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Erhvervsudlejning – projektidé i AlmenNet 
 

Baggrund 

KAB har med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i ryggen 

startet et projekt om koordineret erhvervsudlejning i Frederiksholm i Syd-

havnen. 

Frederiksholm er præget af tilbagegang for butikslivet, og på den bag-

grund har områdefornyelsen iværksat en indsats for at vende udviklingen. 

Tilbagegangen ses bl.a. i en lejersammensætning, der ikke gavner bylivet i 

nævneværdig grad, f.eks. solcentre, grill, spillehaller o. lign. Det er en øm 

tå for mange traditionsrige almene bydele. 

KAB gennemfører projektet til afslutning i 2017. Udkommet af projektet 

bliver en eller flere organiseringsmodeller for koordineret erhvervsudlej-

ning på tværs af ejerformer, og generelle guidelines i forhold til at arbejde 

med strategier for erhvervsudlejning, som bl.a. kan formidles gennem 

AlmenNet. 

Projektet er et eksempel på, hvordan man kan arbejde strategisk med er-

hverv indenfor den almene ramme. Men der er mange andre spændende 

aspekter af erhvervsudlejning i almene afdelinger, og mulighederne for at 

optimere, udvikle og revitalisere erhverv i nye og gamle bydele er et un-

derbelyst emne. 

I mange andre almene forstadsområder er der reelle udlejningsvanske-

ligheder. Det er et eksempel på en anden problemstilling. De tomme al-

mene erhvervslejemål trækker det enkelte område nedad og giver tab. 

Projektet i Sydhavnen lægger op til en overbygning i form af en vejledning 

i erhvervsudlejning med et strategisk perspektiv. 

Det vil sige: Problemløsende og værdiskabende for AlmenNets medlem-

mer. 

Vi vil arbejde med strategiske muligheder i forhold til forskellige typiske 

og relevante problematikker. Det være sig udlejningsvanskeligheder, un-

derforsyning af butiksliv, salg, omdannelse, midlertidig anvendelse af 

erhvervslokaler, socialøkonomiske og humanitære virksomheder mm. 

Projektet vil bl.a. forholde sig til disse spørgsmål: 
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 Hvad skal vi gøre ved de erhvervslokaler, som vi har, men har 

svært ved at leje ud? Hvornår skal vi sælge? Hvornår skal vi om-

danne til boliger? 

 Hvad kan vi gøre, hvor der er for lidt erhverv? 

 Hvor findes der eksempler på god strategisk erhvervsudlejning, 

og hvad har forudsætningerne været? 

 Hvordan handler vi strategisk og langsigtet som udlejningsvirk-

somheder og byudviklere? 

 

Formål 

Formålet med projektet er: 

 

 At kortlægge barrierer i relation til almene erhvervslokaler. 

 At beskrive særlige problematikker i forbindelse med almene by-

dele, hvor udbuddet af erhvervslokaler ikke matcher efterspørgs-

len (for mange, for få). 

 At anvise løsninger for boligorganisationer, som vil arbejde strate-

gisk med erhvervsudlejning – herunder eksempler på best practice 

fra hele landet på optimering, udvikling og revitalisering af bu-

tiksarealer i almene afdelinger. Vi vil bl.a. lave et idékatalog. 

 

Målgruppe 

Projektets primære målgruppe er almene boligorganisationer, bestyrelser 

og boligafdelinger, AlmenNets medlemmer, Landsbyggefonden samt in-

teressenter i øvrigt i den almene sektor. Sekundært omfatter målgruppen 

myndigheder og fagprofessionelle omkring almene bydele. 

 

Projektbeskrivelse 

Et godt og varieret udbud af butikker er afgørende for vores evne til at 

skabe succesfulde bydele. Butikker giver omsætning og byliv. 

Den almene boligorganisation er underlagt særlige, og ret komplicerede 

regler som udlejer af erhvervslokaler. I mange år har det ikke været muligt 

for en almen organisation at bygge erhvervslejemål. 

Der er groft sagt to typiske situationer, når det handler om erhvervsleje-

mål og butiksliv i almene bydele: 
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1. Brokvartererne med mange og små erhvervslejemål og blandede ejer-

former – her er handelslivet i hård konkurrence med indkøbscentrene. 

2. Planbydelene med underforsyning af erhverv – her er efterspørgslen 

efter butikker til stede, men det er vanskeligt at etablere erhverv. Etab-

lering af erhvervslejemål i regi af en almen boligorganisation kan ske 

efter sideaktivitetsbekendtgørelsens §§3 og 4. 

 

Det er to komplekse og meget forskellige situationer. 

Projektet bliver modelleret op omkring de følgende arbejdsspørgsmål. 

 

Udfordringer i eksisterende erhvervsudlejning 

Hvad er de typiske udfordringer i dag i forhold til erhvervsudlejning i 

eksisterende alment byggeri? Hvorfor er der mange steder udlejningsvan-

skeligheder? Hvad er organisationernes egne bud på at overvinde udfor-

dringerne? Hvad er erfaringerne? Hvordan kan man samarbejde med pri-

vate? 

 

Optimering og revitalisering 

Hvad kan boligorganisationen gøre for at optimere eller revitalisere pro-

blemramte erhvervsarealer? Kan øget annoncering eller kampagner gøre 

en forskel? Hvornår er frasalg oplagt? Omdannelse til boliger? Kan vi sæt-

te lokaler i spil til midlertidige formål i forbindelse med byomdannelser? 

 

Etablering af erhverv 

Hvilke muligheder er der for at etablere erhverv jf. sideaktivitetsbekendt-

gørelsen? Hvad menes der med socioøkonomiske, humanitære eller bolig-

sociale formål? Hvilke succesfulde eksempler er der derude? Hvilke for-

udsætninger har der været i de tilfælde? 

 

Ideerne 

Vejledningen skal indeholde et samlet idékatalog, hvor vi høster gode 

eksempler fra hele landet. Det være sig revitalisering, optimering, frasalg 

eller omdannelse af eksisterende portefølje, såvel som etablering af spæn-

dende handelsoplevelser i nye almene lokaler. Eksemplerne bearbejdes, så 

det unikke ved den enkelte case og den generelle erfaring herfra anskue-

liggøres. 
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Organisering 

KAB påtager sig projektledelsen via Sekretariatet for by- og boligudvik-

ling. Sekretariatet for by- og boligudvikling er en ny stabsfunktion i KAB, 

som løser opgaver indenfor ejendomsudvikling, byudvikling og projekt-

udvikling for KAB-fællesskabets boligorganisationer. 

KAB indbyder interesserede organisationer, der har relevante caseområ-

der, som kan spilles ind, til at deltage i en projektgruppe. 

AlmenNet udpeger en koordinator til at følge projektgruppen. 

 

Tidsplan og succeskriterier 

Projektet forventes startet i andet halvår af 2016, til afslutning inden for 12 

måneder, dvs. til sommer 2017. 

 

Formidling 

Projektet formidles gennem AlmenNets kanaler, i sammenhæng med det 

af UIBM støttede projekt om koordineret erhvervsudlejning i Sydhavnen. 

Der laves en vejledning, som er projektets primære leverance. 

Projektet har substans til en temakonference for AlmenNets medlemmer 

og andre praktikere og beslutningstagere. 
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