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Foto: Københavns Kommune

I Københavns Sydhavn ejer Boligselskabet AKB, København over 2700
boliger og et helt handelsstrøg. Der var i mange år et rigt handelsliv –
med en god blanding af special- og dagligvareforretninger, hvor ejerskabet automatisk overgik fra mester til svend, og det krævede ikke meget
af os som udlejere at sikre et fortsat spændende by- og handelsliv for
vores beboere.
Men tiderne har ændret sig. Når en butik må dreje nøglen om, har vi de
seneste 10 år oplevet, at der ikke har været en naturlig efterkommer.
Og når vi annoncerer efter nye lejere, er det ikke altid dem, der ønsker
at flytte ind, som bidrager til variation og kvalitet i handelsgaderne.
Indimellem kan der gå lang tid, før der dukker nogle op overhovedet.

FORORD

Det giver et indtægtstab, som I sidste ende vil gøre boligerne dyrere
– det skal vi undgå! Men når handelsgaden er under afvikling, giver det
også et tab af glæden ved at bo i et område, og det kan vi som boligorganisation ikke leve med. Det samme gælder vores naboer – de private
udlejere, ejer- og andelsforeningerne.
Mange kvarterer er et stort miks af almene afdelinger, andels- og
ejerforeninger. Fælles for disse er, at de ikke er sat i verden for at skabe
by- og handelsliv i stue- og gadeplan, men for at leje og eje boligerne
fra 1. sal og opefter. Det betyder også, at der ofte ikke er et tværgående
samarbejde om butikslivet.
Derfor er vi glade for, at vi med dette projekt har fået muligheden for at
arbejde fokuseret med vores tilgang til udlejningen af butikker i samarbejde med private og kommunale partnere – og ikke mindst de lokale
beboere. Sammen har vi fundet inspiration til at gå nye veje i Sydhavnen.
Vi håber, at også andre kan blive inspireret til at tage teten og agere
aktive udlejere på erhvervsområdet.
Rigtig god læselyst!
Bjørn Petersen,
Formand, Boligselskabet AKB, København
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BYLIV
BETALER
SIG!

der findes inden for 1.000 m gangafstand.
”Byliv, der betaler sig” (2013)

Der er mange gode grunde til at både almene og private
udlejere bør interessere sig for de butikslokaler, der tegner
handelsgaden i et kvarter eller en by.

påviste Aarhus Kommune og By & Havn, at der er en direkte
sammenhæng mellem et varieret og spændende handelsliv
og boligernes værdi.

En ”død” handelsgade påvirker ikke kun glæden ved at bo
i et område. Tomme butikker påvirker konkret budgettet i
ejendommen som helhed, og i beboelsesejendomme er der
kun et sted at placere udgifterne – på lejerne, ejerne eller
andelshaverne. Det betyder, at der ofte bliver lejet ud til
”den første, den bedste”.

Med andre ord er der behov for, at den enkelte udlejer forholder sig til, hvordan de enkelte butikslejemål bidrager til en
oplevelsesrig handelsgade som helhed, da det er afgørende
for kvarterets attraktionsværdi. Det betyder i praksis, at
almene boligorganisationer og afdelinger, andels- og ejerforeninger samt private udlejere skal lære at samarbejde, så
udlejningsindsatsen kan koordineres på tværs af ejendomme
og ejerformer.

Men det er en kortsigtet strategi, for det er ikke kun tomme
butikker, der kan måles på kroner og øre.
Butikker af ringe kvalitet påvirker også et områdes og en
ejendoms økonomiske værdi. I en undersøgelse fra 2013
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Værdien af boliger er typisk 2-4 % højere
for hver 10 nye næringslivsbrancher
(butikker, caféer, liberale erhverv etc.),

Med dette projekt afsøger vi, hvordan sådan et samarbejde
kan se ud, og hvad det skal baseres på.

!

RINGE
KVALITET

!

Butikker med et evigt udsalgsskilt i
vinduet, dårlig skiltning og beskidte
markiser giver indtryk af, at butiksejeren har givet op overfor på at
skabe en god forretning. Det tiltrækker hverken kunder eller nye lejere.

!

LUKKEDE
FACADER

!

!

TOMME
BUTIKKER

!

Ellers pæne butiksfacader

Når der er tomme butikker, skaber

kan have en negativ effekt på

det utryghed i gaden samtidig med,

trygheden og byoplevelsen i en

at det kan få de interessante butik-

gade, hvis de er lukket til mod

ker til at holde sig væk – det er ikke

gaden. De bidrager ikke med ”øjne

et godt tegn at den foregående butik

på gaden” og inviterer heller ikke

har måttet dreje nøglen om.

nye kunder indenfor.
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TAG
TETEN

STRATEGI OG
KOORDINERING

Flere steder i Danmark arbejdes der med at vende en negativ
udvikling af handelslivet. Andre er opmærksomme på at videreudvikle og holde hånden under et velfungerende butiksliv.
Fælles for indsatserne er, at de både indeholder et element af
strategi og koordinering: Nogen har taget initiativ til at indgå en
organisering, som samarbejder om at etablere, justere og følge
en fælles strategi.
I Lyngby er handelslivet organiseret i ”Netværk for byudvikling og
handel” under Lyngby-Taarbæk Vidensby, der siden 2011 har udviklet sig til en organisation med over 70 medlemmer (kommune,
store virksomheder, butikker, foreninger, boligselskaber m.v.)
I Holbæk er kommunen og handelsstandsforeningen gået sammen om at starte et Byforum, og i Roskilde går handelsstandsforeningen forrest og samarbejder bl.a. med kommunen om
et fysisk løft af handelsgaderne.
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Du kan finde mange flere eksempler i ”Butikker og byliv” udgivet af COWI i 2016

EN
UDFORDRING!

FOR
UDLEJER

Som udlejer har vi en interesse i at give handelslivet et løft.
Men der mange hensyn, som skal tilgodeses i denne proces.
På den ene side skal vi sikre en fortsat indtægt fra erhvervslokalerne, så huslejen ikke stiger – og måske endda kan
sænkes. Derudover ved vi, at boligernes generelle attraktionsværdi hænger sammen med handelsgadens tilstand. Dette
kan tale for, at vi målrettet skal tiltrække butikker, som kan
betale en høj husleje.
På den anden side har vi fokus på at skabe et byliv, der efterspørges af de eksisterende beboere. Det er afgørende at skabe
en udvikling, som bygger videre på de lokale kendetegn og
ser potentialer i stedets identitet. Hvis vi glemmer dette,
risikerer vi at udviske kvaliteterne og skabe en værdimæssig
gentrificering af området.
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På Jægersborggade på det ydre Nørrebro i København
findes et godt eksempel på, hvordan en udlejer kan skabe
en succesfuld erhvervsudlejning med stærk lokal forankring.
Her har en driftig andelsforening set en mulighed for at løse
gadens problemer med utryghed og kriminalitet gennem et
løft af handelslivet. De har omdannet de høje kældre, som
tidligere blev brugt til cykler, til små butikslokaler. De har ud
fra en meget klar og konsekvent strategi tiltrukket små hippe
butikker, der supplerer hinanden godt. Det har vendt gadens
image 180 grader.
De ledige lokaler i Jægersborggade har givet andelsforeningen en unik chance for at generere nye indtægter og et
spændende byliv. I Sydhavnen – som mange andre steder –
skal vi derimod i høj grad arbejde med de eksisterende lejere
for at højne kvaliteten i handelslivet. Spørgsmålet er derfor,
hvordan vi som udlejere kan kridte banen op til at få vores
eksisterende erhvervslejere med i en fælles udvikling?
Vi trækker på de gode erfaringer fra Jægersborggade, men
kobler dem med den udfordring, det er at genoprette snarere
end at oprette et handelsliv.

HVORDAN
KOMMER
VI I GANG?

HVEM HAR
BOLDEN?

Det kan være svært at sammenligne områder, fordi ejersammensætningen og placeringen i øvrigt giver forskellige
forudsætninger. Men for at arbejdet overhovedet kan komme
i gang, er der behov for at ”nogen” tager teten. Som nævnt
har det andre steder været kommunen eller handelsstandsforeningen, der har gjort det.
Vores budskab er, at udlejer bør indtage en aktiv rolle
allerede på dette stade – hvorfor vente på kommunen eller
handelsstandsforeningen, når udlejer har så meget på spil?
Første skridt til at finde de relevante aktører er derfor at
afgrænse, hvilket område der skal lægges en strategi for.
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ET HELT KVARTER
/ FLERE EJERE
I Sydhavnen havde Områdefornyelsen og Boligselskabet AKB,
København en fælles interesse i at
lægge en strategi for hele det gamle
Sydhavnen. Kvarteret er kendetegnet
ved et samlet handelsstrøgsforløb
samt mindre ”handelsportaler” ved
indgangene til Sydhavnen.

I Sydhavnen var ambitionen fra starten af at lægge en
strategi for handelslivet i hele området. Afsættet var et
partnerskab mellem Områdefornyelsen Sydhavnen og
Boligselskabet AKB, København, som ejer ejendommene i
den ene af Sydhavnens to handelsstrøg. Men udgangspunktet kunne også have været et mindre afgrænset område.
Måske udlejer man kun nogle af butikkerne i et mindre område – i en gade eller omkring en plads eller et torv, hvor det
vil give mening at hive fat i de andre udlejere og eventuelt
også søge støtte hos kommunen til at komme i gang.
Eller måske udlejer man alene en række butikker, der ligger
”for sig selv”, og derfor ikke er direkte påvirket af andre
udlejeres valg – så er det bare med at komme i gang!

ÉT OMRÅDE
/ FLERE EJERE
I området omkring Den Røde Plads
på Nørrebro er der en række forskellige
ejere af de butikker, som omkranser
pladsen. Disse kunne med fordel gå
sammen om at lægge en strategi for
området, som efterfølgende kunne
udvides til det øvrige handelsstrøg
på Nørrebrogade.

ÉT OMRÅDE
/ SAMME EJER
I Jægersborggade er det den
samme andelsforening, der
ejer ejendommene i hele gaden.
Derfor kunne foreningen egenhændigt lægge en strategi,
og føre den ud i livet.
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STRATEGI

De tre skridt
uddybes på
de følgende sider

I Sydhavnen fik vi hjælp af Reteam Group til at lægge en strategi
– og vi fulgte dem undervejs i processen for at blive klogere på, hvordan
man gør. Der er overordnet tre skridt, som man skal igennem, uanset
om man skal lægge en strategi for et helt kvarter eller et mindre område.

1

For det første skal diagnosen stilles. Her tælles, hvor mange og hvilke
typer butikker der er i området, og kvaliteten af butikkerne vurderes
og analyseres.

2

For det andet skal der udvikles en vision, som skal bygge på områdets
potentialer og identitet. Inputs fra de lokale opsøges gennem gadeinterviews og/eller workshops, og man kan lade sig inspirere af og
sammenligne med konkurrerende nærområder. På det grundlag
diskuterer initiativtagerne til strategien, hvilken vision de kan enes om.

3

For det tredje skal der lægges en handleplan, hvor det besluttes, hvad
der skal prioriteres først. Herunder om der er butikker, der kræver opmærksomhed her og nu, samt hvilke lavthængende frugter, man kan
blive enige om at tage fat på, så der hurtigt kan skabes resultater.
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SYDHAVN
SOM CASE

16

110 BUTIKKER

Eksempel på utydelig skiltning

Eksempel på utydeligt koncept

Eksempel på tydelig skiltning

Eksempel på tydeligt koncept

Sydhavnens handelsliv er koncentreret
omkring to handelsstrøg: Mozartsvej og
Borgbjergsvej, og derudover ligger der
en række butikslokaler.
OPTÆLLING
En optælling viser, at der i alt er 110 butikker i bydelen. Der
er en rimelig spredning på butikstyperne, men dykker man
ned i kategorierne, er det tydeligt, at der ikke er den store
variation inden for hver kategori – eksempelvis er næsten
alle muligheder for bespisning fast-food, med få caféer
som afstikkere, og der er slet ingen restauranter i bydelen.
Beklædningsområdet rummer en række genbrugsbutikker,
mens der ikke findes særskilte tilbud til mænd/kvinder/børn.
KVALITET
Butiksudvalget i Sydhavnen er præget af en meget varierende
grad af kvalitet og udseende. Mange butikker trænger til en
”forårsrengøring” og kunne med fordel optimere skiltningen.
Prislejet ligger i den lave ende, hvilket kvaliteten af en stor
del af de varer der tilbydes i Sydhavnen, også gør.

1
STIL
DIAGNOSEN
ARBEJDSSPØRGSMÅL
Hvor mange butikslokaler har vi?
(hvor mange tomme lokaler)
Hvilke typer butikker har vi?
(f.eks. tøjbutikker, caféer, værksteder)
Hvad er kvaliteten af dem?
(f.eks. karaktergivning fra 1-10 ift.
pris, renlighed, overskuelighed,
tydeligt koncept, skiltning)

METODE:
Optælling
Fotos
Vurdering
Analyse

Her ses hvordan kategorierne fordeler sig på de 110 butikker
17

WORKSHOP
– SYDHAVNENS VIGTIGSTE VÆRDIER

SYDHAVN
SOM CASE

Nævn tre ord,
der siger noget
om Sydhavnen,
for dig ...

Som en del af interviewundersøgelsen bad vi de adspurgte
nævne tre ting, som de forbinder med Sydhavnen. Vi kategoriserede ordene, og brugte dem som afsæt for en workshop, hvor repræsentanter for de lokale skulle indsnævre
feltet til de ord, der gør Sydhavnen til noget særligt – det
som de gerne vil vise omverdenen, og som vi dermed kan
bruge til at inspirere visionen for handelslivet.

GADEINTERVIEWS
Som grundlag for at afdække Sydhavnens ”ånd” og potentiale,
blev der gennemført en lang række gadeinterviews.
På den baggrund blev det tydeligt at:
• Lokale varer og kvalitet er i fokus
• Caféer og restauranter efterspørges
– der kan skæres ned på udbuddet af fast-food
• Der er potentiale for at optimere genbrugsforretningerne
• Der er potentiale for at skabe plads til lokale kunsthåndværkere
• Det er vigtigt, at prisniveauet er til at betale med en lav indkomst

Hvis du køber
impulsivt ...hvor
meget kan du så
købe for uden at
spørge nogen?

Hvilke typer
butikker og
services mangler
du i Sydhavnen?
Hvis du kunne,
hvad ville du
så forbedre i
Sydhavnen?
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SYDHAVNEN
HANDLER!
Visionen er, at Sydhavnen skal være en

2
PEG PÅ
VISIONEN

levende bydel med et velfungerende handelsliv.
By- og handelslivet skal afspejle Sydhavnens
tradition for tolerance, loyalitet og kreativitet.

VISIONEN
På baggrund af workshoppen formulerede områdefornyelsen og Boligselskabet AKB, København en fælles vision
for handelslivet i hele Sydhavnen.
Visionen (ovenfor) afspejler, at der er enighed om, at
handelslivet har undergået en negativ udvikling, som skal
vendes. Dernæst er der enighed om, at udviklingen skal
afspejle Sydhavnens værdier – både når det kommer til
markedsføring, design og butiksudvalg.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
Hvilken type butikker efterspørges
af de lokale? Hvilken type butikker
mangler?
Hvad gør vores bydel/gade/område
til noget særligt? Hvad skal vi bygge
videre på?
Hvad er vores vision?

METODE:
Gadeinterviews
Workshops
Beslutning
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SYDHAVN
SOM CASE

MOZARTSVEJ
OG OMEGN

BORGBJERGSVEJ
OG OMEGN

53 BUTIKKER
10 (PRIMÆRT)
ANDELS- OG
EJERFORENINGER

57 BUTIKKER
9 BOLIGAFDELINGER
1 BOLIGORGANISATION

HANDELSZONER SKABER
HANDLERUM

BORGBJERGSVEJ
VISER VEJEN

I Sydhavnen blev det tydeligt, at opgaven med at organisere

På grundlag af zoneopdelingen besluttede AKB, København

handelslivet – og dermed skabe grundlag for at føre visionen ud

dernæst at tage teten og finde frem til en ny organisering at

i livet, ville blive for stor og flagrende, hvis der skulle ”handles”

forankre strategien i – det vender vi tilbage til.

i hele Sydhavnen på én gang.

Med afsæt i den nye organisering har AKB, København arbej-

Som en del af handleplanen brød vi derfor Sydhavnen ned i to

det videre med at konkretisere handleplanen og har som det

mindre zoner, baseret på geografi og fordeling af udlejere, og

første prioriteret at etablere et samarbejde med alle butikkerne

dernæst prioriterede vi dem efter, hvor der ville være størst

og skabe opmærksomhed omkring handelslivet i Sydhavnen

potentiale for at gå i gang med at forfølge strategien.

– det sidste i samarbejde med Områdefornyelse Sydhavnen.
Et eksempel på det er ”Det cyklende madmarked”, som du kan

ZONE 1: BORGBJERGSVEJ / AKB, KØBENHAVN
Området omkring Borgbjergsvej er kendetegnet ved, at det er
den samme grundejer, der ejer alle erhvervslokalerne – nemlig
Boligselskabet AKB, København. Dermed har boligselskabet i
dette område mulighed for at finansiere og igangsætte initiativer
til at forfølge visionen på egen hånd.

ZONE 2: MOZARTSVEJ / MANGE EJERE
I området omkring Mozartsvej er der derimod over 10 forskellige

20

læse om på næste side.
Nu fortsætter arbejdet, og der er allerede dukket nogle brændende platforme op i form af afståelser og opsigelser de første
100 dage – læs mere om det på s. 36.
Målet med den nye organisering er at booste handelslivet på
Borgbjergsvej og forhåbentligt inspirere udlejerne på Mozartsvej
til at indgå i samarbejdet og bakke op om strategien.

ejere af erhvervslokalerne – primært fordelt på mindre andels-

Når der i 2023 kommer en metro til Sydhavnen, har tiltagene

og ejerforeninger. Her må vi forvente, at det vil tage noget tid at

forhåbentligt løftet handelslivet på Borgbjergsvej og samtidig

løbe et samarbejde op mellem udlejerne, der kan fungere som

haft en afsmittende effekt på udviklingen af handelslivet på

afsæt for, at visionen forfølges.

Mozartsvej – og af Mozarts Plads, hvor de to handelszoner mødes.

3

LAV EN
HANDLEPLAN
ARBEJDSSPØRGSMÅL

Hvad skal vi prioritere først?
Hvad er de lavesthængende frugter?
(f.eks. ny skiltning, fælles
forårsrengøring)
Hvor er de brændende platforme?
(f.eks. tomme butikker, opsigelser)

METODE:
Workshops
Analyse
Beslutning
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DET CYKLENDE
MADMARKED

EN SUCCESHISTORIE

”Når Dit Lokalmarked har fået så godt tag i Sydhavnen, skyldes det
ikke mindst, at den lokale kvartermanager og KAB’s erhvervskoordinator
i fællesskab har sikret det lokale engagement og praktiske løsninger”
Markedsoperatør Christian Astorp, Kødbyens Mad & Marked

Københavns Kommune har i en årrække undersøgt mulighederne
for at udvikle ferskvaremarkeder, som vi kender det fra andre
storbyer i Europa. I 2017 blev der indgået en samarbejdsaftale
med Kødbyens Mad og Marked, som nu driver ”Dit Lokalmarked”
– blandt andet i Sydhavnen. Markedet holder åbent hver mandag
og består af 5 cyklende stader og enkelte lokale stader.

organisatorisk og praktisk. For at få et velfungerende
marked, skal hver stadeholder og markedsoperatøren kunne
holde åbent hver dag. Derfor skulle et marked koordineres
på tværs af byen, hvilket involverede en lang række lokale og
centrale aktører, hvilket kræver tid og ressourcer. Tid og ressourcer, som en enkelt boligafdeling eller butiksejer ikke har.

KLAR ROLLEFORDELING
Der kan være mange grunde til, at det ikke før har været
muligt at etablere et fast ferskvaremarked uden for Torvehallerne ved Nørreport Station, men en væsentlig barriere
har været fraværet af en organisation med klare rollefordelinger. Det er opnået her, hvor Kødbyens Mad og Marked er
operatøren, som sikrer et godt mix af stadeholdere, mens
erhvervskoordinatoren og kvartermanageren har gennemført
den lokale markedsføring og haft dialogen med de lokale
grundejere, kommune og erhvervsliv.

POSITIV LOKAL EFFEKT
Da de første tanker om ferskvaremarkedet blev lanceret,
var der enkelte bekymrede røster fremme: Ville et marked
tage kunder fra de lokale butikker? Ville sydhavnerne være
parate til at betale mere for kød, fisk og grønt, end de var
vant til? Ville det skabe unødig støj og ødelægge den lokale
stemning? Erfaringerne har vist, at det grundige forarbejde
og den tætte dialog har skabt et marked, som også giver de
øvrige butikker en meromsætning. Og sydhavnerne har taget
markedet til sig, så stadeholderne har svært ved at følge
med efterspørgslen, og omdannet en lidt forblæst og kedelig
plads til en plads med stemning og liv.

PROCESSEN TAGER TID
Arbejdet med at få et marked til Sydhavnen tog næsten to år,
da der var mange brikker, der skulle falde på plads – juridisk,

23
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KOORDINERING
Én ting er at enes om at udarbejde en strategi – noget andet er at
finde ud af, hvordan den skal føres ud i livet. Det er her, at det for alvor
bliver centralt at tale om koordinering. I dette projekt har vi undersøgt,
hvordan udlejere kan indgå i en organisering med hinanden, der gør
det muligt at koordinere indsatsen om at realisere den fælles vision.

1
2
3

For det første nåede vi frem til, at de erhvervsdrivende, boligafdelingerne og -foreningerne har et fælles behov for at erhvervsudlejningen organiseres på en måde, hvor det bliver tydeligt, hvem der
er den primære ansvarshavende ift. at udfolde visionen.

Dernæst afsøgte vi, hvor man kan forestille sig at placere ansvaret
– kan det ske i en eksisterende konstruktion, eller skal der opfindes
en helt ny?

For det tredje så vi nærmere på, hvordan de forskellige udlejere kan
indgå i et samarbejde med hinanden og forpligte sig på at investere
i at forfølge strategien.

De tre skridt
uddybes på
de følgende sider
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ERHVERVSDRIVENDE

BOLIGAFDELINGER OG FORENINGER

Der er langt fra drømmen om en butik, til man kan slå
dørene op for kunderne. En udfordring på vejen er at sikre
sig et butikslokale og få det indrettet efter sine ønsker.

Mange beboere ønsker sig et aktivt og velfungerende butiksliv i deres kvarter. Men det er ikke altid nemt at styre, om
det er attraktive butikker, som ender i stueetagen.

Mange erhvervsdrivende er i tvivl om, hvem de skal henvende sig til med spørgsmål om deres lejemål. Nogle gange
er det afdelingsbestyrelsen, andre gange driftspersonalet.
Andre aspekter igen kræver kontakt til den virksomhed, der
administrerer ejendommen og endda kommunen, som skal
godkende eksempelvis udeservering eller byggetilladelser.

Derfor søger mange afdelingsbestyrelser indflydelse på,
hvilke butikker der skal åbne. Men bestyrelsen arbejder
frivilligt og har ofte ikke tid til den daglige dialog med de
erhvervsdrivende. Det kan betyde, at der ikke på et tidligt
tidspunkt træffes vigtige valg og fravalg blandt mulige
butikker. Omvendt kan det også betyde, at en afdeling
anlægger en alt for restriktiv politik, som eksempelvis
forbyder alle former for udeservering, i direkte modstrid
med beboernes ønsker til, hvilken retning handelslivet
skal udvikle sig i generelt.

Vi er stødt på flere frustrerede erhvervsdrivende, som
oplever, at deres henvendelser skal igennem mange led,
og at svar og afklaring derfor er meget lang tid undervejs.
For nogle er det dråben, som får dem til at give op.
De erhvervsdrivende har brug for en strategisk sparringspartner, der er tilgængelig og kan sikre en hurtig proces.
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Boligafdelinger og foreninger har brug for at have
indflydelse på de overordnede rammer – eksempelvis
i vedtagelsen af en erhvervsstrategi. Men de har også
brug for, at nogen udefra er tovholder på at lægge en
erhvervsstrategi og sikrer, at den følges i det daglige.

1

FÆLLES
BEHOV FOR
ET ANKER

BOLIGADMINISTRATIONEN
Boligadministratorer har udlejning af boliger som deres
kerneområde. Erhvervslokalerne udgør ofte kun en meget
lille del af porteføljen, og grundlaget for at se på butikkerne
med strategiske briller undermineres af, at de ofte ligger
spredt på tværs af bydele og boligorganisationer.
Det betyder, at succeskriteriet for administrator er at følge
de retningslinjer foreningen har lagt, og ofte bliver fokus
at sikre en hurtig genudlejning af butikkerne, fremfor at
forfølge en strategisk udlejningspraksis. Dialogen med
bestyrelserne fylder meget og tager ofte lang tid. Resultatet
kan være, at energien bliver brugt på at koordinere med de
mange bestyrelser fremfor at udvikle erhvervene.
Administratorerne har brug for at have medarbejdere eller
adgang til eksterne konsulenter, der har specialistkompetencer i forhold til at sikre en strategisk og koordineret
udlejningspraksis.
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2
HVEM ER
ANKERET?
ADMINISTRATOR

For os at se, er der tre veje at gå,
når indsatsen skal forankres. Man
kan hente ekstern assistance, optimere
kompetencerne hos administrator
eller placere ansvaret hos en
tværgående koordinerende person.
EKSTERN ASSISTANCE
Der findes en række virksomheder, som har specialiseret
sig i butiksudvikling. En ekstern leverandør kan være en god
løsning i de tilfælde, hvor der kun er enkeltstående erhverv
i et område. Der er ofte tale om en begrænset opgave med
en her-og-nu indsats overfor de eksisterende butikker. Den
eksterne assistance kan også være relevant ved opsigelser
eller afståelser.
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En anden løsning, er at administrationen supplerer sine
kompetencer på erhvervsudlejningsområdet, og tilbyder en
lokalt forankret og opsøgende praksis, både i forhold til at
indgå i en dialog med eksisterende lejere og at opdrive nye
lejere. Det vil være en god løsning ved sammenfald i administrationen for flere udlejere i et område. Det giver mulighed
for, at administrator f.eks. holder et samlet kartotek over
potentielle erhvervslejere og kontakter. Men det kan blive en
udfordring at sikre fremdrift i udviklingen, hvis administrator
skal tage udlejerne i ed hver især hver gang, der skal træffes
en beslutning.

ERHVERVSKOORDINATOR
En tredje løsning er at ansætte en ankerperson – en erhvervskoordinator for området, som har ansvar for at udvikle de
eksisterende butikker samt sikre, at visionen udfoldes i nye
butikker gennem en opsøgende praksis. Det vil være en
god løsning for et handelsområde med mange lejere som i
Kødbyen, og mange bestyrelser som i Sydhavnen, da der er
et betragteligt koordinationsarbejde forbundet med at holde
sammen på alle aktørerne. Den lokale forankring skaber
også et godt fundament for, at erhvervskoordinatoren kan
opbygge et tillidsfuldt handlerum og dermed nedtrappe,
hvornår udlejerne skal inddrages i beslutninger, der vedrører
butikkerne.

UFORPLIGTENDE SAMARBEJDE

3
HVORDAN
KAN VI SAMARBEJDE?

Èn måde at samarbejde på er ved at indgå et uforpligtende
netværk, hvor repræsentanter for udlejerne (bestyrelserne)
kan diskutere og koordinere deres indsats for strategisk
erhvervsudlejning. Et sådant samarbejde vil kunne trække
på ekstern assistance eller på en administrator. Men uden en
formel organisering, er det svært at se, hvordan samarbejdet
skal forpligte de enkelte udlejere på at træffe beslutninger,
der er i overensstemmelse med strategien, da beslutningskompetencen fortsat vil være placeret hos hver enkelt. Ved
at indgå et uforpligtende samarbejde er der altså ikke mulighed for at imødekomme det fælles behov for et anker.

FORPLIGTENDE SAMARBEJDE
Et formelt og forpligtende samarbejde, eksempelvis i form af
en forening af relevante udlejere, kan derimod danne grundlag for en mere forpligtende organisation, der kan have en
fælles økonomi og træffe fælles beslutninger. I foreningen
kan de deltagende bestyrelser lægge en fælles handleplan
og opkræve et kontingent fra deltagerne, der kan dække
omkostningerne til at udlicitere opgaven med at forfølge
strategien. Det kan enten være via ekstern assistance, hos
en administrator eller ved at ansætte en erhvervskoordinator
og eventuelt med økonomisk hjælp fra kommunen, som der
er gode erfaringer med andre steder.
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I Sydhavnen oplevede vi, at det indimellem var forvirrende
at være butiksejer. De skulle i dialog med mange forskellige
aktører, for at få afklaring på stort og småt. Det gav meget
lange og frustrerende processer.
I hverdagen var det driftspersonalet og afdelingsbestyrelserne, der godkendte nye butikker og løbende godkendte
nye initiativer.
Ifølge lovgivningen er det organisationsbestyrelsen, der har
det sidste ord i forhold til erhvervsudlejningen. Men dette
ansvar var de facto uddelegeret til de enkelte afdelinger.
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Fordelen ved denne model var, at afdelingsbestyrelserne
havde stor indflydelse på aktiviteterne i deres stueetage.
Ulempen var dog samtidig, at praksis blev meget forskellig
og udlejningen ikke altid var hensigtsmæssig for kvarteret
som helhed.
Det gjaldt eksempelvis, når der blev lejet ud til butikker
med meget lukkede facader, eller når nye, men måske lidt
atypiske, butikker ikke fik en chance.

LEJER

DRIFT

BUTIK

ADMINISTRATOR

BESTYRELSE
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SYDHAVN
SOM CASE

EFTER

SYDHAVNSMODELLEN
Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet AKB, København
har som resultat af dette projekt besluttet at satse på en
strategisk og koordineret erhvervsudlejning ved at implementere en ny organisering og investere i de rette kompetencer.
De har nedsat et erhvervsstrategiudvalg, som har til formål
at tage strategiske diskussioner og fastlægge de bærende
principper for udlejningen. På denne måde sikres den
politiske indflydelse på processerne.
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Det daglige ansvar for erhvervsudviklingen i Sydhavnen er
placeret hos en erhvervskoordinator, der er ansat specifikt
til dette i en treårig periode. Han samarbejder tæt med
erhvervsstrategiudvalget om principper og handleplan,
varetager dialogen direkte med butiksejerne samt agerer
bindeled til administrationen.
Det vil sige, at nu har butiksejerne en kvalificeret og let
tilgængelig samarbejdspartner. Derudover har erhvervskoordinatoren mulighed for at arbejde målrettet og effektivt med
at tiltrække nye lejere på baggrund af de vedtagne principper og handleplan.

ERHVERVSLEJER

ERHVERVSSTRATEGIUDVALG

ERHVERVSKOORDINATOR

STRATEGI
/VISION

PRINCIPPER

HANDLEPLAN
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SYDHAVN
SOM CASE

INVESTERING
I FREMTIDEN
I Sydhavnen har Boligselskabet AKB, Købehavn vurderet,
at ansættelsen af en erhvervskoordinator på sigt vil være
en fornuftig investering. Huslejen er generelt lav i Sydhavnen,
derfor er der rum til at arbejde med en lejestigning i takt
med butikslivet forbedres i bydelen. Der er dog samtidig stor
opmærksomhed på, at en for høj husleje kan afholde nye og
måske mere eksperimenterende butikker fra området.
Det vil være meget forskelligt fra område til område, om
det er den rigtige strategi at sigte mod en huslejestigning.
Det afhænger af, hvilken type af butikker man vil tiltrække,
lejemålenes størrelse m.v.

”Målet er, at den nye model er
selvfinansierende efter tre år, og at øgede
indtægter derudover tilfalder afdelingerne”
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Afdelingerne i
Sydhavnen råder
over 11.773 m2
butikslokaler

KR.

Øget indtægt ved gennemsnitlig

2.350.000

lejestigning på 200 kr./m 2 /år

Øget indtægt ved gennemsnitlig

1.175.000

lejestigning på 100 kr./m 2 /år

600.000

Estimerede udviklingsudgifter pr. år
Svarer til øget indtægt
ved gennemsnitlig
lejestigning på 50 kr./m 2 /år
ÅR
0

1

2

3

4

Januar 2017

Januar 2018

Januar 2019

Januar 2020

Januar 2021

Start-investering på 600.000 kr. pr. år udfases i takt med, at der gennemføres lejestigninger på erhvervslejemålene.
Den øgede indtægt afdelingerne får gennem lejestigninger for erhvervene, er med til at finansiere udviklingsudgifterne
i forsøgsperioden. Målet er, at den nye model er selvfinansierende efter tre år, og at øgede indtægter udover de estimerede
600.000 kr. pr. år, tilfalder afdelingerne.
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HEJ LARS, HVAD GÅR DIT ARBEJDE EGENTLIG UD PÅ?
Jamen, min opgave er at understøtte
et generelt løft af handelslivet på Borgbjergsvej.

et erhvervsstrategiudvalg, og vores
næste skridt er at få den fælles vision
skærpet.

Hvad betyder det?

Der er også gået en del tid med at
planlægge opstart af madmarkedet på
Anker Jørgensens Plads og arrangere
en energi- og handelsdag, hvor alle
butikkerne fik mulighed for at byde ind
med gode tilbud.

Hvordan går du til opgaven?
Overordnet er der to spor i mit arbejde.
Jeg skal løfte de butikker, vi allerede
har gennem sparring og fælles initiativer, der tiltrækker nye kunder.
Og så skal jeg sørge for, at vi er rustede til at gøre opsigelser og afståelser
til muligheder for at åbne nye spændende butikker. Det betyder, at jeg skal
opdrive potentielle nye erhvervslejere
og gerne skabe et kartotek af muligheder, vi kan trække på, når vi får
behovet.

Hvad har du brugt din tid på
de første 100 dage?
Det opsøgende arbejde, det at få skabt
en kontakt til erhvervslejerne har fyldt
meget. Så har jeg brugt tid på at sætte
mig ind i de enkelte forretningers
udfordringer og potentialer. Jeg har
afholdt møder med repræsentanter for
de ejendomme, der indgår i samarbejdet på Borgbjergsvej – vi har nedsat
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Har der været overraskelser?
Ja, altså der er kommet to ønsker om
afståelse og tre opsigelser indenfor ret
kort tid, så nu ved jeg i hvert fald, hvad
jeg skal bruge de næste 100 dage på.
Det er ret nervepirrende, fordi det lidt
bliver min ilddåb at skulle finde nogle
gode løsninger, og jeg er jo ikke lige
nået til det kartotek endnu!
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Altså vi skal både have løftet niveauet,
kvaliteten og udtrykket, så det bliver
attraktivt at handle i Sydhavnen, både
for de lokale og for besøgende.

Wow! Hvad har du tænkt dig
at gøre ved det?
Jeg har da nogle idéer. Grundlæggende
får jeg travlt med at netværke, og så
skaber opsigelserne jo også gode
muligheder for at prøve nogle ting
af. Vi vil f.eks. gerne være gode til at
booste iværksættere her i Sydhavnen,
og vores relativt billige husleje kunne
måske tiltrække nogle midlertidige
lejere, der gerne vil prøve det der med
at have en butik af.

Har du et motto?
Altså, når jeg møder den der generelle
usikkerhed omkring forandringer, som
jeg tror er en grundpræmis, når man
arbejder med det her, så plejer jeg
at sige, at hvis vi gør det vi, altid har
gjort, så får vi det, vi altid har fået.
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• PLANLAGTE AKTIVITETER
• PLANLAGTE BEGIVENHEDER
• DEFINERENDE HÆNDELSER
Planlægning

ERHVERVSKOORDINATORENS

FØRSTE
100 DAGE

MIT BEDSTE RÅD
Mange butikshavere har for travlt til
at involvere sig i noget, der ikke umiddelbart gavner
deres forretning – de må prioritere benhårdt og tænker
”What’s in it for me?” med det samme.
Foto: Lars Bertelsen

Når man tager hul på det opsøgende arbejde og går ud og hilser på
erhvervslejerne første gang, er det en god idé at have noget konkret
med i hånden – noget der kan skabe udgangspunkt for en god dialog.
F.eks. tilbud om fælles markedsføring eller deltagelse i et arrangement,
der sigter på at få flere kunder i butikken. Det handeler om at tilbyde
noget der giver værdi nu og her.

Og så havde jeg et forslag med om, at de skulle byde ind med
et godt tilbud til en folder for energi- og handelsdagen, som
ville blive husstandsomdelt. Det valgte over halvdelen
af butikkerne at gøre. Det synes jeg er en rimelig
hitrate for den første kontakt.
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Vi har oprettet en facebook-side, hvor handelsdrivende og handlende
kan kommunikere. Den har knap 400 medlemmer nu. Siden bliver brugt
dagligt af både beboere og butikker i bydelen.
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SÆRLIGT
FOR

ALMENE
BOLIGORGANISATIONEN ER UDLEJER
I almene boligorganisationer er det juridisk set boligorganisationen, der har ansvar for udlejningen. Det gælder både
for boliger og for erhverv. Selvom der har været tradition for,
at afdelingsbestyrelserne tager aktivt stilling til erhvervsudlejningen i den enkelte afdeling, er der altså ikke juridisk
pligt til det.
Organisationsbestyrelsen kan derfor beslutte at håndholde erhvervsudlejningen. Besluttes det at forankre den i
organisationen, kan der etableres koordineret og strategisk
erhvervsudlejning på tværs af afdelinger.
ISOLERET ØKONOMI I AFDELINGERNE
I et koordineret samarbejde omkring erhvervsudlejningen på
tværs af afdelinger, ville det være en fordel, hvis afdelingerne
kunne dele det økonomiske overskud – og risikoen solidarisk
med hinanden. Det er imidlertid ikke en mulighed, da der
er vandtætte skodder mellem afdelingernes økonomi. Hver
enkelt afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed.
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SKELNEN MELLEM ALMENT OG PRIVAT
Almene boliger er et kraftigt regelreguleret område. Det
betyder blandt andet, at almene boligadministratorer ikke
må sælge ydelser til private aktører. Men omvendt er der
ikke noget til hinder for at almene administratorer, boligorganisationer og -afdelinger tilkøber ydelser fra private
aktører, f.eks. private boligadministratorer, konsulenter eller
virksomheder. Skal almene og private aktører samarbejde
på tværs, er det derfor nødvendigt at placere en eventuel
fælles økonomi i privat regi.
Almene aktører har imidlertid fin mulighed for at deltage i
en koordinerende indsats ved at byde ind med medarbejdere,
der kan deltage i møder, processer m.v. og derved bakke op
om et tværgående samarbejde.

Foto: Københavns Kommune

Foto: Københavns Kommune

ANDELSBOLIG- OG EJERFORENINGER
Andelsbolig- og ejerforeninger er kendetegnet ved,
at generalforsamlingen er det øverste beslutningsorgan, der sætter rammerne for, hvordan foreningen
skal drives. Det er en demokratisk proces, og beslutninger
træffes derfor som udgangspunkt ved flertalsbeslutninger.

SÆRLIGT
FOR

PRIVATE

Foreninger kan på generalforsamlingen beslutte, hvordan
man ønsker, at bestyrelsen skal håndtere erhvervsudlejningen.
Dette kan gøres ved godkendelse af en konkret proces, eller
ved at give bestyrelsen, administrator eller en erhvervskoordinator en rammebeføjelse til at forestå erhvervsudlejningen
for foreningen.
Erhvervsudlejningen skal dog overholde foreningens vedtægter, dvs., at de ikke må være i strid med formålet eller
andre bestemmelser i vedtægterne.
Derudover skal man være opmærksom på, at man ikke kan
ændre forholdene for de nuværende erhvervslejere til ugunst
for erhvervslejerne, uden at dette aftales med lejer, dvs.,
at lejer skal acceptere, såfremt der ønskes ændringer af
lejeforholdet.
Hvis erhvervslokalerne ikke er foreningens ejendom, men
tilhører en selvstændig ejer eller andelshaver, så har foreningen
kun ret til at blande sig i brugen af erhvervslokalet i det
omfang, denne brug er reguleret af foreningens vedtægter eller
fremgår direkte af en ejeraftale, bolig- eller brugsaftale.
Det vil derfor være vigtigt, at man som bestyrelse får
medinddraget denne ejer eller andelshaver i sin strategi
for udlejning, og fundet en løsning, som vedkommende
kan acceptere og forpligte sig til at følge.

PRIVATE UDLEJERE
Private udlejere af udlejningsejendomme har selv beslutningskompetencen til at lægge sin egen strategi for erhvervsudlejning
eller for at uddelegere kompetencen til en erhvervskoordinator.
Private udlejere skal være opmærksomme på, at man ikke
kan ændre forholdene for de nuværende erhvervslejere til
ugunst for erhvervslejerne, uden at dette aftales med erhvervslejer, dvs., at erhvervslejeren skal acceptere, såfremt
der ønskes ændringer af lejeforholdet.
Hvis et erhvervslejemål ved skift af erhvervslejer ændrer
karakter i forhold til f.eks. røg og støj, kan det være til ulempe
for de nuværende boliglejere, hvorfor udlejer i sådanne
tilfælde skal vurdere om en sådan ændring vil være i strid
med, hvad man som lejer skal tåle, når man bor i en etageejendom. Her gælder de naboretslige regler om, at man skal
tåle en vis form for støj om dagen og mindre støj om natten
uden at man som lejer kan modsætte sig dette.
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Foto: Københavns Kommune

HVOR
FINDER
JEG

”Byliv, der betaler sig”
Aarhus Kommune og By & Havn
2013

MERE
OM
EMNET?

”Butikker og byliv”
COWI
2016

Områdefornyelsen Sydhavnen
2016/2017
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