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FORSLAG 
 

Etik i ejendomsadministration 
 
 
I Indledning 

 
§ 1 - Status og formål  
Disse normer gælder for administration af udlejningsejendomme til 
beboelse og erhverv, andelsboligforeninger, almene boliger og ejer-
lejlighedsforeninger. De bestemmelser, som er anført under punkt III, gælder kun for de administratorer, som udfører administration 
for andre, mens de øvrige bestemmelser gælder for al ejendoms-
administration. 
 

 II Almindelige principper  

 
§ 2. Administration af ejendomme skal til enhver tid udføres i over-ensstemmelse med 
1)  gældende ret, 
2)  de om ejendommen indgåede aftaler, herunder eventuel 

administrationsaftale og lejeaftaler, 3)  faktiske forhold i ejendommen, 
4)  disse etiske normer for ejendomsadministration 
5) god ejendomsadministrationsskik og 
6)  kundens instrukser. 

Stk. 2. Kundens instrukser skal dog ikke følges, hvis admini-strator derved overtræder de under stk. 1, nr. 1-5 nævnte forhold.  
 
 § 3 - Tavshedspligt  
Alle oplysninger vedrørende kundens forhold, som administrator 
modtager eller bliver bekendt med som led i sit professionelle virke, skal behandles fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tids-
begrænsning. 
 
 § 4 - Markedsføring  
Markedsføring for ejendomsadministration må ikke indeholde bevidst urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde oplysning-
er. 
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§ 5 – Ikke diskrimination En udlejer eller administrator må ikke forskelsbehandle lejere på 
grundlag af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden 
overbevisning, nationalitet eller social oprindelse, tilhørsforhold til 
et nationalt mindretal eller formueforhold. Tilsvarende gælder for administratorer i forhold til udlejer/kunder. 
 
§ 6 – Faglige kvalifikationer 
Det påhviler indehavere og ledere af firmaer, der beskæftiger sig 
med ejendomsadministration at sørge for, at de selv og deres medarbejdere til enhver tid har de fornødne faglige kvalifikationer 
til at kunne varetage de opgaver, de beskæftiger sig med og som 
administrator har påtaget sig at kunne udføre ifølge kontrakten. 
Dette gælder også for evt. tilbudte tillægsydelser. Ledelsen har 
pligt til at sikre, at de ansatte følger med i ny lovgivning og administrativ praksis, ligesom de løbende bør styrke de ansattes 
faglige kvalifikationer ved uddannelse og efteruddannelse. 
 
 
 III Forholdet til kunden  
 
§ 7 - Udførelse af administrationen  
Kundens interesser skal varetages i overensstemmelse med 
administrationsaftalen og i øvrigt samvittighedsfuldt, grundigt og i overensstemmelse med berettigede hensyn til kundens tarv. Den 
løbende administration og sagsbehandlingen i øvrigt skal udføres 
med fornøden hurtighed. Administrator skal i rimeligt omfang holde 
kunden underrettet om status for den løbende administration og 
om eventuelle øvrige konkrete sagers forløb. 

Stk. 2. Administrator må kun påtage sig opgaver, som den 
pågældendes firma - eventuelt via assistance fra tredjemand - har 
den nødvendige faglige kompetence til at udføre, og som under 
hensyntagen til andre arbejdsopgaver kan udføres forsvarligt og passende hurtigt. 
 

§ 8 - Ophør af aftaler. 
Når en administrationsaftale er opsagt, påhviler det administrator 
loyalt at forsyne kunden, eller den han udpeger i sit sted (fx en ny 
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administrator), med alle oplysninger og alt materiale, der er nød-
vendigt, for at kunden eller den nye administrator fra aftalens ophør uden unødige hindringer kan fortsætte administrationen, 
herunder opkræve husleje, betale regninger m.v. Eventuelt 
vederlag herfor fastsættes efter § 11. Administrator må ikke afvise 
eller ophøre med at udføre en opgave vedrørende en ejendom i administration på en sådan måde, at kunden hindres i rettidigt og 
uden skadevirkning at søge anden relevant bistand. 

Stk. 2. Hvis administrator ikke udleverer materiale efter stk. 
1, kan Branchenævnet, jf. § 20, pålægge administrator bod og 
tvangsbøder.  
 

 § 9 - Udformningen af administrationsaftaler  Aftaler om ejendomsadministration skal udformes skriftligt. Ved 
tvist om omfanget af en aftale er administrator som minimum 
forpligtet i overensstemmelse med de af Ejendomsforeningen 
Danmark hhv. Boligselskabernes Landsforening udarbejdede 
standardadministrationsaftaler, medmindre anden aftale godtgøres af administrator. 

Stk. 2. En administrationsaftale skal som minimum indeholde 
følgende: 
1) Prisen. Den aftalte pris for selve kontraktsydelsen. Hvis der kan ydes tillægsydelser, skal timeprisen eller en standardpris for 

dette oplyses. Hvis det ikke er muligt at angive timeprisen eller 
en standard pris, skal det oplyses, på hvilket grundlag prisen 
beregnes. Der skal endvidere tages stilling til prisregulering. 

2) Ydelsen. Der skal være en detaljeret beskrivelse af ydelserne fra administrator. Der skal tages stilling til, hvilke ydelser der er 
omfattet af selve kontraktssummen, samt hvilke tillægsydelser, 
administrator vil kunne påtage sig mod ekstra betaling. 

3) Tildelingskriterier. Der skal tages stilling til efter hvilke 
principper, boliger udlejes. Der skal navnlig tages stilling til administrators tildelingsprincipper, hvis administrator ikke 
modtager særlige instrukser fra kunden. Evt. instrukser fra 
kunden skal være skriftlige. 

4) Branchenævn. Hvis administrator har tiltrådt Branchenævnet i 
§ 20, jf. § 19, skal det anføres i administrationsaftalen, at administrator forpligter sig til denne klagebehandling. 
Administrator er dog under alle omstændigheder bundet af 
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Branchenævnet, hvis vedkommende er har tiltrådt denne 
løsning, jf. § 19.  

 § 10 - Interessekonflikter  
Administrator skal udelukkende handle i den enkelte kundes 
interesse. Administrator må aldrig i sin rådgivning eller admini-stration lade sig påvirke af egne eller tredjemands interesser, 
udover administrators almindelige erhvervsmæssige interesse i 
kontraktsforholdet herunder betaling. 

Stk. 2. Administrator må ikke indgå aftaler med leverandører 
mv. om udførelse af opgaver, hvis leverandøren mv. er nært-stående med administrator. Dette gælder dog ikke, hvis kunden 
udtrykkeligt er gjort opmærksom på forholdet og har accepteret 
dette. 

Stk. 3. Administrator må ikke tilbyde lejemål til personer, der 
er nærtstående med administrator, medmindre kunden udtrykkeligt gøres opmærksom på dette. 
 
 § 11 - Honorarfastsættelse  
Ved tvist om administrators faste honorar for administrationen må 
administrator ikke beregne sig mere, end hvad der er sædvanligt eller rimeligt i forhold til det udførte arbejde. 

Stk. 2. Provision, renter, rabatter og lignende modtaget fra 
tredjemand skal godskrives kunden, medmindre andet er aftalt med denne. 

Stk. 3. Hvis administrator påtager sig opgaver, der ikke er 
omfattede af det faste honorar, eller udtrykkeligt er nævnt i 
administrationsaftalen som berettigende til særskilt honorar, påhviler det administrator at gøre kunden opmærksom herpå, før 
opgaven udføres, således at misforståelser undgås. Kunden bør 
samtidig orienteres om den forventede størrelse af det honorar, der 
vil blive krævet for opgaven. Dette gælder også for merarbejde i forbindelse med overtagelse og afvikling af administrations-
forholdet. 

Stk. 4. Tvister om honorar kan indbringes for Branchenævnet. 
 
 § 12 - Forsikring  En administrator skal have en kautions- og ansvarsforsikring, der er 
forsvarlig. For medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark skal 
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der som minimum gives en dækning, der svarer til den af 
Ejendomsforeningen Danmark kollektivt tegnede forsikring. Advokaters ansvarsforsikring og medlemskab af erstatningsfond 
anses for at opfylde kravet til dækningsomfang. For medlemmer af 
Boligselskabernes Landsforening fastsætter landsforeningens 
bestyrelse forsikringens dækning. 
 

 § 13 - Modtagelse af penge m.v.  Administrator må ikke modtage penge fra, foretage eller medvirke 
til pengetransaktioner for nogen, medmindre det sker som led i 
udførelsen af en opgave for en kunde, hvis identitet er administra-
tor bekendt. 

Stk. 2. I det omfang administrator modtager penge fra kunden eller på dennes vegne, skal disse omgående indsættes på separat 
konto i kundens navn i pengeinstitut, medmindre andet skriftligt er 
aftalt. 

Stk. 3. Administratorer inden for den almene sektor er ikke 
omfattet af stk. 2, idet lovgivningen indenfor den almene sektor anses for tilstrækkelig. 

 
 
 IV Forholdet mellem administratorer  

 
§ 14 - Kollegial adfærd  
Administratorer skal udvise god kollegial adfærd. Der må ikke på 
upassende måde rettes kritik mod en kollega, dennes arbejde eller 
honorarberegning.  
 V Forholdet til lejerne  

 
§ 15 - Undgå unødige konflikter  
Administrator bør i videst muligt omfang sikre, at der ikke opstår unødige konflikter i forholdet mellem lejerne indbyrdes og mellem 
lejerne og ejeren af ejendommen/administrationen. Administrator 
bør endvidere medvirke til at søge eventuelle konflikter løst i 
mindelighed. 
 
 VI Forholdet til offentlige myndigheder og samfundet  
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§ 16 - Afgivelse af oplysninger  Administrator må ikke bevidst afgive urigtige eller mangelfulde 
oplysninger til offentlige myndigheder. 
 
 § 17 - Forholdet til samfundet  Administrator skal udvise anstændighed og loyalitet over for 
samfundet. 
 
§ 18 - Tildelingskriterier 
Administrator skal oplyse til alle, der henvender sig, efter hvilke kriterier der tildeles lejemål. Det skal navnlig oplyses, om der gives 
prioritet til nogen og hvilke principper, der gælder for dette. Det 
skal tillige oplyses, hvis udlejer i konkrete tilfælde har ret til at give 
prioritet til bestemte. 
 
 VII Håndhævelse og sanktioner  

 
§ 19 – Tiltrædelse af Branchenævn 
Nærværende regelsæt gælder for alle medlemmer af 
Ejendomsforeningen Danmark og Boligselskabernes Landsforening. 

Stk. 2. Medlemmer, der har tiltrådt Branchenævnet i § 20, er 
bundet af Branchenævnets kendelser. Tiltrædelsen skal gives til 
Branchenævnets administration efter en procedure, som Branche-
nævnet bestemmer. En tiltrædelse af Branchenævnet kan tilbage-kaldes ved meddelelse til Branchenævnets administration og 
gælder for klager over adfærd, der udføres efter tilbagekaldelsen. 
Dog kan tiltrædelser ikke tilbagekaldes i forhold til en kunde, hvis 
administrator har forpligtet sig i administrationsaftalen, jf. § 9, stk. 
2, nr. 4. Tilbagekaldelse kan i så fald kun ske ved genforhandling af kontrakten. 

Stk. 3. For medlemmer, der ikke har tiltrådt § 20, foretages 
håndhævelsen internt i Ejendomsforening Danmark hhv. Bolig-
selskabernes Landsforening.  
 
§ 20 - Branchenævn 
Ejendomsforeningen Danmark og Boligselskabernes Landsforening 
nedsætter et Branchenævn for Ejendomsadministration 
(”Branchenævnet”) til at tage stilling til sager om overtrædelse af 
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nærværende regelsæt. Branchenævnets behandling og afgørelse af 
sager er omfattet af lov om voldgift og Branchenævnet er derfor en voldgift i voldgiftslovens forstand. Voldgiftsloven finder i øvrigt 
anvendelse, hvor intet er anført i nærværende regelsæt eller hvor 
nærværende regelsæt skal fortolkes eller udfyldes. 

Stk. 2. Branchenævnet består af: a) En formand, der skal opfylde de almindelige betingelser for at 
blive udnævnt til landsdommer og som udpeges af Dommer-
foreningen. Der kan evt. udpeges en næstformand, hvis der 
findes behov for dette. Denne udpeges efter samme princip som 
formanden. b) 2 medlemmer udpeget af Ejendomsforeningen Danmark og 2 
medlemmer udpeget af Boligselskabernes Landsforening 
(erhvervsrepræsentanter) 

c) 1 medlem udpeget af Lejernes Landsorganisation og 1 medlem 
udpeget af Forbrugerrådet (forbrugerrepræsentanter). 

Stk. 3. Medlemmerne udpeges for 3 år. Genvalg kan finde 
sted. Der kan udpeges suppleanter for medlemmerne i stk. 2, litra 
b og c. 

Stk. 4. Ved Branchenævnets behandling af en sag skal der 
foruden formanden eller næstformanden deltage de 2 erhvervs-repræsentanter fra hhv. Ejendomsforeningen Danmark eller 
Boligselskabernes Landsforening, alt efter hvilken forening den 
indklagede er medlem af. Herudover deltager de 2 forbruger-
repræsentanter. Den indklagede har ret til med henblik på den konkrete sag at udpege 2 medlemmer i stedet for de faste 
erhvervsmedlemmer, hvis den indklagede frygter, at nævns-
behandlingen ikke vil kunne ske uvildigt med deltagelsen af de 
faste erhvervsrepræsentanter. Meddelelse herom skal ske til 
Branchenævnet inden 14 dage efter at den indklagede har fået underretning om sagen. Den indklagede skal gøres opmærksom på 
denne mulighed. Den indklagede skal inden yderligere 1 måned 
meddele navne og adresser på de midlertidige medlemmer. Disse 
skal opfylde de almindelige regler for voldgiftsdommeres habilitet 
og upartiskhed. 

Stk. 3. Branchenævnets formand skal ved modtagelsen af en 
klage vurdere, om tvisten bør gøres til genstand for indgåelse af 
forlig. Formanden kan forestå forligsmægling. Mislykkes dette 
fortsætter behandlingen ved Branchenævnet. 
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§ 21 – Branchenævnets afgørelser Branchenævnet træffer afgørelse om 
1) klager over overtrædelser af nærværende regelsæt (disciplinær-

klager), 
2) størrelsen på honorar, som parterne er uenige om (honorar-klager), 
3) erstatning for overtrædelse af regelsættet samt kontrakter 

omfattet af regelsættet, og 
4) udbetaling af ikke afregnede rabatter m.v. efter § 11, stk. 2. 

Stk. 2. Branchenævnet kan afvise at behandle klager fra personer, der ikke har en retlig interesse i det forhold, klagen 
angår. Klager indgivet af Ejendomsforeningen Danmark, Bolig-
selskabernes Landsforening, Erhvervsministeren og Socialminister-
en skal altid behandles. 

Stk. 3. Branchenævnet træffer afgørelse om sagsomkost-ninger. Medmindre Branchenævnet bestemmer andet, betaler hver 
part selv sine omkostninger. Udgifter til selve nævnsbehandlingen 
betales af Branchenævnet selv. Branchenævnet bestemmer 
fordelingen af eventuelle øvrige omkostninger ved sagens 
behandling. Voldgiftsloven finder i øvrigt anvendelse.  
§ 22 – Branchenævnets sekretariat 
Ejendomsforeningen Danmark og Boligselskabernes Landsforening 
opretter en selvejende institution (fond), der administrerer Branchenævnet. Foreningerne hæfter solidarisk for institutionen. 
Foreningerne indbetaler fornødne midler til institutionen til admini-
stration. Det kan aftales, at en af foreningerne eller en ekstern 
enhed virker som sekretariat for institutionen mod betaling. Det 
skal dog sikres, at sekretariatsbistand mv. sker uvildigt og uafhængigt i forhold til parterne og sagerne. 
 
 § 23 - Sanktioner  
En administrator kan af Branchenævnet tildeles en påtale eller en 
bod på op til 300.000 kr. i disciplinærsager. Boden tilfalder Branchenævnet til dettes administration. Branchenævnet kan 
beslutte, at sanktioner skal offentliggøres for den indklagedes 
regning og med angivelse af indklagedes navn. Offentliggørelsen 
kan ske på en relevant hjemmeside eller i relevant tidsskrift, der 
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dækker branchen eller en del af branchen. Branchenævnet træffer 
bestemmelse om dette. 

Stk. 2. I honorar- og erstatningssager træffes afgørelse efter 
gældende ret. 

Stk. 3. Foreningernes bestyrelser beslutter om sanktioner skal 
have foreningsretlige konsekvenser for den indklagede. 

Stk. 4. Branchenævnets afgørelser kan ikke indbringes for 
andre organer eller domstolene, jf. dog lov om voldgift. 
 
 


