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Andelsboligforeningen og ikke andelshaveren bar risiko for udgift til
udskiftning af gulv, der blev vandskadet efter skybrud, for hvilket der ikke
var fuld forsikringsdækning. Andelshaveren ikke berettiget til afslag i
boligafgiften, mens skaden blev udbedret.

Boligformer 2.9.

Ved et skybrud trængte der vand ind et forretningslokale tilhørende erhvervsandelshaveren A. Skaden var dækket af en bygningsforsikring
tegnet af andelsboligforeningen F, men forsikringsselskabet dækkede kun udgifterne til et nyt gulv med et fradrag på 30 % under hen-
visning til gulvets alder. F sagsøgte herefter A for betaling af den ikke forsikringsdækkede del af udgifterne, og A gjorde et modkrav
gældende på et forholdsmæssigt afslag i boligafgiften for den periode, hvor A's lokaler havde været uanvendelige pga. skaden. Det an-
toges, at forsikringsselskabets fradrag i erstatningen ikke skyldtes misligholdelse fra A's side, hvorfor det ikke kunne pålægges ham at
betale differencen. F frikendtes for kravet om forholdsmæssigt afslag, da betaling af boligafgift ikke kunne sidestilles med betaling af
leje.

Københavns Byrets dom 26. september 2013 (BS 20S-5478/2012)

A/B Ryesgade 61/Trepkasgade 2 v/Sjeldani Administration (adv.
Morten Schwartz Nielsen v/adv.fm. KimHove Thomsen, København)
mod
Yüksel Cigdem (adv. Anders Lindqvist, København).

Sagens baggrund og parternes påstande:
Denne sag, der er anlagt den 29. november 2012, vedrører
spørgsmålet om, andelshaver skal betale en del af udgifterne for
nyt gulv efter skybrud samt spørgsmålet om forholdsmæssigt afslag
vedrørende boligydelsen i den periode, andelshaveren ikke kunne
benytte erhvervsandelen.
Sagen er behandlet som en småsag, jf. retsplejelovens kapitel 39.
Sagsøgers påstand:
Sagsøgte skal betale 26.321,25 kr. med procesrente fra den 29.
november 2012.
Sagsøger har nedlagt påstand om frifindelse overfor sagsøgtes
selvstændigt nedlagte påstand.
Sagsøgtes påstand:
Frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.
Selvstændig påstand om at sagsøger skal betale 15.253 kr. med
tillæg af procesrente fra den 10. februar 2012.
Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf.
retsplejelovens § 218 a.
Forklaringer:
Der er under sagen afgivet forklaring af Ann-Dorthe Jensen og
sagsøgte.
Ann-Dorthe Jensen har blandt andet forklaret, at hun ved skybrud-
det lørdag den 2. juli 2011 var medlem af bestyrelsen og kort efter
blev formand. Sagsøgtes grønthandel ligger i et kælderlokale 2 trin
nede. I ejendommen er der under forretningen en underkælder med
jordgulv. Der kom vand ind i forretningen. Først mandag fik besty-
relsen fat i forsikringsselskabet. Foreningen købte straks 2 affugtere
og tilbød en til sagsøgte, der afslog, da han allerede havde en. Den
første uge efter skybruddet gik sagsøgte i forretningen. Vidnet ved
ikke, om den var åben. Taksator oplyste, at der skulle ske afskriv-
ning vedrørende kældergulvet i forretningen på grund af dets alder.
Udgangspunktet var 70 %, men vidnet fik fradraget i erstatningen
forhandlet ned til 30 %. Det blev oplyst, at det nye trægulv ikke

kunne forsikres. Efter krav fra forsikringsselskabet blev der indhen-
tet 3 tilbud, hvor man valgte det billigste. Sagsøgte ønskede også
denne tilbudsgiver, da denne var indforstået med, at køleskabene
blev stående i forretningen under arbejdet. Vidnet sagde til
sagsøgte, at foreningen ville lægge pengene ud, men at sagsøgte
skulle betale den del, forsikringen ikke dækkede. Det blev sagt
mundtligt i overværelse af andre bestyrelsesmedlemmer. Sagsøgte
ville have foreningen til at betale. Han oplyste, at han havde opsagt
sin erhvervsforsikring. Fra den 25. juli til den 12. august 2011 var
sagsøgte bortrejst. Vidnet fik nøglen til forretningen, og der var
en, hun kunne kontakte over mail.
Sagsøgte har blandt andet forklaret, at han driver en købmandsfor-
retning med grønt og blomster fra kælderlejligheden. Under sky-
bruddet stod der ½ m vand, herunder kloakvand i forretningen, og
alt blev ødelagt, herunder gulvet, der var det samme som i år 2000,
da sagsøgte overtog andelen. Gulvet havde været i god stand. For-
retningen blev tømt på 12-13 dage. Tilbage stod der 3-4 køleskabe,
som gulvlæggeren sagde ja til at lade blive stående. Foreningen
oplyste, at gulvet ville blive lavet på 14 dage. Sagsøgte rejste på
ferie i Tyrkiet, efter han havde overladt nøglen til foreningen. Der
var ikke lavet noget i forretningen, da han vendte tilbage den 12.
august 2011. Der gik yderligere 2 uger, inden arbejdet gik i gang.
Forretningen var lukket frem til den 8. september 2011. Det var
ikke sagsøgte, der valgte, hvilket tilbud der blev antaget, og han
fik ikke et prisoverslag. 10 dage før arbejdet var færdigt, fik
sagsøgte oplyst, at han skulle betale 30 % af regningen. Han fik et
chok. Han havde ikke fået noget at vide forinden. Han havde 3 år
inden skybruddet opsagt sin erhvervsforsikring. Med hjælp fra
foreningen skrev han til a-kassen og fik udbetalt 3.500 kr.
Parternes anbringender er i fortegnelsen gengivet således:
»Parternes synspunkter:
Sagsøger har til støtte for sin påstand gjort gældende,
at beløbet er sagsøgtes andel af regningen for udbedring af skade
i forbindelse med skybruddet den 2. juli 2011,
at det fremgår af vedtægterne, hvilken vedligeholdelsespligt fore-
ningen har, og at andelshaverne bærer hele den indvendige vedlige-
holdelse,
at foreningens vedligeholdelsespligt beskrives udtømmende i
vedtægternes bestemmelse,
at det er andelshaveren, der, jf. foreningens vedtægter (sagens
bilag 5), har pligt til at vedligeholde gulvene,
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at sagsøgte således selv er ansvarlig for vedligeholdelsen af gul-
vene,
at sagsøgte som medlem har haft fri mulighed for at gøre sig be-
kendt med forsikringsforholdene,
at der er tale om en forbedring, der af en almindelig andelshaver
kan medtages som værdi ved opgørelse af andelskronen,
at der er tale om et fradrag for almindelig slid og ælde og dermed
ikke om underforsikring,
at sagsøgte på intet tidspunkt har gjort et tab gældende og har ved
passivitet mistet retten til at gøre dette,
at der ikke på nogen måde er tale om en udlejningslejlighed
hverken i lejelovens eller erhvervslejelovens forstand,
at sagsøger ikke skal give nedslag i andelsydelsen,
at sagsøgte selv har opsagt sin erhvervstabsforsikring,
at der er tale om force majeure,
…
at sagsøgte er andelshaver og dermed ejer brugsretten til sin an-
delsbolig,
at der således ikke er tale om forhold, der er omfattet af erhvervs-
lejeloven eller den almindelige lejelov,
at andelshaveren var bekendt med foreningens forsikringsforhold,
og det er sagsøgtes egen pligt at holde sig forsikret,
at bestemmelsen, som sagsøgte henviser til i vedtægternes § 8,
stk. 2 (sagens bilag 5), ikke kan fortolkes som om, at det er leje-
lovens bestemmelser, der finder anvendelse,
at sagsøgte har forholdt sig yderst passiv og har således først
fremsendt kravet et halvt år efter skaden,
at sagsøgte overlod istandsættelsen til bestyrelsen, og
at sagsøgte undlod selv at medvirke til at fjerne effekter i lokalet,
hvilket betød, at gulvet ikke kunne laves, og at det således er
sagsøgtes egne forhold, der har betydet lang istandsættelsesperiode.
Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende,
at der ikke i foreningens vedtægter eller andet steds er hjemmel
til at pålægge sagsøgte som andelshaver en udgift til reparation af
dennes gulv eller dække en underforsikring i forbindelse med sky-
bruddet,
at kravet fremstår udokumenteret,
at sagsøgeren i alle tilfælde selv bærer risikoen for underforsikrin-
gen, både generelt og hvis det måtte være blevet aftalt/accepteret
af sagsøgeren i nærværende sag uden drøftelse med eller accept
fra sagsøgte,
at sagsøgte har krav på forholdsmæssigt afslag i boligydelsen for
den periode, hvor andelslejligheden ikke kunne benyttes, jf. er-
hvervslejelovens § 18, stk. 2, eller princippet heri,
at det følger af foreningens vedtægter (sagens bilag 5), at lejelov-
givningens almindelige regler finder anvendelse, hvis intet andet
er fastsat eller aftalt, jf. vedtægternes § 8, stk. 2, hvilket også ville
gælde som udfyldningsregel, uanset om der havde været en sådan
henvisning, og
at da andelslejligheden var uanvendelig i den pågældende periode,
og da dette ikke skyldtes sagsøgtes forhold, har sagsøgte krav på
et forholdsmæssigt afslag opgjort som hele den betalte boligydelse.
…«
Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse
hermed.
Rettens begrundelse og afgørelse:
I forbindelse med det store skybrud den 2. juli 2011 trængte der
vand ind i sagsøgtes forretningslokale, hvor gulvet blev ødelagt.
Skaden var omfattet af sagsøgers bygningsforsikring dækkende
ejendommen, hvor sagsøgtes andelslejlighed var beliggende i
kælderen. I policen er der under forsikringsform anført »Ny værdi«.
Forsikringsselskabet har dækket udgifterne til nyt gulv med fradrag
af 30 % under henvisning til afskrivningstabellen vedrørende tæp-

per, laminat og linoleumsgulve. Der foreligger ikke nærmere oplys-
ninger om gulvets alder eller stands eller oplysninger om, at gulvet
var misligholdt. Sagsøgte har ikke været inddraget i forhandlingerne
med forsikringsselskabet. Retten finder ikke, at fradraget i forsik-
ringsdækningen skyldes, at sagsøgte har misligholdt sin vedligehol-
delsespligt, hvorfor sagsøgte frifindes for sagsøgers påstand.
Det er ubestridt, at sagsøgte ikke kunne anvende sin andelslejlig-
hed som købmandsforretning fra skybruddet den 2. juli 2011 frem
til den 8. september 2011, hvor der var lagt nyt gulv. Sagsøgte har
krævet forholdsmæssigt afslag svarende til boligafgiften for den
omhandlede periode. Bestemmelsen om boligafgift er optaget i
vedtægternes § 9. Retten finder ikke, at boligafgiften for en andels-
haver kan sidestilles med lejebetaling efter erhvervslejeloven som
påberåbt af sagsøgte. Retten finder ikke under de foreliggende
omstændigheder grundlag for at tage sagsøgtes påstand om forholds-
mæssigt afslag til følge, hvorfor sagsøger frifindes for sagsøgtes
selvstændige påstand.
På baggrund af sagens udfald skal hver part bære egne sagsom-
kostninger.

Thi kendes for ret:
Sagsøgte, Yüksel Cigdem, frifindes for den af sagsøgeren, A/B
Ryesgade 61/Trepkasgade 2 v/Sjeldani Administration, nedlagte
påstand, og sagsøger frifindes for den af sagsøgte selvstændigt
nedlagte påstand.
Hver part bærer egne sagsomkostninger.
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