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Kære Mette Haagensen 

Tak for din mail af 15. juni 2020 om forståelse af virkningen af skæringsdatoen 

i forhold til at fastholde valuarvurderinger. 

Muligheden for at fastholde en valuarvurdering følger af den nye bestemmelse i 

andelsboliglovens § 5, stk. 3, der indføres ved lov nr. 819 af 09. juni 2020, og 

som træder i kraft den 1. juli 2020. Bestemmelsen giver mulighed for at fast-

holde en gyldig vurdering foretaget inden den 1. juli 2020. En valuarvurdering, 

der ikke er lagt til grund for fastsættelse af andelsværdier, kan alene fastholdes, 

hvis det dokumenteres ved en note i årsregnskabet eller en revisorerklæring 

fremlagt på generalforsamlingen, at vurderingen er indhentet inden den 1. juli 

2020. 

Efter bestemmelsen skal den valuarvurdering, som foreningen vil fastholde, 

være foretaget og indhentet inden den 1. juli 2020. Vurderingen skal således 

være indhentet senest den 30. juni 2020. Det vil ikke være tilstrækkeligt, at 

valuaren på dette tidspunkt alene har besigtiget ejendommen eller at vurde-

ringsdatoen i rapporten fastsættes til den 30. juni 2020 eller tidligere. 

Ministeriet kan oplyse, at der ikke i medfør af de nye regler er mulighed for at 

fastsætte en eventuel overgangsordning. 

I den forbindelse bemærkes, at det fremgår af aftalen af 30. januar 2020 om 

initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger, at valuar-

vurderede andelsboligforeninger som udgangspunkt vil blive påvirket af initia-

tiverne, fordi de er vurderet som en privat udlejningsejendom, og at parterne, 

med henblik på at sikre, at initiativerne ikke har negative konsekvenser for 

andelsværdierne, er enige om at give mulighed for at fastholde valuarvurderin-

gerne nominelt. Fastholdelsen vil omfatte valuarvurderinger foretaget inden 

lovforslagets ikrafttrædelse. 

Det har således siden indgåelse af den politiske aftale fremgået, at valuarvurde-

rede andelsboligforeninger ville få mulighed for at fastholde valuarvurderinger 

foretaget inden lovens ikrafttræden 1. juli 2020. 
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Den nærmere udformning af reglerne har været kendt siden de udkast til lov-

forslag, der udmønter den politiske aftale, blev sendt i ekstern høring den 21. 

februar 2020. 

Med venlig hilsen 

Peter Møller 
Chefkonsulent 


