONBELØB/
ABF’S GUIDE TIL BYGNINGSPULJEN/
MEDLEMSFORENINGER HAR FOKUS PÅ BYGNINGSPULJEN

4

Fokus
4

STØRRE FRADRAG TIL BOLIGJOBORDNINGEN

6

NY PJECE: TRYG I BESTYRELSEN

8

DIGITALT AKTIVITETSKATALOG (NYHED)

STØRRE FRADRAG TIL
BOLIGJOBORDNINGEN

11

FÅ ADGANG TIL BYGNINGSPULJE
		 MED TRECIFRET MILLIONBELØB
13

ABF’S GUIDE TIL BYGNINGSPULJEN

15 MEDLEMSFORENINGER HAR FOKUS
		PÅ BYGNINGSPULJEN
18

ABFNYT NOTITSER

21

KRYDS & TVÆRS / QUIZ

22

LOVE & REGLER

24

”VI SPARER PENGE PÅ VORES
		ENERGIRENOVERINGER”

30

SPØRG EKSPERTEN

24

Andelsliv

30

ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING 2020

Spørg eksperten
ENERGIMÆRKE

www.abf-rep.dk

3

fokus
TEKST LISE CLEMMENSEN

FOTO COLOURBOX

Større fradrag
til BoligJobordningen
BoligJobordningen har fået hævet fradraget, og andelshavere har også mulighed
for at få gavn af ordningen. ABFnyt guider dig her igennem de vigtigste ydelser.
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2021 er BoligJobordningens fradrag blevet hævet, også for
andelshavere. Det bliver nu muligt, at
få et større fradrag for serviceydelser
og håndværksydelser til din andelsbolig end i dag.
Formålet er at støtte serviceerhvervet og fremme private grønne investeringer. Loftet for serviceydelser bliver
hævet fra 6.400 kr. til 25.000 kroner,
og loftet for håndværksydelser hæves
fra 12.800 kr. til 25.000 kroner.

Tjek foreningens vedtægter
Inden du drømmer om nye vinduer,
solceller eller vindmøller på taget,
skal du starte med at finde vedtægterne frem for din forening og læse op
på, om det er dig eller foreningen, som
har vedligeholdelsespligten.
Det er nemlig én af SKAT’s tre
betingelser for at få fradrag, og dem får
du her:
• Du skal selv betale for arbejdet.
• Du skal have pligt til at vedligeholde boligen.
• Du skal bo i boligen, mens arbejdet
bliver udført.
Bor du i en andelsboligforening, som
følger ABF’s standardvedtægter, kan
du under § 9 læse, at du som andelshaver er forpligtet til at foretage al
vedligeholdelse inde i andelsboligen,
dog undtaget fx varmeanlæg og fælles
rør i boligen.
Det er også dit ansvar at udskifte fx
gulve, køkkenborde, el- og vandmålere, HPFI-relæ og døre inde i boligen.
Det gælder også forringelse, som skyl-
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des slid og ælde.
Det er desuden dit ansvar at vedligeholde de individuelle forbedringer
og forandringer, der er udført i andelsboligen, også selvom det er forbedringer og forandringer, som en tidligere
andelshaver har udført.
En oversigt over, hvilke vedligeholdelsesarbejder, som er foreningens ansvar og dermed ikke dit ansvar, finder
du i ABF’s standardvedtægter § 9, stk. 5.

Rengøring og havearbejde
Du skal være opmærksom på, at du
kun kan få fradrag for arbejdsløn
inklusiv moms.
Fradraget kan med andre ord ikke
bruges på materialer. Derfor er det en
fordel at bruge dit fradrag på løntunge
ydelser, som fx rengøring og havearbejde.
Her er en oversigt med service- og
håndværksydelser, som du kan få
fradrag for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almindelig rengøring
Vinduespudsning
Børnepasning
Almindeligt havearbejde m.m.
Energibesparelser
Energiforsyning
Klimasikring
Andre grønne ydelser
Bredbånd og tyverialarm.

Tjek skat.dk for uddybning af de enkelte punkter.
Håndværkerydelser skal være
udført af en momsregistreret virksomhed, og du skal huske at gemme din
dokumentation for det udførte arbejde. Husk også at få specificeret, hvad

Boligjobordningens fradrag for fx havearbejde er hævet til 25.000 kr. i 2021.

der er henholdsvis løn og materialer
på fakturaen.
Serviceydelser som rengøring
og børnepasning kan udføres af en
privatperson, som skal udfylde en
serviceerklæring, der kan downloades
på SKAT’s hjemmeside.
Skatteværdien af fradraget øges i
2021 til ca. 35% for serviceydelser. n

Læs mere på:
W W W.ABF-REP.DK > LOV & FAK TA >
BOLIGJOBORDNINGEN
W W W.ABF-REP.DK > > PUBLIK ATIONER >
ABF’S STANDARDVEDTÆGTER
W W W.SK AT.DK
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NY PJECE:
TRYG I BESTYRELSEN
ABF har udgivet en pjece, som sætter fokus på bestyrelsesarbejde. Her kan du blive klogere på
opgaver, ansvar, de gode bestyrelsesprincipper, og hvordan I skaber engagement i bestyrelsen.

– God ledelse handler om at få
alle til at føle ejerskab overfor de
beslutninger, som bliver vedtaget på
den årlige generalforsamling. Derfor
sætter vi også fokus på vigtigheden
af at tjekke foreningens vedtægter i
forhold til rollefordelingen mellem
bestyrelsen og andelshaverne. Det
kan forebygge mange konflikter, fortæller Anna Pedersen Bækhøj.
På ABF’s hjemmeside kan bestyrelsesmedlemmer finde en række
foldere og anden information, som
kan styrke bestyrelsesarbejdet.
Foråret er ofte store skiftedag i mange bestyrelser. Rutinerede kræfter
stopper, og nye ansigter bliver en del
af foreningens bestyrelse. Og de skal
tages godt imod.
Derfor har ABF udgivet pjecen
”Tryg i bestyrelsen – bestyrelsesansvar og opgaver”. Pjecen er skrevet
både for at give en tryg start for nye
bestyrelsesmedlemmer og give inspiration til de rutinerede kræfter.
Her kan du læse mere om alt fra
bestyrelsens opgaver og ansvar over
bestyrelsesprincipper til forretningsorden, årshjul og ideer til, hvordan I
engagerer hele bestyrelsen.

Forebyg konflikter
Pjecen kommer også rundt om
samspillet mellem bestyrelsen og
generalforsamlingen, som er foreningens demokratiske hjerte og her,
de vigtige beslutninger træffes. Det
fortæller organisatorisk konsulent
Anna Pedersen Bækhøj:
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Download skabeloner
På ABF’s hjemmeside finder du
blandt andet information om en lang
række af de hverdagsopgaver, som
er en del af driften. Det kan være alt
fra download af GDPR-skabeloner til
information om foreningens årsrapport, som fx kan være nyttig at læse,
inden din bestyrelse skal i dialog
med foreningens revisor, fortæller
Anna Pedersen Bækhøj:
– Jeg opfordrer alle bestyrelser til
at bruge ABF’s hjemmeside i hverdagen. Her er alt fra foldere om oplysningspligt ved salg til et juridisk og
økonomisk univers i opslagsformat,
hvor vi har samlet informationer og
anbefalinger om en lang række emner som fx salg, husorden og ventelister. På hjemmesiden finder du også
foldere, videoer, guides og undersider med links til fx lovgivning og
offentlige myndigheder, fortæller
hun.
Husk også at tjekke, om din

forening har abonnement på ABF’s
digitale håndbog.

Tegn en bestyrelsesforsikring
Tryghed handler også om at turde
handle i trygge rammer. Derfor tilbyder ABF en bestyrelsesansvars- og
besvigelsesforsikring til medlemmerne. Forsikringerne beskytter dig
som andelshaver, der sidder i foreningens bestyrelse, mod at skulle
dække eventuelle tab personligt.
ABF råder sine medlemmer til at
forsikre sig mod et eventuelt erstatningsansvar som følge af fejl, som
bestyrelsen eller udvalgsmedlemmer
begår. Derfor fremgår det af ABF’s
standardvedtægter, at foreningen
skal tegne en bestyrelsesansvars- og
besvigelsesforsikring.
ABF udvikler i øvrigt løbende
informationsmateriale målrettet
medlemmernes behov. Savner du
materiale om specifikke emner, især
som nyvalgt bestyrelsesmedlem,
så send en e-mail til abf@abf-rep.
dk mærket ”ABF infomateriale” og
beskriv, hvilke emner du ønsker
materiale om. n

Download pjece på:
W W W.ABF-REP.DK > PUBLIK ATIONER

Tjek ABF-håndbogen på:
W W W.ABF-HÅNDBOGEN.DK

Bygninger til
mennesker

Værdi handler ikke
bare om penge
Bæredygtige drift- og vedligeholdelsesplaner øger værdien af jeres ejendom
– og forbedrer hverdagen nu og her. Vores erfarne rådgivere leverer bæredygtig
ingeniørrådgivning med mulighed for DGNB certificering i forbindelse med
jeres renoverings- og vedligeholdelsesprojekter.

Kontakt os for at komme godt i gang.

+45 70 20 12 32

kontakt@obh-gruppen.dk

AKTIVITETER

ABF’s aktiviteter i foråret 2021
Viden om andelsboligforhold er en af grundpillerne i ABF’s
medlemsservice, og derfor skal I ikke snydes for adgang til
information og viden, som I kan bruge i den daglige drift,
selvom COVID-19 raser.
På grund af den globale sundhedskrise tilbyder ABF kun
digitale kurser og arrangementer frem til påsken 2021,
men vi vender stærkt tilbage med de fysiske kurser, når
det igen er trygt og sikkert at mødes i samme rum.

ABF opfordrer jer medlemmer til at holde øje med
vores hjemmeside, hvor I også kan læse de fulde aktivi
tetsbeskrivelser og tilmelde jer.
Deltagere på de digitale aktiviteter modtager mødelink
et par dage inden afviklingen.
Vi glæder os til at se medlemmerne digitalt.
Velkommen til forårssæsonen 2021.

DIGITALE ARRANGEMENTER
ABF’s digitale medlemstilbud
Dette arrangement giver en generel introduktion til det nye foreningshjemmesidetilbud og ventelistesystemet Waitly.
En repræsentant fra ABF’s medlemsrådgivning introducerer til, hvorfor det er en god idé at have en hjemmeside og en
venteliste. Herefter bliver de to systemer præsenteret. Der vil undervejs også være mulighed for at stille spørgsmål til
udviklerne af systemerne.
Dato: 04.02.21
Tid: Kl. 16.30-17.30
Pris: Gratis
Underviser: Jurist fra ABF, repræsentant fra Waitly og fra Twentyfour

Intro til foreningshjemmesider
Dette arrangement er for jer, der har en foreningshjemmeside via ABF og gerne vil lære det nye system bedre at kende.
Det nye system kan ting, det gamle ikke kunne, men der er også skåret noget fra, og de fleste ting gøres på en anden
måde end tidligere. Mange benytter kun en lille del af de funktioner, der er i systemet. På webinaret vil vi gennemgå
alle funktionerne i systemet, som Twentyfour har udviklet, og ikke mindst vise, hvordan de bruges.
Dato: 26.01.21
Tid: Kl. 13.00-15.00
Pris: Gratis
Underviser: Repræsentant fra Twentyfour

Nyeste viden på andelsboligområdet
Er du, som erfarent bestyrelsesmedlem, ajourført med den nyeste viden og lovgivning på andelsboligområdet? Vi informerer kort om nyt på andelsboligområdet, som bestyrelserne bør være opmærksomme på.
Dette arrangement er for bestyrelsesmedlemmer, der har erfaring og en grundlæggende viden om bestyrelsesarbejdet.
Dato: 01.02.21, 01.03.21, 13.04.21 og 05.05.21
Tid: Februar og april kl. 13.00-13.30 & marts og maj kl. 17.00-17.30
Pris: Gratis
Underviser: Jurist fra ABF
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AKTIVITETER

DIGITALE KURSER
SALG

ØKONOMI

Dødsboer

Foreningens lån

Når en andelshaver afgår ved døden, vil der være en
masse spørgsmål, som bestyrelsen skal forholde sig
til. På kurset gennemgår vi, hvad bestyrelsen skal
være opmærksom på, og hvordan man skal handle og
reagere.

Generalforsamlingen vil i flere sammenhænge skulle
tage stilling til foreningens lån, hvad enten foreningen
skal have finansieret en byggesag, renten er faldet
eller en afdragsfri periode er ved at udløbe.

Kurset giver en forståelse af, hvad et dødsbo er, og hvordan man som forening beskytter sine rettigheder, når
der er tale om overdragelse i forbindelse med dødsfald.

På kurset gennemgås de forskellige lånetyper, som er
relevante for andelsboligforeninger. Vi kommer rundt
om de valg, som foreningen skal træffe, når I skal optage nye lån og ved omlægning af eksisterende lån.

Dato: 17.02.21

Dato: 09.03.21

Tid: Kl. 17.00-18.00

Tid: Kl. 17.00-18.00

Pris: 95 kr.

Pris: 95 kr.

Underviser: Jurist fra ABF

Underviser: Rådgiver fra ABF

ØKONOMI

Foreningens årsrapport
Kurset giver en grundlæggende viden om foreningens økonomi. Vi gennemgår opbygningen af årsrapporten og giver
viden om, hvordan årsrapportens indhold skal forstås.

LEDELSE

Gør generalforsamlingen
til en succes

Vi har fokus på overblik over foreningens økonomi, og vi
gennemgår, hvilke faktorer der har indflydelse på fastsættelsen af andelsværdien.

Den ordinære generalforsamling er andelsboligforeningens vigtigste møde - det er her foreningen
træffer beslutninger. Hvert år afholdes generalforsamlingen, men hvordan skal den planlægges, og
hvem har hvilke roller?

Dato: 16.03.21

Dato: 22.02.21

Tid: Kl. 17.00-18.00
Pris: 95 kr.
Underviser: Rådgiver fra ABF

LEDELSE

Tid: Kl. 17.00-19.00
Pris: 135 kr.
Underviser: Jurist fra ABF

LEDELSE

Husorden

Persondata

En god husorden kan blandt andet sikre godt naboskab,
skabe tryghed, forebygge konflikter og sætte ord på,
hvordan samtlige andelshavere kan tage hensyn til hinanden.

Alle andelsboligforeninger behandler personoplysninger, og foreningens bestyrelse skal kende
reglerne for, hvordan oplysningerne skal behandles. På kurset gennemgår vi kravene i persondataforordningen fra behandlingshjemmel til regler for
sletning.

Husordenen fra ABF er et arbejdsredskab, som I skal
tilpasse, så den passer præcis til jeres forening.
Vi kommer også rundt om, hvad I kan gøre, når husordenen bliver overtrådt.
Dato: 11.02.21 og 18.03.21
Tid: Kl. 13.00-14.00 & kl. 17.00-18.00

Dato: 23.03.21
Tid: Kl. 17.00-19.00
Pris: 135 kr.
Underviser: Jurist fra ABF

Pris: 95 kr.
Underviser: Jurist fra ABF

www.abf-rep.dk
www.abf-rep.dk
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EJENDOMS
RENOVERING

Danskerne opfatter grøn omstilling som en forudsætning for fremtidens vækst
og velfærd, og bestyrelsen bør gå i gang med at omstille boligforeningen til at
tænke/agere bæredygtigt i driften og udviklingen af ejendommen.
Skal vi være boligforeningens fremtidige samarbejdspartner vedrørende
driften, vedligeholdelsen og udviklingen af ejendommen,
samt ved transformationen af jeres boligforening til en
bæredygtig boligforening.
Kontakt os for et uforpligtende møde.
Trio Arkitekter ApS
Sankt Knuds Vej 36 st.
1903 Frederiksberg C

Telefon 33 15 15 20
mail@trioarkitekter.dk
www.trioarkitekter.dk
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R E N OV E R I N G T R A P P E R E N OV E R I N G E L E VATO R E N E R G I R E N OV E R I N G L A R V E D L I G E H O L D E L S E S P L A N BY F O R N Y E L S E A N D E L S B O L I GV U R D E R I N G
F U G T O G S K I M M E L S VA M P U D B E D R I N G E N E R G I M Æ R K N I N G FA L D S TA M M E R E N OV E R I N G VA N D  O G VA R M E I N S TA L L AT I O N E R G Å R D R E N OV E R I N G

Skal du have nye målere?
Du kan regne med os!

Hos ista har vi kundens bedste interesse for øje og gør
din hverdag lettere. Vi håndterer dit vand- og varmeforbrug – effektivt, sikkert, transparent!
Vi leverer:


Intelligente helhedsløsninger til måling af forbrug
og indeklima



Kvalitetsregnskaber til tiden. 90% inden for 30 dage



Adgang til online forbrugsvisning

Ring til os på 77 32 33 00 og få et tilbud.

ista Danmark A/S  Borupvang 5B  2750 Ballerup  Tlf.: 77 32 32 32  ista@ista.dk  www.ista.dk
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TEKST LISE CLEMMENSEN

BYGNINGSPULJEN
Ny bygningspulje til energirenoveringer får ca. 375 millioner kr. i 2021 og tilføres midler hvert
år frem til og med 2026. Andelsboligforeninger kan også søge.
I dette tema guider vi dig gennem puljen. Vi ser nærmere på, hvordan din forening kan vedtage nye projekter, og så besøger vi en lang række foreninger i hele landet, som fortæller om,
hvad de vil søge midler til i de kommende år.

Få adgang til bygningspulje
med trecifret millionbeløb
Energistyrelsen har åbnet for flerårig bygningspulje, og i 2021 uddeles millioner til energibesparelser og energieffektiviseringer. Hårdt tiltrængt, mener ABF, som dog ærgrer sig over
regionale udfordringer.
Blafrer stearinlysene i din vindueskarm, skutter du dig med et tæppe i
sofaen, eller drømmer du om energibesparelser, som kan mærkes på din
pengepung?
Din andelsboligforening kan som
noget helt nyt søge om tilskud i en
nyoprettet bygningspulje administreret af Energistyrelsen, hvor
pengene er øremærket til energitiltag
i boligsektoren. Penge, som er tiltænkt fx nye vinduer, efterisolering
og udskiftning til varmepumper, og
som dækker op til 30% af prisen på
de tiltag, der er nævnt på styrelsens
hjemmeside.
Tiltag, som både bidrager til at
stoppe klimaforandringerne, og som
vil give bedre opvarmede boliger og
i sidste ende øget livskvalitet for dig
og de andre andelshavere i foreningen.
I 2021 får Bygningspuljen 375 millioner kroner, og med finansloven for

2021, er der lagt yderligere 300 millioner kr. oveni; tilskud, som også kan
energioptimere din andelsbolig.
Beløbene for de efterfølgende år er
endnu ikke fastlagt, men det vil ABF
løbende informere sine medlemmer
om.

2030 er målstregen
40% af det danske energiforbrug
kommer fra bygninger. Bygningspuljen er derfor søsat for at bane
vejen for energiforbedringsprojekter
i bygninger, herunder også i private
andelsboligforeninger. Puljen fokuserer på energibesparelser og energieffektiviseringer for at reducere
CO2-udledningen, når du opvarmer
din andelsbolig.
Hvis din andelsboligforening i
fællesskab reducerer varmeforbruget, kan andelsboligsektoren sammen bidrage til Danmarks mål om at
reducere drivhusgasserne med 70%

Jan Hansen
DIREKTØR

Det haster med at komme i gang.
Dog er der opstået en udfordring
for særligt én gruppe andelsboligforeninger, som gerne vil bruge
Bygningspuljen.

frem til 2030 i kampen mod klimaforandringer.
Andelsboligsektoren har fokus
på energirenoveringer, og derfor er
ABF’s direktør Jan Hansen tilfreds

www.abf-rep.dk 11

tema
ILLUSTRATION NIELS POULSEN

Bygningspulje til energirenoveringer med trecifret millionbeløb kan nu søges af landets andelsboligforeninger.

med, at private andelsboliger også
får adgang til bygningspuljen:
– I flere år har ABF efterlyst energipuljer, som gør det muligt, ikke bare
for den enkelte andelshaver, men for
andelsboligforeningen i fællesskab, at
søge offentlige midler, så andelsboligsektoren kan bidrage til at understøtte
regeringens klimaaftale om reduktion
af CO2-udledningen. Det har vi langt om
længe fået med Bygningspuljen, og det
er et første skridt i den rigtige retning,
siger han.
Det haster med at komme i gang. Dog
er der opstået en udfordring for særligt
én gruppe andelsboligforeninger, som
gerne vil bruge Bygningspuljen.

Tæt/lavt byggeri i klemme
Bygningspuljen blev skudt i gang
15. oktober 2020, og hurtigt har det
vist sig, at der ikke er taget højde for
forskellen på andelsboligforeninger
i etagebyggeri og i tæt/lavt byggeri
eller klyngehuse, som de også kaldes.
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Når andelsboligforeninger skal
søge midler i Bygningspuljen, skal
foreningerne sende et energimærke
for ejendommen, dog undtaget midler til etablering af varmepumper.
Energimærket vil normalt foreligge for en forening i etagebyggeri,
fordi hele ejendommen bliver energimærket på én gang.
I tæt/lav bebyggelse er der kun
pligt til at få energimærket den
enkelte bolig i forbindelse med salg
eller udlejning. Tæt/lav vil derfor typisk ikke have en energimærkning,
der dækker alle foreningens boliger,
og vil derfor skulle indhente energimærker for alle boligerne til brug for
ansøgningen.
ABF har registreret ca. 3.600 foreninger i tæt/lavt byggeri.
Hvis en forening består af 15 klyngehuse, skal foreningen altså p.t.
uploade 15 individuelle energimærker på Energistyrelsens hjemmeside.
Dog arbejder Energistyrelsen på en

ny og mere brugervenlig portal, hvor
ansøgere også finder kontaktinfo til
support. n

Fakta om
bygningspuljen
Bygningspuljen giver tilskud til energirenoveringer indenfor klimaskærm,
udskiftning af varmetype og drift.
I 2021 er der 375 millioner kr. samt
yderligere 300 millioner kr. med
finansloven for 2021.
Den enkelte andelshaver kan også
søge om tilskud. Det kræver blot
fuldmagt fra bestyrelsen samt
foreningens vedtægter.
Læs mere på:
SPARENERGI.DK

TEKST LISE CLEMMENSEN

tema

FOTO PALLE SKOV

ABF’s guide til
Bygningspuljen
Beslutningsproces, vedtægter og energimærke.
ABFnyt guider dig igennem de vigtigste dele af Bygningspuljen.

A/B Færgegaarden i Faaborg er en af de andelsboligforeninger, som gerne vil søge om tilskud via Bygningspuljen. Her ses formand Ellen Vagnsø.

Gør din forening klar til Bygningspuljen 2021. Pengene uddeles efter
først-til-mølle-princippet, så det er alles
kamp mod alle at få adgang til puljen.
Tilskuddet gives kun til nye
projekter, op til 30% af projektets
omkostninger, og din forening skal
derfor vente med at lave aftale med

en håndværker, indtil I har fået tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen.
På Sparenergis hjemmeside finder
du en tilskudsberegner, som estimerer,
hvor stort et beløb projektet kan få i
tilskud ud fra ejendommens BBR-oplysninger. Selve tilskudsberegningen
sker dog ud fra oplysninger om boli-

gens energimærke, og de to tal er ikke
nødvendigvis identiske.

Projekter under ordningen
Selvom der er et trecifret millionbeløb
i puljen, er det ikke alle energirenoveringsprojekter, din forening kan søge
midler til.
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Energistyrelsen har delt projekterne
op i tre kategorier:
Klimaskærm:
• Udvendig isolering af ydervæg for
massiv ydervæg og let ydervæg,
dog ikke for hulmur
• Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og
skråvægge direkte mod tag
• Isolering af terrændæk
• Udvendig isolering af sokkel ved
terrændæk
• Udskiftning af facadevinduer
• Udskiftning af yderdøre med en
glasandel på minimum 70 %
• Udskiftning af ovenlysvinduer
• Montering af forsatsramme eller
koblet ramme på eksisterende
eller nyt vindue med ét lag glas.
Varmetype:
• Konvertering til luft-til-væske
varmepumpe
• Konvertering til jord-til-væske
varmepumpe
Installation af varmepumper skal
udføres af en virksomhed, der er
godkendt efter VE-godkendelsesordningen.
Hvis I søger om konvertering til
varmepumpe, er det ikke nødvendigt
at vedhæfte seneste energimærkningsrapport.
Drift:
• Etablering af balanceret mekanisk
ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler
• Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe
• Konvertering til vandbåren rumvarmeanlæg.

Det svære valg
Næste skridt er at skabe overblik over
kommende projekter i din forening.
Forhåbentlig har din forening en
drifts- og vedligeholdelsesplan, som
I kan læne jer op ad, når I skal vælge,
om I skal konvertere til varmepum-
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pe eller have nye vinduer, fortæller
ABF’s jurist Jakob Holm Hansen:
– Hvis I ikke har en drifts- og vedligeholdelsesplan, så få udarbejdet
én. Den bør løbe minimum 15 år frem
og udarbejdes af en byggesagkyndig.
Der er også vigtig information at
hente i energimærkningsrapporterne,
pointerer Jakob Holm Hansen.
Hvis I stadig er i tvivl, så få besøg
af en byggeteknisk rådgiver, som
kan rådgive jer i forhold til, hvilke
energirenoveringer, der giver bedst
mening for netop jeres ejendom. I kan
finde en liste med energikonsulenter,
som også udarbejder energimærker,
på sparenergi.dk.
Bruger jeres forening valuarer,
giver det i øvrigt god mening at tjekke
jeres nuværende energimærke.
I forbindelse med Blackstone-aftalen
blev der vedtaget ændringer i lejelovgivningen, der betyder, at ejendomme
omfattet af reglerne vil kunne værdiansættes højere ved en valuarvurdering,
hvis de har et energimærke på A-C,
eller løfter energimærket to niveauer
efter 1. juli 2020, fx fra F til D.
Du kan finde din forenings nyeste
energimærke på boligejer.dk. Her
kan du også downloade den seneste
energimærkningsrapport og læse om
de anbefalinger, som energikonsulenten har givet ift. ejendommen.

Den demokratiske proces
Beslutningsprocessen kan være lang
i mange foreninger. Derfor får du en
oversigt over de vigtigste faser, som I
bør komme igennem, hvis I vælger at
søge som forening.
Kodeordene er demokrati og inddragelse, forklarer Jakob Holm Hansen, som her giver dig sin tjekliste
for den gode proces:
• Nedsæt en arbejdsgruppe, gerne
med både bestyrelsesmedlemmer
og andelshavere
• Husk at tjekke om foreningens bestyrelsesansvarsforsikring dækker
menige andelshavere, som deltager
i udvalg
• Beslut jer for ét projekt

• Afhold (evt. ekstraordinær) generalforsamling, hvor I stemmer om
at sætte projektet i gang
• Indhent tre tilbud, så I har en ide
om prisen
• Ansøg om tilskud fra Bygningspuljen
• Godkendelse af Bygningspuljen
• Afhold (evt. ekstraordinær 2.)
generalforsamling og stem om,
hvilket tilbud I vil acceptere
• Indgå aftale med håndværker og
sæt projektet i gang.

Brug ABF
Undervejs er det vigtigt, at I tjekker
jeres vedtægter, og tag gerne kontakt
til ABF’s medlemsrådgivning, hvis I
er i tvivl om beslutningsprocessen i
forhold til jeres vedtægter. Husk, det
er gratis at bruge ABF’s juridiske og
økonomiske rådgivning.
Et af de punkter, som er vigtige i
forhold til den videre proces, er krav
til indkaldelse til generalforsamlinger,
afstemninger osv. Det er også vigtigt
at have et samlet overblik over, hvilke
fordele I får af forbedringen – fx at
det ikke kun er taglejlighederne, der
sparer varme, hvis taget bliver efterisoleret, men at det reducerer varmeforbruget i hele ejendommen. n

Byggekrav
På ABF’s hjemmeside kan foreningen få gode råd til, hvad I skal være
opmærksomme på, inden I indgår
aftale med en håndværker.
Læs mere på:
WWW.ABF-REP.DK > LOV & FAKTA >
BYGGEKRAV

Tilmelding
Tilmeld dig Energistyrelsens nyhedsbrev og få besked, når puljen
for 2021 åbner:
Tilmeld dig nyhedsbrevet:
WWW.SPARENERGI.DK > FORBRUGER >
BOLIGEN > TILSKUD

tema

TEKST LISE CLEMMENSEN

Medlemsforeninger har
fokus på bygningspuljen
FOTO BAGHUSET

Fra Fredensborg til Padborg er en lang række foreninger allerede gået i gang med forarbejdet til at
kunne søge Bygningspuljen i 2021. ABFnyt har spurgt dem, hvilke projekter de har i støbeskeen.

Foreningens navn: A/B Bytoften
By: Aalborg
Antal andele: 17
Energimærke: D
Opført: 1992
Foreningens formand: Tina Adamsen

FOTO REDSTAR

Tina Adamsen, formand i A/B Bytoften

Vores drøm: Vi søger tilskud til de vinduer, som trænger, og til udarbejdelse af selve energimærke. Vi starter nok med at søge til fem boliger, og så søger vi igen
senere, men vi er lidt udfordret, fordi vi jo skal have et
energimærke for hver enkelt bolig, og det har vi ikke.

Foreningens navn: A/B Toldgaarden
By: Padborg
Antal andele: 16
Energimærke: E
Opført: 1922
Foreningens formand: Ole Jarlnæs

FOTO PALLE SKOV

Vores drøm: I første omgang søger vi tilskud til
udskiftning af vores facadevinduer, som er fra 1990
og er pilrådne. Vi skal også have udskiftet vores
ovenlysvinduer, men det venter vi med. Jeg er gået i
gang med at indhente tilbud på nye vinduer.

Ole Jarlnæs, formand i A/B Toldgaarden

Foreningens navn: A/B Færgegaarden
By: Faaborg
Antal andele: 8
Energimærke: C
Opført: 1981
Foreningens formand: Ellen Vagnsø

Ellen Vagnsø, formand i A/B Færgegaarden

Vores drøm: Vi vil udskifte vores gasfyr med luft-tilvæske varmepumpe. Vi har radiatorer, og der har vi
fået at vide, at jord-til-væske ikke er så godt. Vi har
været i dialog med fire forskellige firmaer og har pt.
fået ét tilbud. Tilbudstagning tager tid.
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Foreningens navn:
A/B Seniorbofællesskabet Florahøj
By: Fredensborg
Antal andele: 20
Energimærke: Ikke udarbejdet
Opført: 2005

FOTO JACOB NIELSEN

Foreningens formand: Søren Christiansen
Vores drøm: Vi ønsker at udskifte gasfyr til lufttil-væske varmepumper til vores gulvvarme. Vi har
nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder videre med
projektet både i forhold til ansøgning i Bygningspuljen, men også ift. endeligt forslag på generalforsamlingen, som dog først kommer til afstemning, når vi
har hørt fra Bygningspuljen.

FOTO PALLE SKOV

Søren Christiansen, formand i A/B Seniorbofællesskabet Florahøj

Foreningens navn: A/B Perikonvej II
By: Middelfart
Antal andele: 8
Energimærke: D
Opført: 1993
Foreningens formand: Anders Peder Knudsen
Vores drøm: Vi vil udskifte døre og vinduer, som er
fra 1993. Vi har ikke indhentet tilbud, for jeg gik kold
i det, fordi reglerne siger, at vi skal have udarbejdet
et energimærke for hvert hus. Nu er der ikke flere
midler i 2020 (i nov. Red.), men jeg har tilmeldt mig
nyhedsbrevet fra Energistyrelsen, så jeg får besked,
når der kommer midler i 2021.

Anders Peder Knudsen, formand i A/B Perikonvej II

Foreningens navn: A/B Æblevangen
By: Hørning
FOTO HELENE BAGGER

Antal andele: 16

Dorrit Svarre, formand i A/B Æblevangen
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Energimærke: C
Opført: 1993
Foreningens formand: Dorrit Svarre
Vores drøm: Vi skal have nye vinduer med tre-lags
glas. Vi har indhentet tilbud og har også fået det
vedtaget på en generalforsamling.

SAVNER I
OVERBLIK OG
KOMPETENT
RÅDGIVNING?
I Newsec står vi for administration af 1.300 andelsog ejerforeninger i hele Danmark, hvor vi sikrer,
at den daglige drift er i orden og hjælper med at
udvikle foreningen.
Med mange års erfaring ved vi, hvad der er
vigtigt for jer som forening.
Vi tager os af bilag, regnskaber, indberetninger,
opkrævninger, rykkere og mere til – og som forening får I jeres egen administrator og controller.
Hos os er der plads til både store og små andelsboligforeninger, og med kontorer i Lyngby,
Næstved og Aarhus dækker vi hele landet.

Vidste du, at vi
også tilbyder
Let administration?
Op til 20 enheder:

20.000 kr.
inkl. moms

Administration der passer jer
Vi skræddersyr en administrationsaftale i samarbejde med jer, som passer til jeres forening.

Tryghed og tilgængelighed
Jeres faste ejendomsadministrator og controller
sidder klar til at hjælpe jer, når I har brug for det.

Digitale løsninger
Vores digitale værktøjer gør bestyrelsens arbejde
meget nemmere. Vi sender desuden dokumenter
digitalt - direkte til medlemmernes e-Boks.

Vil du høre mere, så ring eller mail til os

Puk Rasmussen

45 26 01 27
pur@newsec.dk
THE FULL
SERVICE
PROPERTY
HOUSE

Newsec Property Asset Management
newsec.dk

t
y
n
abf
ABF i pressen
Journalister bruger løbende ABF som ekspertkilde, når
andelsboligsektoren skal analyseres. I hvert nummer af
dit medlemsblad serverer redaktionen derfor et udvalg
af de seneste artikler, hvor vi har stillet organisationens
46 års erfaring til rådighed:
• Børsen.dk, 9.november – Andelsboligforeninger
behandles som erhvervsdrivende, skal betale negativ
rente af indlån
• Finanswatch.dk, 7. november – Danske Bank til andelsforening: Betal minusrente af hver en krone
• Berlingske, 7. november – Banker kræver minusrenter
af hver en krone hos andelsforeninger
• Berlingske, 31. oktober – Ny tjeneste giver dig adgang
til andelsboliger og ventelister
• Berlingske, 28. oktober – Regeringen vil droppe ejendomsvurderinger af andelsboliger
• Politiken, 24. oktober – Skatteminister opgiver vurdering af andelsboliger og erhvervsejendomme.

Finansieringsudvalg
På baggrund af en politisk aftale i forbindelse med
”Blackstone-aftalen” nedsatte erhvervsminister
Simon Kollerup i marts måned et udvalg, der har fået
til opgave at gennemgå mulige ændringer af finansieringsreglerne for andelsboliger, som ABF mener er for
stramme.
Udvalget består af repræsentanter fra Erhvervsministeriet, Transport- og Boligministeriet, Finanstilsynet,
Finans Danmark, Forbrugerrådet TÆNK og ABF.
Udvalget har mødtes ad flere omgange i efteråret
2020 og skal afrapportere ultimo 2020.
ABF informerer sine medlemmer, når udvalget offentliggør sine konklusioner.

FN’s verdensmål
og jeres forening
I ABF vil vi gerne bygge bro mellem andelsboligforeninger
og FN’s verdensmål og vise, at andelsboligsektoren også
kan bidrage til en mere bæredygtig verden.
Det kommer I til at høre meget mere om i 2021, men
allerede nu er vi på jagt efter foreninger, som tænker bæredygtighed ind i den daglige drift.
Det kan være alt fra delebiler og fællesindkøb til affaldssortering og grønne tage.
Hvis jeres forening har lavet bæredygtige tiltag, som
andre foreninger kan lære af, så send en e-mail til
abf@abf-rep.dk mærket ”FN’s verdensmål”.

Læs mere om FN’s verdensmål:

Negative renter
Andelsboligforeninger kan på grund af den negative indlånsrente
i Nationalbanken blive mødt med et krav om at betale negative
renter for de penge, som foreningen har stående i banken.
I nogle banker skal foreninger betale negativ rente fra første krone,
mens det i andre banker er for et beløb, der overstiger en fastsat
grænse, fx mere end 200.000 kroner.
På ABF’s hjemmeside har vores jurister samlet gode råd og anbefalinger til, hvordan din forening kan navigere på det aktuelle
indlånsmarked.

Læs mere om negative renter:
WWW.ABF-REP.DK > LOV OG FAKTA >
ØKONOMI > NEGATIVE RENTER

WWW.VERDENSMAALENE.DK

Find din næste

fagmand

Er du på jagt efter en ejendomsmægler, der kan sælge din
andelsbolig? Eller søger du en maler, der kan give dine grå
vægge en makeover?
På ABF’s hjemmeside er der hjælp at hente, for her
finder du ABF’s firmaguide.
Firmaguiden giver dig adgang til en lang række firmaer
med ekspertise inden for andelsboligområdet.
Og sidder du i foreningens bestyrelse, kan du også finde
information om professionelle aktører på andelsboligområdet, såsom revisorer, advokater og valuarer.
Der kommer hele tiden nye firmaer og kategorier, så brug
ABF’s firmaguide næste gang, du som andelshaver eller som
bestyrelsesmedlem har brug for en hjælpende hånd.

Find ABF’s firmaguide på:
WWW.ABF-REP.DK
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annoncer

TRÆNGER JERES ANDELSBOLIGFORENING
TIL ET LØFT?
Vi har stor ekspertise
i renovering, fornyelse
og vedligehold af
andelsboligforeninger.

• Tag og tagterrasser
• Facader
• Vinduer
• Altaner

LSE?
GENTAGE

• Badeværelser
Ring for et
uforpligtende
tilbud:
33 25 44 00

• Trappeopgange
• Energirenovering
• Tilstandsrapporter
• Vurderinger af
andelsboliger

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG +OG LASSEN A/S
p o s t @ f r i b o r g - l a s s e n . d k • w w w. f r i b o r g - l a s s e n . d k

Forny dit køkken ved at udskifte til DANSKproducerede låger, skuffer, bordplader mv.
Alt efter mål – passer til ALLE køkkener

Nye låger efter mål
- monteret på 1 dag

Før

Ring og bestil
tid til et GRATIS
hjemmebesøg!

OK

KØKKENRENOVERING

KØKKEN · BAD · GARDEROBE
Find din OK Ekspert på www.okkr.dk eller ring til 30 12 13 14

Danmarks eneste landsdækkende kæde - Din garanti for tryghed og kvalitet!

Tænker du på miljøet,
når du vælger leverandør?

Vi sparer på CO2 ved at tage cyklen i stedet for bilen.

Toroco tilbyder blandt andet:
• Trappevask
• Vinduespolering
• Udendørs vedligehold
• Tagrenderens
• Snerydning & saltning
• Vicevært

Hos TOROCO bortskaffer vi også vores spildevand miljørigtigt,
så det ikke kommer i vores grundvand.
Traditionelle rengøringsmidler er dårlige for miljøet, derfor
bruger vi svanemærkede og ecolabel produkter.

TOROCO

Stiftet i 2001 af Kim Toftum og Martin Rossing

Vil i have et tilbud på ansvarlig ejendomsservice i Kbh og omegn?
Så kontakt os på tlf: 70 25 54 55 eller mail kontakt@toroco.dk
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Vidste du at

Også efter de nye ’Blackstone-regler’ er trådt i kraft

Din andelsforening
kan BÅDE fåog
engennemgang
ny valuarvurdering OG
Gratis
værdiansættelse
værdiansættelseog
Gratisvejledende
vejledendeværdiansættelse
oggennemgang
gennemgangafaf
andelsboligforeningen
andelsboligforeningen
sikre sig muligheden
for at benytte den indefrosne rapport senere
andelsboligforeningen
Gratis
vejledende værdiansættelse og gennemgang af

Skal vi også vurdere din?
Kontakt os for et gratis vejledende estimat
Gratis vejledende værdiansættelse og gennemgang af
andelsboligforeningen
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Spørgsmål fra dette nummer:
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Hvilket energimærke har A/B Util?

2

Hvornår blev Bygningspuljen skudt
i gang?
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Bodil Fredborg, 9300 Sæby
INDSEND DINE SVAR SENEST 1. APRIL 2021 OG VÆR MED
I KONKURRENCEN OM LÆKKER CHOKOLADE.
KUN ÉN BESVARELSE PR. HUSSTAND.
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designet til kundens behov

RUMÆNSK
VALUTA
AFGIFT

IDYL

TRANG

FADET

IRLAND

14

TILRÅB

8

13

BLIK
TONE

3
ENHED

15
SKOLER

Spar op til 30% på driften
Rigtig mange boligforeninger, vælger nedgravede affaldsløsninger fra Be-low
A/S, hvor de minimerer restaffald og sikrer genanvendelse af andre sorterede
fragmenter, herunder bioaffald. Hermed opnår man både en miljømæssig og en
økonomisk gevinst.
Væk med det tunge arbejde
Med en nedgravet affaldsløsning fra Be-low A/S tømmes containerne med
kraner. Der er mulighed for at nedsætte gebyret, ved at overgå til 14-dages
tømninger for restaffald.
Fordele: Pænt og hygiejnisk system, hvor lugtgener mindskes og overfyldte
containere er fortid.
Ring efter en fagmand på 9838 5800
Få gratis råd og vejledning fra Be-low A/S. Vores konsulenter bidrager med viden
og erfaring- og vi slipper ikke en opgave, før den er afleveret hos en tilfreds kunde.

VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER:

Inge Simonsen, 8300 Odder
Per Andersen, 3390 Hundested
Kaj Orla Ladefoged, 5250 Odense SV
LØSNINGSORD I NOVEMBER-NUMMERET VAR ”VENTELISTER”.
INDSEND DETTE NUMMERS LØSNINGSORD SENEST 1. APRIL 2021
OG VÆR MED I KONKURRENCEN OM LÆKKER CHOKOLADE.

LØSNING:
NAVN:
ADRESSE:			

Be-low A/S
Jellingvej 19 · 9230 Svenstrup
Telefon: 9838 5800
Web: www.be-low.dk · Mail: marianne@be-low.dk

POSTNR. OG BY:
KUPONEN SENDES TIL: ABF, VESTER FARIMAGSGADE 1, 8. SAL, 1606 KBH. V
ELLER TIL KRYDSORD@ABF-REP.DK MÆRKET “LØSNING KRYDS OG TVÆRS”.
HUSK AT SKRIVE DIN POSTADRESSE I MAILEN.
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love & regler

Lån i fast
ejendom
Lån optaget efter 1. juli 2013 med
pant i fast ejendom har været
omfattet af regler om oplysning
om risikoklassificering, markeret
som rød, gul eller grøn. Grøn ved
lån med lav risiko for renteudsving
og rød ved lån med høj risiko for
renteudsving.
Reglerne om risikoklassificering er
ophævet med virkning fra 1. juli
2020. Lån skal derfor ikke længere
risikoklassificeres med farven rød,
gul eller grøn.
Bestyrelsen er altid velkommen til
at rette henvendelse til ABF’s medlemsrådgivning i forbindelse med
optagelse af realkreditlån.
Læs mere på:
RETSINFORMATION.DK

Toiletpulje
Andelshavere i Københavns Kommune har fået mulighed for at søge
om støtte til etablering af toilet og
badeværelse i andelsboligen.
Puljen er åbnet i efteråret 2020, og
der planlægges med to årlige ansøgningsrunder i 2021 og 2022.
Andelshavere kan opnå støtte til 1/3
af udgiften til etablering, dog maksimalt 75.000 kr. pr. andelsbolig.
Der gælder særlige regler for
forbedringsværdien ved salg, som
du kan læse mere om på ABF’s
hjemmeside.
Læs mere på:
WWW.ABF-REP.DK > LOV & FAKTA >
TOILETPULJE
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Boligkredit
Erhvervsministeriet har sendt udkast til ny bekendtgørelse om god skik for
boligkredit i høring. Her foreslår ministeriet, at boligkreditgiver fremover
skal udlevere et simpelt låneoverblik i forbindelse med tilbud om realkreditlån med vigtige nøgletal, herunder første års ydelse, omkostninger,
bidragssats og kurs.
ABF bakker op om forslaget og tilføjer blot, at det vil være en fordel, hvis
dette overblik også omfatter, hvem debitor er. I de fleste tilfælde er det blot
andelsboligforeningen, men i de situationer, hvor kreditgiver har stillet krav
om yderligere hæftelse, er det vigtig information at få i låneoverblikket.

Læs høringssvar på:
WWW.ABF-REP.DK > POLITIK > HØRINGSSVAR

Altanregler
Københavns Kommune ønsker at ændre retningslinjer for altaner og har i
den forbindelse sendt et forslag i høring.
ABF mener som udgangspunkt, at det skal være tilladt for alle at få altan,
men vi vedkender, at der også er hensyn at tage til kulturarv, bygningskultur,
byens egenart og dagslys i boligerne.
Vi udtrykker i høringssvaret, at ABF samtidig er bekymret for, at reglerne
bliver strammet for meget, så for få andelshavere vil kunne få altan i fremtiden. Især stramningerne mod gårdsiden synes at være for vidtgående.
Omvendt mener ABF, at man ved at have tydelige regler kan lade de enkelte
foreninger selv afgøre, om de kan leve op til reglerne, om foreningerne har
råd til altaner, der overholder reglerne, og om altaner er den rigtige beslutning ude i foreningerne.
Læs høringssvar på:
WWW.ABF-REP.DK > POLITIK > HØRINGSSVAR

Den offentlige vurdering
Regeringen vil afskaffe den offentlige vurdering i et forsøg på at forenkle det
nuværende ejendomsvurderingssystem.
ABF mener, at en forenkling ikke kan sidestilles med en afskaffelse, hvilket
også fremgår af vores høringssvar. Her påpeger ABF også, at konsekvenserne
af forslaget ikke er ordentligt belyst. Vi følger sagen tæt og informerer medlemmerne, når der er nyt.
Læs nyhed og høringssvar på:
WWW.ABF-REP.DK (NYHED, 24. OKTOBER)

Vi skaber plads
til livet!
Altanen giver ekstra plads til
morgenkaffen, barnevognen,
en god bog eller hygge
med vennerne.
Nyd solen og den friske luft,
hjemme hos dig selv.
Bylivet på den gode måde.
www.balco.dk
tel: 36 46 42 60

Find jeres nye
administrator
nemt og graas
Ageras er Danmarks største formidler inden for
ejendomsadministraaon l andelsboligforeninger.
Hos Ageras hjælper vi jeres forening med at ﬁnde
den helt riggge ejendomsadministrator.
Baseret på jeres forenings behov matcher vi jer
med 3 relevante og sammenlignelige
administratorer - helt graas og uforpligtende.
Spar penge: 3 lbud giver gennemsiggghed
Spar d: Vi ﬁnder de bedste kandidater
Ideel løsning: Vi sikrer det perfekte match

Ring l os på 77 34 80 81
Eller gå ind på www.ageras.dk/abf

andelsliv
TEKST JAN KLINT POULSEN

FOTO JACOB NIELSEN

”VI SPARER PENGE PÅ

VORES ENERGIFORBEDRINGER”
A/B Util på Amager får ABF-prisen som Årets Andelsboligforening 2020
for deres målrettede arbejde med energiforbedringer i den gamle ejendom fra 1924.
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Andelshaverne i A/B Util har fået nye, trelags energivenlige og støjdæmpende vinduer ud til gaden. Til højre ses Jeppe Blohm Nielsen fra
ingeniørfirmaet Bang og Beenfeldt sammen med bestyrelsesmedlem Anne Blanksø Justesen og formand Alisa Tabakovic Berentzen, som
har indstillet foreningen til ABF-prisen.
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Kolde lejligheder med kun
én enkelt, gammel radiator
som varmekilde. Utætte
vinduer, et udtjent tag og
et alt for stort el- og vandforbrug.
Sådan var situationen for A/B Util på
Amager i København indtil for få år
siden. En omfattende energirenovering af den gamle ejendom fra kælder
til tag har ikke alene givet andelshaverne et bedre og sundere indeklima.
Det har også sparet dem for mange
penge. Nu modtager de ABF-prisen
som Årets Andelsboligforening 2020.
Hædersprisen har som noget nyt i år
haft energiforbedringer som tema.
Formanden for andelsboligforeningen Util, Alisa Tabakovic Berentzen, viser en fredag formiddag
i december rundt i ejendommen på
Amager sammen med næstformand
Anne Blanksø Justesen. Med på
rundvisningen er også Jeppe Blohm
Nielsen fra det rådgivende ingeniørfirma Bang og Beenfeldt, der skal
lave ejendommens nye energirapport. ABFnyt er med i hælene på
prisvinderne.

Det hele på én gang
Både formanden og næstformanden
for A/B Util ser andelsboligprisen
som et stort skulderklap oven på en
meget omfattende indsats hen over de
sidste fem år, som har krævet en hel
del af alle andelshavere i ejendommen. For man sætter ikke så store
projekter i gang uden, at det griber

Ejendommen med det særlige navn, Util, er opkaldt efter en gammel saft- og marmeladefabrik, der hørte til i området ved Sundholmsvej, hvor andelsboligforeningen ligger.

ind i andelshavernes hverdag. Og det
har været et omsiggribende projekt,
fortæller formanden:
– Da vi først fik kortlagt, hvilke
ting, der skulle laves i ejendommen,
så blev vi enige om at lave det hele
på én gang.
I dag fremstår ejendommen i en
væsentligt bedre stand og er klar til

De mange energiforbedringer i A/B Util har allerede nu gjort, at andelshaverne får penge
tilbage på varmeregnskabet. Her er foreningens varmecentral.

at få fornyet sin energimærkningsrapport. Håbet fra andelshaverne
er, at ejendommen går fra energimærke D til C med de mange nye
forbedringer.

Bedre valuarvurdering på vej
Efter en rundvisning i ejendommen
vurderer Jeppe Blohm Nielsen, at
andelshaverne i den lille forening på
Amager har gjort det helt rigtige ved at
kaste sig ud i energirenoveringerne.
– Med en ældre ejendom som
denne er det vigtigt, at man starter
med de ting, som er nemme at gå til,
og som Util sådan set allerede har
gjort. Man skal virkelig passe på med
at kaste sig ud i alt for komplekse og
urealistiske projekter, der giver minimal effekt.
De forbedringer, A/B Util har
lavet, vil med stor sandsynlighed
kunne rykke ejendommens energimærke fra D til C, vurderer Jeppe
Blohm Nielsen, som også mener, at
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andelshaverne bør kunne få en højere valuarvurdering set i lyset af de
mange forbedringer af ejendommens
klimaskærm.

Penge på kontoen
De mange forbedringer kan også
spores i de helt små, nære ting. Næstformand Anne Blanksø Justensen
fortæller, at man med de nye trelags energivinduer igen kan have et
stearinlys stående i vinduet uden, at
flammen oser og blafrer fra trækvinden. Alisa Tabakovic Berentzen
supplerer:
– Vi har fået komforten tilbage i
vores lejligheder og et bedre indeklima. Det betyder virkelig meget.
I kælderen finder man andelsboligforeningens fællesvaskeri, som alle
andelshavere i ejendommen benytter.
I dag kan foreningens 16 andelshavere
glæde sig over helt nye vaskemaskiner
og tørretumblere med lavt energiforbrug og intelligente løsninger, hvor
maskinerne blandt andet afmåler
vandforbruget efter tøjmængde.
Anne Blanksø Justesen fortæller,
at andelshaverne allerede nu kan
mærke gevinsten på varmeregnin-

gen. Hvor de fleste andelshavere
tidligere skulle efterbetale for et højt
varmeforbrug, får alle nu penge tilbage. Det samme bliver tilfældet for
elregningen, vurderer hun.
– Mange har jo haft ekstra olievarmeapparater stående for at holde
rummene nogenlunde lune. Det er
slut nu, hvor der er kommet radiatorer i stuen og i værelserne.

En gevinst for miljøet
Foreningen har også skiftet til
LED-belysning på alle fællesarealerne, og her er igen en besparelse,
fortæller næstformanden.
– Vi sparer på vandet, strømmen
og varmen. Det er godt for miljøet,
og samtidig sparer vi alle penge. Vi
har heller ikke hævet boligafgiften
de sidste to år, fortæller en tilfreds
Anne Blanksø Justesen.
Fordelene lader til at stå i kø i den
lille andelsboligforening. Både formand og næstformand understreger
dog, at det har været en hård omgang,
fordi projekter i den størrelsesorden
tærer på kræfterne, men de synes
begge, at det har været det hele værd,
når de ser tilbage på processen.

Selvom andelshaverne i A/B Util har
gjort meget for at forbedre og energirenovere deres ejendom, så er der fortsat
projekter i pipelinen. De står dog ikke
lige for at kaste sig ud i nye, store tiltag
med det samme, lyder det fra Alisa
Tabakovic Berentzen, som indtil videre
glæder sig over ejendommens nye titel
som Årets Andelsboligforening. n

Fakta om ABF-prisen:
Om Årets Andelsboligforening 2020
A/B Util viser, hvordan energirenoveringer ikke kun giver
besparelser for den enkelte
andelshaver, men også bidrager
aktivt til regeringens klimaaftale
om at reducere CO2-udslippet.
Den københavnske forening er
derfor et rigtig godt eksempel
på, at andelsboligsektoren er
parat til at tage del i det fælles
samfundsansvar for at få stoppet
den globale opvarmning.
Derfor er A/B Util kåret til Årets
Andelsboligforening 2020.

Om ABF-prisen:
ABF ønsker at synliggøre de mange sunde og veldrevne andelsboligforeninger, og i år har prisen
som noget nyt haft et tema: energirenoveringer. Vinderne får ét års
gratis medlemskab af ABF

Tidligere vindere:
2019: A/B Marina Fjordparken
i Aalborg, 48 andele
2018: A/B Marsvej
i Gjessø, 26 andele
2017: A/B Elleparken
i København, 122 andele
2016: A/B Skoleparken
i Holstebro, otte andele

Se video fra A/B Util på ABF’s kanaler

Nye vaskemaskiner og tørretumblere i foreningens vaskekælder sparer andelshaverne for
mange penge på el- og vandregningen.
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Tilstandsrapport
til din boligforening?
• Vi leverer byens bedste, flotteste og mest overskuelige
tilstandsrapporter – altid baseret på nyeste viden.

Selvadministrerende foreninger
- hvorfor administrator?

• Klæder bestyrelse og beboere i andelsboligforeninger på
til at træffe holdbare beslutninger
om fremtidig vedligeholdelse.

Bestyrelser i selvadministrerende boligforeninger har et stort ansvar, og ofte skal
opgaver for foreningen udføres i dagtimerne,
hvor de fleste bestyrelsesmedlemmer er på
arbejde. Det er derfor værd at overveje, at
blive administreret af et professionelt
administrationsfirma.

30-150 boliger

18.750,-

• Letforståeligt overblik – uden at
man skal vide noget om bygninger.

Over 150 boliger

25.000,-

• Få tilbud på a4.dk/tilstand eller på
mail@a4.dk / tlf. 70 26 62 62

inkl. moms

a4.dk/tilstand

Cubus Administration tilbyder
foreningerne egen hjemmeside,
hvor Cubus Administration sørger
for at ajourføring af materiale, andelsoverdragelser, godkendelse af bilag,
godkendelse af generalforsamlinger
og regnskaber foregår elektronisk.

Hvad kan en administrator hjælpe med?
Udarbejdelse af det årlige nøgletalsskema i foreningen.
Udarbejdelse af de korrekte overdragelsesaftaler.
• Korrekt andelskroneberegning.
• Rådgivning vedrørende foreningens økonomi.
•
•

Dronningens Tværgade 30, 5. 1302 Kbh K x tlf 33 28 30 04 x ss@lawfirm.dk x www.cubusadministration.dk

Betroet rådgiver ved byggeprojekter i byens boligejendomme siden 2002

NY

ViN
rådgiver
og hjælper andelsforeninger
Y
med drift og vedligehold, renovering og
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forbedringer.
Planlægning, langsigtet budgettering og
sikker gennemførelse af projekter.
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Ring eller skriv - vi tager gerne et møde
for at se om vi kan hjælpe jeres forening.
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Sankt Hans Gade 24E, St. 2200 Kbh. N
foreningshjemmeside gennem A
t: 3538 1165 m: ll@larsens-tegnestue.dk
Læs
mere på:
www.abf-rep.dk
> blive flyttet til det nye system ved næste
Medlemmer,
der
allerede har en
flytter al indhold for jer, så+ I ikke skal starte forfra med j
foreningshjemmeside
gennem ABF
vilABF
automatisk
www.larsens-tegnestue.dk
Medlemskab
> Foreningshjemmeside
blive flyttet til det nye system ved næste betalingsperiode.
Har I endnu ikke en hjemmeside, men er I interesseret i
ABF flytter al indhold for jer, så I ikke skal starte forfra med jeres så
hjemmeside.
send en e-mail til foreningshjemmeside@abf-rep.dk, så få

Spørgmål/kommentarer:
Lars Larsen
5180 0751
ll@larsens-tegnestue.dk

Har I endnu ikke en hjemmeside, men er I interesseret i at komme
i gang,
Læs mere
på www.abf-rep.dk > Medlemskab > Foreni
så send en e-mail til foreningshjemmeside@abf-rep.dk, så får vi jer startet op.

89
Læs mere på www.abf-rep.dk > Medlemskab > Foreningshjemmeside
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medlemsservice

ABF-HÅNDBOGEN.DK

ABF-HÅNDBOGEN.DK

ABF-håndbogen.dk er den digitale version af ABFABF-håndbogen.dk er den digitale version af ABFhåndbogen. Det er et opslagsværk
private
andelshåndbogen.for
Det er
et opslagsværk
for private andelsboligforeninger
og
professionelle
aktører,
boligforeninger og professionelle aktører, der udførligt der udførligt
behandler juridiske, tekniske og økonomiske emner i
behandler juridiske, tekniske og økonomiske
i
forhold til drift afemner
en andelsboligforening.
forhold til drift af en
andelsboligforening.
Den digitale version fungerer som en passwordbeskyttet hjemmeside, som man kan tegne abonnement
på. I den digitale håndbog har brugerne direkte og lynDen digitale version hurtig
fungerer
som en passwordadgang til et opslagsværk, som løbende bliver opdateret,kan
så den
følger den
nyeste lovgivning på området.
beskyttet hjemmeside, som man
tegne
abonnement

på. I den digitale håndbog har
brugerne
direkte
og
ABF-medlemmer
får 50%
rabat på
denlyndigitale håndbog.
hurtig adgang til et opslagsværk, som løbende bliver opdateret, så den følger den nyeste lovgivning på området.
Medlemspris:

ABF-medlemmer får 50% rabat på den digitale håndbog.
850 kr. for første år,
herefter 400 kr. pr år.
Ikke-medlemmer:
1.700 kr. for første år,
herefter 800 kr. pr år.

Læs mere på www.abf-håndbogen.dk

Medlemspris:
850 kr. for første år,
herefter 400 kr. pr år.
Ikke-medlemmer:
1.700 kr. for første år,
kr. pr år.
Radon er radioakƟv gas, derherefter
nede fra I800
RadonTrygheds
team har vi mange

Sov trygt - Test din andelsbolig for radon
Læs

RadonTryghed
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undergrunden kan trænge ind i boårs erfaring og eksperƟse i radonligen og øge risikoen for lungekræŌ.
måling i andelsboligforeninger, fra de
mere
på www.abf-håndbogen.dk
Alle opholdsrum i kælder og stueplan små Ɵl de helt store, med den model
bør tjekkes for radon.
der passer netop jer bedst.
Statens ByggeforskningsinsƟtut
Find os på radontryghed.dk og på
(SBI) advarer om, at der i alle egne
Facebook, og se mere informaƟon om
af landet ndes huse med for meget
radon.
radon i indeklimaet.
Ring Ɵl os på 30 32 91 18 for en
I de mest udsaƩe dele af landet er snak om hvordan vi kan hjælpe din
det op mod hver anden bolig. Corona andelsboligforening med at måle
epidemien med mange Ɵmer i hjem- radonniveauet på en pålidelig og tryg
met gør det ikke bedre.
måde.

www.radontryghed.dk

Tlf. 30 32 91 18

Måske brænder du for at lave mad.
Måske er du en tålmodig nabo.
I kommer begge to til at kunne lide
vores døre.
Vi fremstillede vores allerførste dør,
så den kunne modstå brand. Det
var 1942. Siden har hver eneste dør,
vi har udviklet, haft et vigtigt formål.
At stoppe tyve, støj, brand, giftige

gasser, træk og mados. At sørge for,
at du kan bo trygt, sikkert og godt.
Vores virksomhed har også et tydeligt
formål. At hjælpe dig med det, du har
brug for for at få den rette hoveddør til
din lejlighed. Og at gøre det så enkelt
som muligt at skifte den du har.
Læs mere på daloc.dk/trygthjem

spørg eksperten

TEKST MALEHA QURESHI ANSARI

?

Hvordan er det lige med...

Energimærket

Anne Kristensen
JURIDISK CHEF

Det er lovpligtigt for
andelsboligforeninger at have et energimærke, som skal
fremvises ved salg.

Karina Egholm

ØKONOMISK RÅDGIVER

Maleha Qureshi Ansari
JURIST

Jacob Vilhelmsen
JURIST

Pernille Birck Arvad
JURIST

Jakob Holm Hansen
JURIST

Hvad er et energimærke?
Et energimærke ranglister en boligs energiforbrug fra A til G, hvor A er mest energivenligt. Energimærket finder man i en energimærkningsrapport, der synliggør
bygningers energiforbrug. Energimærkningen indeholder herudover forslag til
energibesparende foranstaltninger, som foreningen kan tage med i overvejelserne
om fremtidige energirenoveringer i foreningen.
Det er, med få undtagelser, lovpligtigt, at der ved overdragelse og udlejning af
en andelsbolig skal foreligge en gyldig energimærkning, der omfatter den pågældende bolig. Undtaget er fx overdragelse ved arv, overdragelse til ægtefælle/samlever og overdragelse fra et insolvent dødsbo.

Skal alle andelsboliger være energimærket?
Alle bygninger, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet, er omfattet
af reglerne om energimærkning. Der er dog få undtagelser, herunder fx fritliggende bygninger på under 60 m2.

Hvor meget koster et energimærke, og hvem betaler?
Energistyrelsen har fastsat en maksimumpris for energimærkning af mindre
bygninger. Priserne fremgår af Energistyrelsens hjemmeside. I etageejendomme
er det altid foreningens ansvar at indhente og betale for et energimærke. Der vil
således være et samlet energimærke for den pågældende
forening.
Når der er tale om tæt/lav bebyggelse med lodrette
skel, herunder fritliggende huse, er det derimod den
enkelte andelshavers ansvar at indhente og betale for et
energimærke, når en andelsbolig skal overdrages.

Hvor længe er et energimærke gyldigt?
Et energimærke er som udgangspunkt gyldigt i 10 år. n
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- uvildig rådgivning






Energimærkning og energirådgivning
Drift- & vedligeholdelsesplan (D&V)
Tilsyn med byggeri/renovering
Tilstandsrapport, El-tjek

Lever energimærket op til de nye krav for en valuarvurdering?
Har jeres forening overblik over vedligehold af ejendommen?
Botjek udarbejder D&V, som omfatter en plan for vedligeholdelsesarbejder for ejendommen. Vi laver også
energimærkningsrapporter og rådgiver om tiltag der kan forbedre karakteren for energimærket.

Kontakt: tlf. 35 35 01 65 – mail 2200@botjek.dk

Botjek Center Øst, Kbh. og Sjælland

SPECIALISERET RÅDGIVNING
GENNEM 30 ÅR
Digitale drifts- og vedigeholdelsesplaner
Facaderenovering
Tagudskiftning
Vinduesudskiftning
Altaner
Trapperenovering
Byfornyelse
Tagterasser
Tagboliger
Gårdprojekter

Plan1 Cobblestone Architects
Gammel Køge Landevej 57, 3. sal
2500 Valby
Telefon: 70 22 77 15
www.plan1.dk
kontakt@plan1.dk

AL HENVENDELSE: ABF, VESTER FARIMAGSGADE 1, 8. SAL., 1606 KØBENHAVN V

ÆNDRINGER VEDRØRENDE MODTAGER: RING TIL ABF PÅ TLF.: 33 86 28 30

ABF@ABF-REP.DK

lsb.dk

Få tjek på din
boligøkonomi
- og ro i sindet

Det er vigtigt - med mellemrum - at få tjekket boligøkonomien. Har du
de bedste lånevilkår? Er der råd til boligforbedringer? Kan jeg købe noget
nyt, eller er det nu, jeg skal sælge?
Du får svar på alle spørgsmål hos os. Sammen ser I, om din boligøkonomi
kan forbedres. Alt bliver regnet igennem, så du ved præcis, hvor du står.
Men hvorfor lige hos Lån & Spar?

Vi er specialister i lån til andelsboliger
Book et møde lige nu. På lsb.dk/andelsbolig - eller ring på 3378 2000.
Når vi mødes, får du ærlige svar, og der kommer konkrete tal på bordet.
Lån & Spar er ejet af nogle af Danmarks største faglige organisationer.
Blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Politiforbundet og Djøf. Hver dag
hjælper vi deres medlemmer med at få mest muligt ud af pengene.
Det kan vi også gøre for dig.

Book et møde
med en boligrådgiver hos
Lån & Spar:

lsb.dk/andelsbolig
- eller ring på

3378 2000

