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Vedr. Rapportudkast med analyse af fremtidens detailhandel 
 
Håndværksrådet har efter en gennemgang af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 
rapportudkast alene kommentarer til forslaget om ændring af erhvervslejeloven. 
 
I rapporten foreslås, at der i erhvervslejeloven gives udlejere friere adgang til, dels 
at indgå tidsbegrænsede lejeaftaler, dels at kunne opsige lejere, hvis udlejer ønsker 
andre lejere. 
 
Som grundlag for disse forslag har styrelsen forinden spurgt 9 udlejere, hvoraf 7 
har svaret. I forhold til den begrænsede adgang til at udleje tidsbegrænset angiver 
2 udlejere det som et problem. I relation til retten til at opsige lejere, angiver 6 ud-
lejere at det er et problem i butikscentre, at man ikke frit kan smide lejere ud hvis 
man hellere vil have andre ind. 
 
På dette yderst spinkle grundlag, hvor man alene har talt med udlejere om forhol-
dene i detailhandlen, anbefaler rapporten markante og vidtgående ændring af er-
hvervslejeloven, for alle erhvervslejemål. Selvom de 7 forespurgte udlejere har an-
givet den manglende frie adgang til at opsige lejere som et problem i forhold til bu-
tikscentre, så foreslår rapporten generelt, at udlejere skal have friere mulighed for 
at kunne opsige lejere. Yderligere skal alle udlejere ifølge rapporten have mulighed 
for frit at indgå tidsbegrænsede lejeaftaler, hvis udlejer ønsker det. 
 
Det er et overordentlig spinkelt og helt utilstrækkeligt grundlag, for at foreslå så 
epokegørende generelle regelændringer i erhvervslejeloven. Og det sker uden at 
forholde sig til forslagenes forventede indvirkning på lejeniveauet, ligesom lejeni-
veauet heller ikke har været inddraget i rapportens landeundersøgelser.  
 
Rapportens forslag vil efter Håndværksrådets opfattelse helt åbenbart føre til højere 
huslejer, hvis en udlejer frit kan vælge at indgå tidsbegrænsede lejemål eller få fri 
opsigelsesret i forhold til lejere. For et nej fra en lejers side, i et eksisterende leje-
mål, til nye lejevilkår eller en højere husleje, vil føre til at lejeren opsiges eller at en 
tidsbegrænset lejeaftale ikke forlænges. Og kun de lejere, der er i stand til at beta-
le de højeste huslejer, får de lejemål de ønsker, mens mindre pengestærke lejere, 
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enten må flytte eller opgive at etablere sig i de lejemål, hvor man bedst kan kon-
kurrere om kunderne.  
 
Så ud over, at rapportens vidtgående forslag tager afsæt i et utilstrækkeligt grund-
lag, så er Håndværksrådet uenig i såvel forslagene, som den virkning af forslagene, 
som i rapporten forventes af de foreslåede ændringer: ”Erhvervslejeloven gør det 

svært for udlejere dels at skifte mindre produktive lejere ud med mere produktive 

lejere og dels at skifte lejere, således at vareudvalget stemmer overens med de va-

rer, som forbrugerne efterspørger. En mindre restriktiv erhvervslejelov forventes at 

kunne øge konkurrencen og produktiviteten i detailhandlen.” 

 
Efter Håndværksrådets opfattelse, vil de foreslåede ændringer af erhvervslejeloven 
ikke hverken styrke konkurrencen eller føre til et varieret butiksudbud for forbru-
gerne eller sikre at produktive virksomheder får lejemål i stedet for uproduktive, 
som det nævnes. Konsekvensen bliver alene, at det i endnu højere grad bliver de 
lejere, der kan betale mest, der får lejemålene. Og det giver ikke nødvendigvis det 
bedste og mest varierede udvalg for forbrugerne. Tværtimod må det formodes, at 
butikssammensætninger i alle byers centre og bymidter bliver endnu mere ens, end 
de allerede er, domineret af kapitalstærke multinationale kædebutikker.  
 
Og det vil heller ikke styrke konkurrencen, at kun pengestærke virksomheder kan 
drive forretning, hvor de ønsker, mens mindre pengestærke konkurrenter, herunder 
nye virksomheder, bliver henvist til lejemål med den dårligste beliggenhed og der-
med ringere konkurrenceevne. 
Rapportens forslag vil endvidere give pengestærke virksomheder mulighed for mål-
rettet at købe konkurrenter ud af deres eksisterende lejemål, ved at tilbyde udleje-
re en højere leje m.m., hvis udlejer opsiger konkurrentens lejemål. 
 
Med disse bemærkninger foreslår Håndværksrådet, at afsnittet om erhvervslejelo-
ven udgår af rapporten. Alternativt bør afsnittet revideres og suppleres af yderlige-
re analyser, og forslagene underkastes en fornyet vurdering.  
I det mindste bør eventuelle forslag begrænses til at omfatte de forhold, som man 
har undersøgt, eksempelvis centerlejemål. Hvis man vil foreslå ændringer i det 
komplicerede erhvervslejeområde, så kræver det et indgående kendskab og ander-
ledes omfattende analyser og undersøgelser, før man med rimelighed bør fremsæt-
te vidtgående forslag til ændringer af loven.  
 
Med venlig hilsen 
 
Peter Andersen 


