
Andelsboligloven § S
1. ss

Ved overdragelse afen andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, må
prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens
vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge.

2. Stk.2.

Ved opgørelsen af foreningens formue ansættes ejendommen til en af de i litra a-c nærmte værdier, der ikke må
overskrides ved opgørelsen af værdien af andelen i foreningens formue, dog skal værdien af ejendommen i de
første z år efter andelsboligforeningens stiftelse ansættes efter litra a, når en andelsboligforening er stiftet ved
erhvervelse af en udlejningsejendom:

1. a)Anskaffelsesprisen.

2. b)Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en
ejendomsmægler, der er valuar. Vurderingen må ikke være mere end 18 måneder gammel.

3. c)Den senest ansatte ejendomsværdi med eventuelle reguleringer efter § g A i lov om vurdering af
landets faste ejendomme.

J. Stk.S.

Til de i stk. z anførte værdier kan lægges værdien af forbedringer udført på ejendommen efter anskaffelsen eller
vurderingen.

4. Stk.4.

Ved opgørelse afforeningens formue efter stk. z. litra a, fratrækkes prioritetsgæld i foreningens ejendom opgjort
til pantebrevsrestgælden. Ved opgørelsen efter litra b og g fratrækkes prioritetsgælden opgjort til kursværdi, for
realkreditlån kursværdien afobligationsrestgælden, for indekslån kursværdien afden indeksregulerede
obligationsrestgæld.

S. Sfk.5.

Er der tinglyst deklaration på foreningens ejendom efter § zq i lov om bdornyelse og udvikling afb),er,
fradrages der ved opgørelsen af foreningens formue et beløb, der svarer til den ydede støtte efter kapitel 4 i lov
om byfornyelse og udvikling afbyer. Fradrag efter r. pkt. skal kun foretages i den periode, hvor det i den
tinglyste deklaration er angivet, at tilbagebetaling afstøtte skal finde sted ved afhændelse afforeningens
ejendom.

6. Stk.6.

Den del afindekslån eller særskilt realkreditlån, hvortil der ydes enten afdragsbidrag, ydelsesstøtte eller
ydelsesbidrag, der svarer til den samlede ydelse, i medfør aflov om sanering, lov om byfornyelse eller lov om
byfornyelse ellerboligforbedring, indgår ikke i opgørelsen afforeningens formue efter stk. z-s.

Z. Stk.7.

Er der ydet støtte til foreningen efter lov om sanering, lov om byfornyelse bortset fra kapitel 5, lov om
byfornyelse og boligforbedring eller lov om byfornyelse og udvikling afbyer, kan en andelshaver uanset reglerne
i slk e:4 ved overdragelse beregne sig samme pris for andelen i foreningens formue, som der lovligt kunne
beregnes umiddelbart inden gennemførelsen afde foranstaltninger, hvortil der erydet støtte.

8. Sfk.8.



9.

Uanset reglerne i stk. z-s kan en andelshaverved overdragelsen beregne sig samme pris for andelen i
foreningens formue, som han selv lovligt harbetalt, såfremt ejendommen er opført med støtte efter lov om
boligbyggeri eller lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og finansieret med indekslån.

stk. g.

Har ministeren for by, bolig og landdistrikter i henhold til § s6 a i Iov om boligb],ggeri, jf. lovbekendtgørelse nr.
44 af 26. februar 1998, eller § ryg a i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. påbudt en
omprioritering afrealkreditlån, hvortil der ydes rentesikring, kan en andelshaver beregne prisen for andelen i
foreningens formue uden hensyntagen til den forøgelse afforeningens prioritetsgæld, der alene kan henføres til
selv omprioriteringen. Foreningens prioritetsgæld opgøres efter stk. 4.

Stk.10.

Er der ydet engangstilskud til etablering af private andelsboliger efter lov om almene boliger samt støttede
private andelsboliger m.v. i perioden fra den t. april 2oo2 til den 3r. december zoo4, skal tilskuddet ved
beregning afforeningens formue optages som en passirpost, der nedtrappes med en tiendedel aftilskuddets
størrelse, første gang et år efter udbetaling aftilskuddet, og indtil hele tilskuddet er medtaget i
formueopgørelsen.

stk.11.

Er der ydet støtte fra staten eller kommunen til etablering af en andelsboligforening, skal størrelsen af den
udbetalte støtte, som efter § 16o k i lov orn almene boliger m.v. kan kræves tilbagebetalt ved salg af
andelsboligforeningens ejendom ellerved sammenlægning med en anden andelsboligforening, anføres i en note
til årsregnskabet.

stk.12.

Værdien afforbedringer i lejligheden ansættes til anskaffelsesprisen rned fradrag afeventuel værdiforringelse på
grund af alder eller slitage.

stk. $.

Overdragelsen må ikke betinges af, at erhververen indgår anden retshandel, bortset fra køb afinventar, der er
særligt tilpasset eller installeret i lejligheden. Indgås i forbindelse med overdmgelsen nogen anden retshandel,
må erhververens vederlag ikke overstige, hvad overdragerens ydelse med rimelighed kan betinge.

Stk.14.

Det kan ikke aftales, at erhververen skal bære overdragerens omkostninger i forbindelse med overdragelsen.

11.

12.

14.



Andelsboligloven § 15
1. §rs

Overtrædelse af reglerne i § z. stk. a, 5 eller 6, r. eller z. pkt., straffes med bøde eller fængsel
indtil4 måneder.

z. Stk.2.

Det samme gælder den, der overdrager en aktie eller anpart i strid med reglerne i § ro, den,
der overdrager en fast ejendom eller en anpart af en ejendom i strid med § rg, eller den, der
overdrager en fast ejendom eller en andel i et boligfællesskab i strid med § 14 a.

3 Srk.3

Den, der overdrager en andel i en andelsboligforening eller en aktie eller anpart omfattet af
kapitel III i strid med § s, straffes med bøde eller fængsel i indtil4 måneder.

1. Stk.4.

Med bøde eller fængsel indtil 4 mhneder straffes endvidere den, der overdrager sin andel i
strid med kommunalbes§,relsens anvisningsret i henhold til § 16o b i lov om almene
boliger samt støttede private andelsboliger m.v. eller § 79, stk. 3, i lov om byfornyelse. Det
samme gælder den, der i en andelsboligforening omfattet af § 16o b i lov om almene
boliger samt støttede private andelsboliger m.v. eller § 79, stk. 3, i lov om byfornyelse
tilsidesætter den pligt, der gælder for andelsboligforeninger efter § z h.

5. .9tk.5.

Den, der som mægler eller rådgiver erhvervsmæssigt medvirker ved overdragelse i strid

, ::a 
§§ s, to, 11, rB og74 a, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Den, der erhverwsmæssigt sælger andele i andelsboligforeninger under stiftelse og undlader
at give oplysning om fortrydelsesret efter § r b. stk. a, straffes medbøde.

7. Stk.7.

I forskrifter, der udstedes af ministeren for by, bolig og landdistrikter i medfør af § r b. stk.

, ::" 
der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Den, der overdrager en ejendom til en andelsboligforening, et boligaktieselskab eller et
boliganpartsselskab i strid med reglerne i § z. stk. z, jf. § q. stk. r, straffes med bøde eller
fængsel indtil 4 måneder. Tilsvarende gælder den, der som tegningsberettiget foretager en
sådan handling på vegne af en juridisk person.

9. Stk.g.

Der kan pålægges selskaber m.v. §uridiske personer) strafansvar efter reglerne i
straffelovens 5. kapitel.



Andelsboligloven § 16
1. §16

Er en overdragelse sket i strid med reglerne i §§ s, 10, 11, l3., A, !4
a eller LLc, kan erhververen hæve den indgåede aftale.

2. Stk.2.

Er overdragelse sket i strid med reglen i § rg eller § 14 a, og er
erhververen indflyttet i lejligheden, kan han efter ophævelse af aftalen
benyLte den opnåede brugsret som lejer.

S. Srk.A.

Er overdragelsen sket i strid med §§ S eller tt, kan erhververen kræve
prisen nedsat og en eventuelt erlagt overpris tilbagebetalt. Kravet om
tilbagebetaling forældes 6 måneder fra det tidspunkt, hvor erhververen
kendte eller burde have kendt sit krav. Forældelse afbrydes ved
sagsanlæg.

4. Stk.4.

I det omfang en erlagt overpris ved salg efter § 6 b eller retsplejelovens §

SSg a er anvendt til ffldestgørelse af en pant- eller udlægshaver, kan
erhvenreren tillige rette sit tilbagebetalingskrav efter stk. g mod
denne. Stk. 3, z. og3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

S. Stk.5.

Optages et medlem i foreningen i strid med reglen i § z. stk. 4, kan han
kræve et eventuelt erlagt beløb tilbagebetalt.

6. Srk.6.

Retssager vedrørende stk. r-s anlægges for boligretten.


