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1. Indledning 

 

1.1. Voldgiftssagens hovedspørgsmål 

Denne sag angår overordnet, om klager, Københavns Universitet, over for indklagede, Bygningssty-

relsen, kan kræve nedsættelse af den årlige husleje pr. 1. januar 2018 for de 19 lejemål, der er om-

fattet af voldgiftssagen. Alle 19 lejemål er omfattet af ordningen for den statslige ejendomsadmini-

stration (i det følge benævnt SEA-ordningen).   

 

Voldgiftsretten har den 20. maj 2020 afsagt en delkendelse i sagen, hvori det blev fastslået, at husle-

jen for de 19 lejemål skal fastsættes som en fast procentandel af vurderingen af ejendommens 

værdi, hvor den enkelte ejendom er værdiansat med udgangspunkt i ejendommens genanskaffelses-

pris med fradrag for slid og ælde, tillagt værdien for den udnyttede byggeret (omkostningsbestemt 

husleje).   

 

Nærværende kendelse angår i første række, om Københavns Universitet kan kræve, at den faste pro-

centandel, der indgår i huslejefastsættelsen for de omhandlede lejemål, og som pr. 1. januar 2018 

udgjorde 8,23 pct., skal nedsættes. Såfremt dette er tilfældet, angår sagen i anden række den beløbs-

mæssige opgørelse af den årlige husleje pr. 1. januar 2018.  

 

Kendelsen omfatter alene fem af lejemålene, idet der mellem parterne er enighed om at udskille 

disse fem lejemål til forlods særskilt forhandling og afgørelse.  

 

1.2. Voldgiftsrettens etablering og sammensætning 

Sagen blev oprindeligt indledt ved Københavns Universitets klageskrift af 12. november 2018, der 

samme dato blev modtaget af det daværende Transport-, Bygnings- og Boligministerium. Klage-

skriftet var ledsaget af en anmodning om nedsættelse af en intern statslig voldgift. 

 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmodede herefter Præsidenten for Østre Landsret om at 

udpege en voldgiftsdommer, og ved præsidentens brev af 9. januar 2019 blev landsdommer Anne 

Thalbitzer udpeget som voldgiftsdommer.  

 

Efterfølgende indgik parterne den 29. marts 2019 ”aftale om tilrettelæggelse af sager om SEA-leje-

mål”. I denne aftale, der ligeledes omfattede tre andre interne statslige voldgiftssager mellem Kø-

benhavns Universitet og Bygningsstyrelsen, besluttede parterne, at nærværende voldgiftssag skal 

behandles af tre voldgiftsdommere med landsdommer Anne Thalbitzer som formand, og således at 

Københavns Universitet og Bygningsstyrelsen hver især udpeger en voldgiftsdommer.  

 

I forlængelse heraf udpegede Københavns Universitet den 26. april 2019 advokat, ph.d., Jakob Juul-

Sandberg som voldgiftsdommer, og den 24. august 2019 udpegede Bygningsstyrelsen – efter at en 

tidligere udpeget voldgiftsdommer havde besluttet sig for at trække sig fra hvervet – advokat Frank 

Bøggild som voldgiftsdommer.  

 

1.3. Voldgiftsrettens kompetence  
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Voldgiftsretten er nedsat på grundlag af den mellem parterne indgåede rammelejekontrakt fra sep-

tember 2003 og de af Klima-, Energi og Bygningsministeriet fastsatte retningslinjer for nedsættelse 

af intern statslig voldgift til afgørelse af tvist om fortolkning af SEA-aftale.  

 

I parternes rammelejekontrakt pkt. 27 fremgår følgende:  

 
”27.1  Tvister om rammelejekontraktens eller supplerende lejekontrakters fortolkning af-

gøres endeligt ved intern statslig voldgift.  

 

27.2 Retningslinjerne herfor fastlægges af Erhvervs- og Boligstyrelsen.” 

 

I de individuelle lejekontrakter for de fem lejemål, der er omfattet af denne kendelse, er der henvist 

til parternes rammelejekontrakt fra 2003. For så vidt angår lejemål nr. 788 er der dog en henvisning 

til en rammelejekontrakt fra juni 2001. Parterne har over for voldgiftsretten samstemmende erklæ-

ret, at den for dette lejemål gældende rammelejekontrakt indeholder en tilsvarende voldgiftsbestem-

melse. Endvidere har parterne vedrørende lejemål nr. 788 samstemmende erklæret, at dette lejemål 

omfatter lejemålet Højbakkegård Alle 30/Hospital for Produktionsdyr. Lejekontrakten fra juni 2007 

vedrørende dette lejemål indeholder en tilsvarende voldgiftsklausul. 

 

Endelig bemærkes, at parterne samstemmende over for voldgiftsretten har bekræftet, at voldgiftsret-

ten er kompetent til at træffe afgørelse om de spørgsmål, der er udskilt til forlods prøvelse og afgø-

relse.  

 

1.4. Voldgiftssagens hidtidige forløb 

For så vidt angår fremlagte processkrifter og forløbet frem til og med voldgiftsrettens delkendelse af 

20. maj 2020 henvises til denne kendelse.  

 

Parterne har herefter afgivet følgende processkrifter m.v.: 

 
- Københavns Universitets processkrift I (ad realiteten) af 3. september 2020 med bilag 31 

- Bygningsstyrelsens processkrift A af 1. oktober 2020 

- Københavns Universitets processkrift II (ad realiteten) af 20. oktober 2021 med bilag 32 – 35 

- Bygningsstyrelsens processkrift B af 29. oktober 2021 med bilag H – O 

- Parternes påstandsdokumenter af 16. november 2021 samt parternes støttebilag 1 og A. 

- Supplerede bilag til materialesamlingen fra Bygningsstyrelsen.  

 

Der har endvidere været afholdt syn og skøn vedrørende værdien af de fem lejemål, som er omfattet 

af denne kendelse, og skønsmændene, ejendomsmægler og valuar Peter Winther samt direktør og 

medejer Niels Anker Jørgensen har afgivet skønserklæring af 24. september 2021 og supplerende 

skønserklæring af 26. oktober 2021. Der har tillige været afholdt syn og skøn vedrørende rente og 

afdragselementet i SEA-ordningen i perioden 2001-2017, og skønsmanden, statsautoriseret revisor 

Sten Lauritzen, har afgivet en skønserklæring af 30. september 2021.   

 

Herudover har der været afholdt telefoniske forberedende møder den 14. december 2020, den 8. 

april 2021 og den 6. oktober 2021.       
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Der har været afholdt mundtlig forhandling den 23. og 24. november 2021 i lokaler hos advokatfir-

maet Kromann Reumert, beliggende Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.  

 

2. Påstande 

Københavns Universitet har for så vidt angår de fem lejemål, der er udskilt til forlods og særskilt 

forhandling og afgørelse, nedlagt følgende endelige påstand:  

 

Bygningsstyrelsen tilpligtes at anerkende, at den årlige husleje for  

 

- lejemål nr. 725 beliggende Øster Voldgade 5-7, 1350 København K  

- lejemål nr. 727 beliggende Njalsgade 74-144, 2300 København S (Søndre Campus I) 

- lejemål nr. 778 beliggende Nørre Allé 51-57, 2100 København Ø 

- lejemål nr. 779 beliggende Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N (Biocentret)  

- lejemål nr. 788 beliggende Højbakkegård Alle 1/Agrovej 10, 2630 Tåstrup  

pr. 1. januar 2018 nedsættes fra 182.610.097 kr. til 115.452.124 kr. årligt (nedsættelse i alt 

67.157.972 kr.), dog fra den 5. februar 2018 for lejemålet Højbakkegård Alle 30/Hospital for Pro-

duktionsdyr (bilag N), idet nedsættelsesbeløbene fra den 1. januar 2018 og til den 19. november 

2018 tilbagebetales og forrentes fra klageskriftets modtagelse hos den interne statslige voldgift (19. 

november 2018) til betaling sker, mens tilbagebetalingsbeløb, der løbende forfalder efter den 19. 

november 2018, tilbagebetales med tillæg af sædvanlig procesrente beregnet fra de respektive tilba-

gebetalingsbeløbs forfaldstid og til betaling sker.  

 

Bygningsstyrelsen har nedlagt påstand om frifindelse.  

 

Københavns Universitet har beløbsmæssigt opgjort sin påstand således, at den varslede lejenedsæt-

telse for lejemål nr. 725 udgør 1.849.657 kr., således at den fremtidige leje vil være 6.827.800 kr., at 

den varslede lejenedsættelse for lejemål nr. 727 udgør 20.842.992 kr., således at den fremtidige leje 

vil være 55.433.133 kr., at den varslede lejenedsættelse for lejemål nr. 778 udgør 5.356.350 kr., så-

ledes at den fremtidige leje vil være 8.381.403 kr., at den varslede lejenedsættelse for lejemål nr. 

779 udgør 27.237.301 kr., således at den fremtidige leje vil være 32.692.848 kr., og at den varslede 

lejenedsættelse for lejemål nr. 788 udgør 11.872.712 kr., således at den fremtidige leje vil være 

12.116.900 kr.  

 

Universitetet har oplyst, at beløbene er opgjort på baggrund af en fast procentandel på 2,7 pct. og en 

værdiansættelse af de enkelte lejemål i overensstemmelse med de ansættelser, som fremgår af 

skønserklæringen fra skønsmændene, ejendomsmægler og valuar Peter Winther samt direktør og 

medejer Niels Anker Jørgensen.  

 

Universitetet har herudover oplyst, at bygning nr. 25 ikke længere indgår i varslingen for så vidt an-

går lejemål nr. 727.  

 

3. Sagsfremstilling 

http://www.kromannreumert.com/
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3.1. Sagens parter 
Københavns Universitet er en statsfinansieret selvejende institution, som er underlagt tilsyn af ud-

dannelses- og forskningsministeren, jf. universitetslovens § 1, stk. 2, og har til opgave at drive 

forskning og give forskningsbaseret undervisning inden for sine fagområder, jf. samme lovs § 2. 

 

Bygningsstyrelsen er en styrelse – i dag under Transportministeriet – der er ejervirksomhed og 

bygherre for staten og universiteterne.  

 

Styrelsen blev oprettet i 2011 ved en sammenlægning af blandt andet dele af den tidligere Slots- 

og Ejendomsstyrelse og Universitets- og Bygningsstyrelsen.  

 

Forud for sammenlægningen havde Slots- og Ejendomsstyrelsen varetaget ejervirksomheden ved-

rørende statens kontorejendomme mv., mens ejervirksomheden vedrørende uddannelses- og forsk-

ningsbygninger blev varetaget af Universitets- og Bygningsstyrelsen og inden da af Byggedirekto-

ratet og Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger.  

 

Også efter sammenlægningen under Bygningsstyrelsen er de to forskellige ejendomsporteføljer, 

henholdsvis kontorejendomme og forsknings- og uddannelsesejendomme, bevaret adskilt med 

hver sin hovedkonto på finansloven. 

 

3.2. SEA-ordningens tilblivelse 
SEA-ordningen blev indført ved aktstykke 331, der blev tiltrådt af Folketingets Finansudvalg den 4. 

september 2000.  

 

Forud for indførelsen af SEA-ordningen havde en tværministeriel arbejdsgruppe i perioden fra juni 

1998 til maj 1999 gennemført en analyse af området, og i Rapport om Statens Ejendoms- og Bygge-

administration fra august 1999 fremkom arbejdsgruppen med en række anbefalinger vedrørende de 

fremtidige hovedprincipper for statens lokalepolitik og ejendomsforvaltning.  

 

I rapportens kapitel 1 med overskriften ”Anbefalinger og forslag” er anbefalingerne opsummeret 

således:  

 

”Arbejdsgruppen anbefaler følgende hovedprincipper for statens lokalepolitik og ejen-

domsforvaltning fremover: 

 

• Statens lokalepolitik åbnes for en højere grad af markedsorientering, dog med skyldigt 

hensyn til den politiske styring af statens opgaver 

 

• Huslejebetaling og frit leverandørvalg for lokaler til statsligt brug indføres overalt, 

hvor dette er praktisk muligt og akceptabelt politisk 

 

• Varetagelse af ejerrollen for statslige ejendomme og byggeri til udlejning organiseres 

særskilt med henblik på størst mulig professionalisme og fair konkurrence med private 

udlejere 

 

• Udbud af ejendomsrelaterede tjenesteydelser som løbende administration, rådgivning, 

drift og vedligehold samt service øges i takt med dette markeds udvikling i relation til 

private erhvervsejendomme 
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• Den politiske styring af statens ejendoms- og byggeadministration fastholdes mere 

overordnet gennem indgåelse og opfølgning på resultatkontrakter og tillige konkret gen-

nem forelæggelse af større investeringsbeslutninger.” 

 

I samme kapitel er endvidere anført blandt andet:  

 

”Perspektivet er naturligvis at skabe de bedste og billigste fysiske rammer om varetagel-

sen af de statslige opgaver, herunder at optimere kapitalanvendeIsen i forhold til drifts-

ressourcerne i opgaveløsningen. Samtidig synliggøres totalomkostningerne ved vareta-

gelse af hver enkelt statslig opgave løbende, hvad der skærper omkostningsbevidsthe-

den såvel i den interne styring som i den politiske prioritering på tværs af opgaver. 

… 

 

Indførelsen af husleje betyder, at de statslige brugere kan koncentrere sig om deres ker-

neopgaver og overlade ejerrollen til professionelle, men det må sikres, at overgangen fra 

ejer til lejer er fair. Det anbefales derfor, at bevillingsomlægningen fra eje til leje gen-

nemføres udgiftsneutralt, dvs. at der sker en udgiftsneutral kompensation over hvert af 

de berørte fagministeriers driftsrammer i omlægningsåret. 

 

Det vil være op til alle berørte fagministerier at tilrettelægge fordelingen af den samlede 

huslejekompensation på brugernes driftsbevillinger. Det anbefales gennemført udfra 

norm- eller aktivitetsbaserede principper og ikke (alene) udfra den konkret pålagte hus-

leje, således at der gøres op med historisk betingede skævheder og skabes størst muligt 

incitament for de nye lejere til at revurdere det hidtidige, gratis lokaleforbrug. Da øn-

skede tilpasninger i lokaleforbrug sjældent er umiddelbart gennemførlige, vil der for-

mentlig være behov for overgangsordninger i bevillingsfordelingen mellem brugerne.” 

 

I samme rapports kapital 8.3 med overskriften ”Kontraktstyret statsvirksomhed som ejermo-

del” er endvidere anført blandt andet:  

 

”Virksomheden skal forrente den indskudte kapital, dvs. værdien af de indskudte ejen-

domme ved etableringen, samt forrente og afdrage de senere lån til investeringer. Det er 

disse kapitalomkostninger, der som noget nyt skal pålægges brugerne løbende gennem 

huslejen, og som de samlet set kompenseres for gennem rammeforhøjelse i etablerings-

året. Dermed bliver omlægningen udgiftsneutral for statskassen, og den indskudte kapi-

tal vil i virksomheden kunne regnskabsføres som et lån i statskassen, som skal fastfor-

rentes, men næppe afdrages.” 

 

I juli 2000 afgav et lejeudvalg under Forskningsministeriet (det daværende ressortministerium) en 

betænkning for arbejdet vedrørende indførelse af lejebetaling for lokaleforbrug. Lejeudvalget be-

stod af repræsentanter udpeget af Rektorkollegiet og repræsentanter fra Forskningsministeriet og 

Byggedirektoratet. Til betænkningen var som bilag 1 vedlagt følgende model for sammensætning af 

en omkostningsbestemt leje: 

 

”Den 1/1 år 2001 overtager Byggedirektoratet ejerskabet til en række af statens ejen-

domme. Ejerskabstransaktionen medfører, at Byggedirektoratet optager et lån i Natio-

nalbanken svarende til værdien af ejendomsmassen. På basis af denne værdi har 
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Finansministeriet ved udlejningsvirksomhedens start fastsat en række parametre, der 

indgår i strukturen for en lejebetalingsmodel: 

 

Forrentning. Finansministeriet har fastsat et afkastkrav på 5 % p.a. af Byggedirektora-

tets gæld, der udgør hovedparten af huslejen. 

Afdrag. Der er endvidere fastsat en afdragsdel på 2 % p.a. af gælden beregnet efter sal-

dometoden. 

Løbende vedligeholdelse. Ud fra Finansministeriets udmeldte bevilling til løbende ved-

ligehold på 200 mio. kr. årligt kan en procentuel andel af lejen opgøres til 1,08 % … 

Forsikring samt dækning for tab ved tomgang eller tab ved salg. Der er med Finansmi-

nisteriet aftalt et bidrag på 0,3 % p.a. 

Administrationsgebyr til ejervirksomheden. Administrationsgebyret er fastsat til 0,2 % 

p.a., der beregnes på grundlag af værdien af ejendomsmassen.”  

 

I aktstykke 331, der blev fremsendt til Finansudvalget den 24. august 2000, er anført blandt andet: 

  

”a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til en reform af den bevil-

lingsmæssige styring af By- og Boligministeriets Slots- og Ejendomsstyrelse (SES) og 

Forskningsministeriets Byggedirektorat (BD)'s udlejningsvirksomhed. 

   Regelsættet indebærer:  

• at statsinstitutionerne, der er nævnt i bilag l, fremover skal betale husleje efter 

principper svarende til erhvervslejelovens 

• at institutionernes ejendomme overføres til SES og BD, der opføres som stats-

lige ejervirksomheder på finansloven og gives adgang til finansiering af ny-, 

om- og tilbygninger mv. ved anvendelse af genudlånsordningen 

• … 

… 

b. … 

På denne baggrund anbefalede udvalget om statens fremtidige ejendoms- og byggead-

ministration (SEA) i august 1999 at gøre statens lokaleforsyning mere markedsoriente-

ret med henblik på at sikre større dynamik i kapitalforvaltningen og større effektivitet i 

de statslige brugeres lokaleanvendelse gennem indførelse af husleje i videst mulige om-

fang. 

 

Med henblik på at fremme en mere aktiv kapitalforvaltning og skabe fair vilkår i kon-

kurrencen med private ejendomsselskaber foreslås Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) 

under By- og Boligministeriet og Byggedirektoratet (BD) under Forskningsministeriet 

omdannet til kontraktstyrede statsvirksomheder med et særligt budget- og bevillingsret-

ligt styringsgrundlag.  

 

SES tildeles ejerskabet over alle administrationsbygninger og lignende, mens alle uni-

versitetsbygninger og lignende samles i BD, jf. bilag 1… .  

… 

 

Hovedprincipperne i samspillet mellem de berørte parter er gennemgået nedenfor… .  

… 
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1. Ejer og lejer forhandler direkte om en huslejekontrakt, som giver fuld dækning for statens 

drifts- og kapitalomkostninger ved at stille lokaler til rådighed for lejerens opgavevareta-

gelse. Kontrakten følger principperne i erhvervslejeloven.  

2. De nye lejere får frit leverandørvalg, hvorfor lejekontrakten med den statslige ejervirksom-

hed kan opsiges, hvis en lejer kan opnå bedre tilbud hos et privat ejendomsselskab for dele 

af eller hele sit bygningsforbrug. ….  Ved kontraktindgåelse om køb og større byggerier kan 

ejervirksomheden dog betinge sig uopsigelighed i en periode. Ejervirksomheden kan der-

imod ikke selv sige statslige lejere op, men kan i stedet forlange lejeforhøjelse til dækning 

af statens alternativomkostninger. … 

3. … 

4. Driftsbevillingerne til de statslige institutioner skal herefter også dække husleje. … 

5. Statens interesser i ejervirksomhederne fastlægges i afkast- og resultatkrav på finansloven, 

der udmøntes gennem resultatkontrakter, der indgås mellem SES og By- og Boligministeriet 

henholdsvis BD og Forskningsministeriet. 

6. Ejervirksomhederne gives adgang til at finansiere om-, ny- og tilbygninger direkte i Natio-

nalbanken via den statslige genudlånsordning. I ejervirksomhedernes åbningsbalance opta-

ges en gæld til staten svarende til værdien af den initiale ejendomsportefølje. Ejervirksom-

hederne kan ikke foretage ekstern belåning af ejendommene. 

…  .” 

 

3.3.  SEA-ordningens indførelse 
Efter at Finansudvalget havde tilsluttet sig SEA-ordningen, blev det besluttet at nedsætte et bevil-

lingsudvalg, der skulle drøfte udformningen af den bevillingsmodel, som skulle fordele bevillinger 

til husleje mellem universiteterne.  

 

På baggrund af lejeudvalgets arbejde og efterfølgende drøftelser med relevante aktører afgav Byg-

gedirektorat en rapport af 21. maj 2001 ”om indførelsen af husleje og frit leverandørvalg vedrø-

rende bygninger på universiteternes område”. I rapporten er den bevillingsmodel, som påtænktes 

anvendt til at fordele universiteternes fremtidige bevillinger til husleje, beskrevet nærmere.  

 

I rapportens afsnit 2.1 med overskriften ”Detaljeret gennemgang af modellen” er anført blandt an-

det: 

 

”Til betaling af husleje for de bygninger der pr. 1. januar 2001 er overdraget til Bygge-

direktoratet gives der på Finansloven et rammeløft, der er udgiftsneutralt for sektoren, 

Rammeløftet er beregnet ud fra værdien af Byggedirektoratets bygninger, hvor værdien 

er baseret genopførelsesværdien. Bygningsmassen er belånt med 100% af genopførel-

sesværdien. Rammeløftet er sammensat af følgende elementer: 

 

• Betaling af renter svarende til 5% af ejendomsværdien på den ejendomsportefølje, som 

Byggedirektoratet udlejer til universiteterne. 

• Betaling af afdrag svarer til 2% af ejendomsværdien på den ejendomsportefølje, som 

Byggedirektoratet udlejer til universiteterne. 

• Bidrag til betaling af forsikring, tomgang m.v. Løftet svarer til 0,3% af ejendomsvær-

dien på den ejendomsportefølje, som Byggedirektoratet udlejer til universiteterne. 

• Bidrag til betaling af Byggedirektoratets driftsomkostninger som ejervirksomhed stats-

virksomheden), Byggedirektoratets omkostninger hertil er på 36,1 mio. kr., heraf vedrø-

rer 2,0 mio. kr. ejendomme, der ikke kan henføres til universiteterne. De egentlige 
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administrationsomkostninger for Byggedirektoratets udlejnings- og byggevirksomhed 

eksklusiv renter og afdrag på prioritetsgæld m.v. andrager 29,6 mio. kr. 

• Bidrag til betaling af Byggedirektoratets udgifter til ejers vedligeholdelse, svarende til 

ca. 1,3 % af ejendomsværdien på den ejendomsportefølje, som Byggedirektoratet udle-

jer til universiteterne.” 

 

Ligeledes den 21. maj 2001 fremsendte Undervisningsministeriet (det daværende ressortministe-

rium) aktstykke 233 til Folketingets Finansudvalg, hvori man orienterede Finansudvalget om prin-

cipperne i den bevillingsmodel, der var opnået enighed med universiteterne om, og at SEA-ordnin-

gen nu forventedes indført med virkning for hele finansåret 2001. I aktstykket er anført blandt an-

det:  

 

”I forbindelse med indførelse af ordningen er ministeriets bevillingsramme forhøjet sva-

rende til institutionernes merudgifter ved betaling af husleje. Rammeforhøjelsen svarer 

til universiteternes merudgifter ved betaling af husleje. Rammeforhøjelsen svarer til uni-

versiteternes samlede faktiske nettoudgifter til husleje, således at ordningen er udgifts-

neutral for den samlede universitetssektor. … 

I forbindelse med indførelsen af SEA-ordningen ønskede ministeriet og universiteterne, 

at der blev skabt en sammenhæng mellem institutionernes faglige aktiviteter og bevillin-

gerne til husleje. 

Efter drøftelse med Rektorkollegiet blev der nedsat et bevillingsudvalg, der skulle 

drøfte udformningen af den bevillingsmodel, som skulle fordele huslejebevillinger til de 

enkelte universiteter. … 

… Efter at der er opnået enighed med institutionerne, er det nu planen at gennemføre 

ordningen, således at den reelt får virkning for hele finansåret 200l.  

Den endelige model fordeler bevillinger til husleje mellem universiteterne efter tre principper:  

…  

Resultatet af modellen for 2001 baseret på universiteternes faktiske bygningsmasse 

fremgår af nedenstående model:  

 

 
 

 

Det er imidlertid forudsat, at nyordningen skal være udgiftsneutral for det enkelte universitet i 2001 

i forhold til universitetets faktisk godkendte bygningsmasse pr. 1. januar 2001, således at differen-

cen mellem huslejebevilling og forventet husleje indfases over en 10 årlig periode. Bevillingsord-

ningen får derfor først fuldt gennemslag fra 2011. 

 

Allerede meget tidligt i forløbet blev det klart, at kobling mellem de faglige aktiviteter og huslejebe-

villingen ville betyde, at Københavns Universitet ville få et finansieringsunderskud på nyordningen. 

Københavns Universet (KU) tog derfor forbehold for ordningen, indtil der kunne findes en 
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tilfredsstillende løsning. I begyndelsen af 2001 lykkedes det at finde en løsning på KU's problem i 

form af en særlig aftale, der indeholder følgende 2 punkter: 

…” 

 

3.4. Indgåelse af lejekontrakter  
I september 2003 indgik Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger og Københavns Universitet 

en rammelejekontrakt, der indeholder standardvilkårene for lejekontrakter vedrørende statslige 

forsknings- og undervisningslokaler, som er taget i brug før den 1. januar 2001, og som er omfattet 

af SEA-ordningen. Denne rammekontrakt indeholder blandt andet følgende bestemmelser:  

 
1.0 Indledende bestemmelse 

 

1.1  Indførelsen af lejebetaling for statslige institutioners benyttelse af statens lokaler 

sker som led i at fremme en mere dynamisk lokaleforsyning og effektivisering 

af lokaleforbruget. 

 

1.2  Denne rammelejekontrakt vedrører udlejers omkostningsbaserede lejeportefølje. 

Parterne er enige om, at principperne i den gældende erhvervslejelov danner ud-

gangspunkt for opbygningen af denne rammelejekontrakt. 

 

I rammelejekontrakten er nævnt de af lovens bestemmelser, der er gældende for 

de af lejers lejeforhold, der er omfattet af denne rammelejekontrakt. Lovens øv-

rige bestemmelser er erstattet af rammelejekontraktens bestemmelser og leje-

kontrakterne. 

 

1.3  Parterne er samtidig som statslige institutioner opmærksomme på, at bestemmel-

serne i denne rammelejekontrakt til stadighed skal respektere krav fra regering 

og Folketing om ændringer i det statslige virke, herunder konsekvenser af æn-

dringer i parternes institutionelle status. 

… 

 

7.0  Lejeregulering 

 

7.1  Aftalt løbende regulering 

 

Med virkning pr. hver den 1.1. - første gang den 1.1.2002 - reguleres den årlige leje, 

uanset eventuel aftalt uopsigelighed, uden særskilt varsel. 

Lejen reguleres med det index, Finansministeriet anvender til at opregne standardkonto 

16, "Leje, vedligeholdelse og skatter". 

 

7.2  Regulering i henhold til markedsbevægelser 

 

Uanset aftalt løbende regulering i henhold til denne rammelejekontrakt punkt 7.1 og 

eventuelt aftalt uopsigelighed kan hver part i lejeforholdet - dog tidligst 4 år efter denne 

aftales indgåelse - forlange lejen reguleret, såfremt udviklingen på ejendomsmarkedet 

for sammenlignelige lejeforhold, set i sammenhæng med de bagvedliggende forudsæt-

ninger for indgåelsen af denne rammeaftale, nødvendiggør en sådan regulering.” 
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Voldgiftsretten har i delkendelse af 20. maj 2020 fastslået, at huslejen skal fastsættes som en fast 

procentandel af vurderingen af ejendommens værdi, hvor den enkelte ejendom er værdiansat med 

udgangspunkt genanskaffelsespris med fradrag for slid og ælde, tillagt værdien for den udnyttede 

byggeret (omkostningsbestemt husleje). 

 

I kendelsen har voldgiftsretten om bestemmelsen i pkt. 7.2. i rammelejekontakten anført blandt an-

det:  

”Disse forslag har efter voldsgiftrettens opfattelse fundet udtryk i pkt. 7.2. i parternes 

rammelejekontrakt, således at der efter denne bestemmelse dels kan ske en regelmæssig 

regulering af lejen, og dels at der herudover i helt særlige situationer er adgang for par-

terne til at forlange regulering af lejen. Sidstnævnte understøttes også af den af vidnet 

Lars Æbeløe Knudsen afgivne forklaring om, at bestemmelsen må antages at have ka-

rakter af en ”sikkerhedsventil”, hvis forholdene skulle udvikle sig anderledes end for-

ventet.  

 

Samlet set må bestemmelsen i pkt. 7.2. i rammelejekontrakten forstås således, at denne 

indeholder en regulering af, i hvilke situationer der kan kræves en lejeregulering udover 

den i pkt. 7.1. indeholdte. Bestemmelsen kan derimod ikke antages at indeholde en re-

gulering eller ændring af principperne for lejefastsættelsen i den situation, hvor der kan 

kræves lejeregulering. Huslejen vil således også i den situation fortsat skulle fastsættes 

som omkostningsbestemt leje, således som det er forudsat i forbindelse med indførelsen 

af SEA-ordningen på universitetsområdet, og således som det er anført dels i anmærk-

ningerne til finansloven for 2002 og fremefter og i parternes rammelejekontrakt fra 

2003.” 

 

Udover rammelejekontrakten er der mellem parterne indgået individuelle lejekontrakter vedrørende 

enkelte lejemål, herunder en lejekontrakt fra juni 2007 vedrørende nyopførelse af ”Hospital for Pro-

duktionsdyr og Heste i Tåstrup”. Dette lejemål indgår som en del af lejemål nr. 788 beliggende Høj-

bakkegård Alle 1/Agrovej 10 i Tåstrup.  

 

3.5. Justering af SEA-ordningen – 2007 
I september 2006 afgav en tværministeriel arbejdsgruppe under Finansministeriet en evaluerings-

rapport vedrørende SEA-ordningen. Af rapporten fremgår, at arbejdsgruppen blandt andet havde 

konstateret en række uhensigtsmæssigheder i forhold til finansieringsmodellen ”i relation til udvik-

lingen i ejendommenes værdi kontra gæld og rentestrukturen”, og arbejdsgruppen foreslog på denne 

baggrund, at modellen blev justeret, såedes at belåningsgraden blev sænket til 80 pct., og således at 

der ikke længere skulle betales afdrag på gælden, men at der i stedet skulle fastsættes et overskuds-

krav for ejervirksomheden på finansloven.   

  

I rapporten er om problemerne ved finansieringsmodellen anført blandt andet:  

 

5.3.1. Ubalance mellem værdi og gæld 

Den første problemstilling, der har vist sig med den nuværende finansieringsmodel, er, 

at der mangler mekanismer, der kan sikre en passende balance mellem ejendomsporte-

føljernes værdi og ejervirksomhedernes gæld på sigt. Dermed er der heller ikke nødven-

digvis sikkerhed for en passende balance mellem ejervirksomhedernes indtægter i form 
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af huslejer, der afspejler ejendomsporteføljernes værdi, og udgifter, der i væsentligt om-

fang består af rentebetalinger på deres langfristede gæld. 

… 

De ekstraordinære afdrag på gælden har affødt lavere renteomkostninger, og opbygnin-

gen af friværdien har således været selvforstærkende. Fortsætter denne udvikling, kan 

UBST's gæld på sigt blive nul. 

… 

 

Den manglende stillingtagen til, hvilken sammenhæng der på sigt bør være mellem 

ejendomsværdi og gæld, kan på sigt vise sig uhensigtsmæssig. Idet huslejerne afspejler 

ejendomsværdierne, vil opbygningen af friværdier være selvforstærkende, fordi den vil 

føre til overskud hos ejervirksomhederne, der kan anvendes til gældsnedbringelse og 

dermed endnu større overskud efterfølgende. Dvs. gælden kan gå mod nul. 

 

Dette vurderes ikke hensigtsmæssigt, fordi de kapitalomkostninger, der er forbundet 

med statens ejerskab af ejendomsporteføljerne, ikke længere bliver synlige, hvilket el-

lers var et af hovedformålene med at introducere finansieringsmodellen. Endvidere er 

der en risiko for, at opbygningen af en stor friværdi, der af ejervirksomhederne kan be-

lånes, i værste fald giver en risiko for, at der gennemføres forbedringer af ejendomspor-

teføljernes standard, uden at det giver sig udslag i højere huslejer.” 

 

I rapporten er det endvidere anført, at det generelle renteniveau har været faldende siden SEA-ord-

ningens etablering. Om betydningen heraf i relation til ejervirksomhedernes konkurrencedygtighed 

er i rapporten anført blandt andet:  

 

”Såvel SES som UBST har i de senere år oplevet, at private bygherrer har været i stand 

til at tilbyde de statslige lejere mere konkurrencedygtige løsninger ved nybyggeri, dvs. 

en lavere husleje for i øvrigt sammenligneligt byggeri. 

 

De faldende markedsrenter har utvivlsomt været medvirkende til at forrykke ejervirk-

somhedernes konkurrencedygtighed i forhold til private bygherrer. Det er dog ikke mu-

ligt alene ud fra en sammenligning mellem renten på ejervirksomhedernes langfristede 

lån og markedsrenten på eksempelvis 30-årige realkreditlån at konkludere, om ejervirk-

somhederne absolut set er dårligere stillet. Således vil private bygherrer generelt kræve 

et væsentligt højere afkast af deres investering end obligationsrenten.” 

 

Herudover er det i rapporten om rentestrukturen anført blandt andet:  

 

”Rente på langfristet gæld 

Arbejdsgruppen har nøje overvejet, om der kunne findes en bedre model for beregnin-

gen af renter for ejervirksomhederne[s] langfristede gæld en[d] den nuværende fast[e] 

rente på 5 pct. En fast rente er åbenlyst ikke som udgangspunkt foreneligt med tanke-

gangen om, at ejervirksomhedernes så vidt muligt skal operere under markedslignende 

vilkår. 

… 

 

Dermed udgør ejervirksomhedernes renteudgifter også en meget større andel af de sam-

lede indtægter/bevillinger, hvorfor deres resultat er meget mere følsomt over for 
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renteændringer. Dette kunne der i princippet korrigeres for, hvis huslejerne blev regule-

ret for renteændringer. Men dels vil det stride mod grundprincipperne for huslejefast-

sættelsen, der tager udgangspunkt i ejendommenes værdi, dels vil det administrativt 

blive meget tungt, fordi der i givet fald formentlig også skulle foretages reguleringer i 

de bevillinger, som ejervirksomhedernes lejere får til dækning af husleje. På den bag-

grund anbefaler arbejdsgruppen, at den nuværende model, hvor der betales en fast rente 

på ejervirksomhedernes langfristede lån, fastholdes. Endvidere anbefales, at den faste 

rente fastholdes på 5 pct., idet den for alle praktiske formål svarer til den nuværende ef-

fektive markedsrente for eksempelvis 30-årige, fastforrentede realkreditlån. 

 

Skulle renteniveauet generelt stige markant í de kommende år, kan det eventuelt på et 

senere tidspunkt blive relevant at overveje at ændre rentesatsen, men arbejdsgruppen har 

ikke vurderet det nødvendigt at formulere et på forhånd fastlagt princip for, hvornår der 

bør foretages ændringer i rentesatsen.” 

 

Endelig fremgår om justeringens betydning for huslejerne følgende:  

 

”For UBST fastholdes, at huslejen beregnes som en fast andel på ca. 8,9 pct. Af ejen-

dommens værdi, jf. ovenfor. Dog foreslås, at der foretages en justering af fordelings-

nøglen således at de nuværende tre elementer ”renteudgifter”, ”afdrag på gæld” samt 

”tabsrisici” samles under ét nyt element under betegnelsen ”kapitalomkostninger”. ”Ka-

pitalomkostninger” vil som udgangspunkt udgøre ca. 7,2 pct. af ejendommens værdi/op-

førelsesudgift”.  

 

I forlængelse heraf fremsendte Finansministeriet den 26. september 2006 aktstykke 5 til Folketin-

gets Finansudvalg, hvori man anmodede om tilslutning til en justering af SEA-ordningen i overens-

stemmelse med anbefalingerne i evalueringsrapporten, som var vedlagt.  

 

I aktstykket er anført blandt andet:  

 

Reduktionen i belåningsgraden vil betyde, at ejendomsvirksomhederne alt andet lige vil 

få årlige overskud, og som konsekvens vil der på finansloven blive fastsat et overskuds-

krav, som det allerede i dag er tilfældet for Slots- og Ejendomsstyrelsen. Overskudskra-

vet vil blive fastsat på en sådan måde, at den ønskede belåningsgrad på 80 pct. nås på 

mellemlang sigt. 

 

Justeringen af finansieringsmodellen medfører ikke ændringer i de for institutionerne 

fastsatte huslejer. Idet de pengestrømme, der følger af huslejeordningens finansierings-

model, er mellem statslige institutioner, vil justeringen af finansieringsmodellen netto 

ikke påvirke de offentlige finanser. 

 

Justeringerne af finansieringsmodellen forventes indarbejdet på ændringsforslag til for-

slaget til finanslov for 2007.” 

 

3.6. Justering af SEA-ordningen – 2013 
Ved brev af 1. juli 2013 fra Bygningsstyrelsen til universiteterne blev det meddelt, at regeringen 

havde tilsluttet sig en justering af SEA-ordningen, som havde været drøftet mellem parterne. Juste-

ringen indebar, at afkastkravet for nybyggerier blev nedsat. For de eksisterende ejendomme betød 
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justeringerne blandt andet, at universiteternes indbetaling til indvendig vedligeholdelse blev afskaf-

fet, således at ansvaret for indvendigt vedligehold overgik til universiteterne. Sidstnævnte betød, at 

den faste procentandel ved beregningen af huslejerne blev nedsat fra 8,87 pct. til 8,23 pct. 

 

Det fremgik samtidig af brevet, at justeringerne udgjorde første fase af en justering af huslejeord-

ningen, idet regeringen havde besluttet at igangsætte et udredningsarbejde med henblik på at over-

veje mere grundlæggende ændringer af SEA-ordningen.  

 

Der er for voldgiftsretten fremlagt forskelligt materiale om de overvejelser, der lå bag nedsættelsen 

af afkastkravet for nybyggerier, og de drøftelser, der havde været mellem Bygningsstyrelsen og uni-

versiteterne i den anledning.  

 

I en rapport fra Bygningsstyrelsen fra juni 2012 om modernisering af forvaltningen af universitets-

bygninger er i afsnit 4 med overskriften ”Konkurrencedygtig husleje. Rimelig prissætning” anført 

blandt andet:  

 

”En markedskonform lejefastsættelse for universitetsbygninger 

 

Baggrund 

Huslejefastsættelse på universitetsområdet 

… 

Det er en fælles erkendelse på tværs af universiteter og BYGST, på grund af de finan-

sieringsvilkår, BYGST kan tilbyde, at BYGST over en årrække ikke har været konkur-

rencedygtig som bygherre og lokaleleverandør. Universiteternes kritiserer dermed, at 

BYGST ikke kan tilbyde en lige så lav husleje, som universiteterne kan opnå hos en pri-

vat udlejer. 

Konsekvensen er, at universiteterne fravælger BYGSTs om lokaleleverandør. Dette selv 

i tilfælde, hvor universitet ud fra et strategisk aspekt, eksempelvis ud fra en campusbe-

tragtning, ville have valgt BYGST. Når universiteterne konsekvent føler sig nødsaget til 

at fravælge BYGST som lokaleleverandør, baseret på uhensigtsmæssige rammevilkår, 

er der en oplagt risiko for, at SEA ordningen er suboptimerende for en bygningsfysisk 

udvikling. 

BYGSTs udfordring i forhold til en konkurrencedygtig husleje hænger sammen med 

den omkostningsbaserede lejefastsættelse på universitetsområdet. 

… 

 

Sammenligning mellem de to modeller i forhold til markedskonformitet.  

Ejendomsmæglerfirmaet RED Property Advisors har ... gennemført en sammenligning 

af huslejefastsættelsen af hhv. Bygningsstyrelsens kontor- og universitetsmodel i for-

hold til markedskonformitet.  

 

Der er … taget udgangspunkt i en nybyggerisituation og den heraf afledte husleje. Ne-

denfor er angivet de vurderede lejeniveauer i rapporten:  
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Konklusionen er, at huslejefastsættelsen efter den omkostningsbaserede metode på uni-

versitetsområdet afviger fra markedslejen og ligger på niveauet 15-20 pct. over mar-

kedslejen … . 

 

Af et referat fra et møde den 1. februar 2013 mellem blandt andet Bygningsstyrelsen og Danske 

Universiteter fremgår blandt andet følgende vedrørende Bygningsstyrelsens fastlæggelse af afkast-

kravet for nybyggerier:  

 

”[Michael Brix Hesselager, Bygningsstyrelsen] redegjorde for, hvordan afkastintervallet 

på mellem 5,2 og 6,2 pct. var fastlagt. Afkastkravet er fastlagt på baggrund af en sam-

menvejning af det regionale afkastkrav efter universiteternes økonomiske volumen. Va-

riationen i afkastkrav har sin baggrund i forskellige forudsætninger m.h.t. beliggenhed 

og stand – spændende fra dårlig til top stand og beliggenhed – og kontraktvilkår (pri-

mært uopsigelighed). En primær beliggenhed med en kontrakt på en række for udlejer 

gunstige vilkår vil således alt andet lige resultere i et lavere afkast. Det højeste afkast på 

6,2 pct. i intervallet er herefter beregnet med udgangspunkt l afkastet i det underområde 

i regionen, som har det laveste afkast - men med udgangspunkt i en antagelse om god 

stand og beliggenhed. Afkastet på 5,2 pct. baseres ikke på markedsdata men på en leje-

kontrakt med en statslig lejer og en antagelse om maksimal sikkerhed og lav risiko. Det 

seneste markedsbarometer med angivelse af gældende afkast i markedet blev udleve-

ret.” 

 

Endvidere fremgik det af notat af samme dato fra Bygningsstyrelsen blandt andet følgende:  

 

”l det foreliggende forslag til ændret huslejemodel er afdækket et markedstilnærmet af-

kast i intervallet 5,2 til 6,2 pct. Der er i de bagvedliggende beregningseksempler taget 

udgangspunkt i gunstige antagelser omkring universiteternes kvalitet som lejer. Op-

krævningen på 0,3 pct. kan således ikke ses isoleret i forhold til de foretagne beregnin-

ger af afkastkravet. Der vil herefter skulle tages udgangspunkt i mindre gunstige anta-

gelser, hvis der udover et beregnet afkastkrav vil skulle ske yderligere reduktion for 

universiteternes betaling til tomgangstab. 

 

Herudover har denne huslejekomponent ikke tidligere været selvstændigt inddraget i 

styregruppens dialog om en markedstilnærmet huslejefastsættelse. Hvis den samlede 

huslejeprocent skulle reguleres ned, vil der derfor være grundlag for også at vurdere en 

række tidligere udeladte vilkår gældende for SEA-lejemål, hvor universiteterne stilles 

bedre end på markedet. … 

 

Som eksempler på at universiteterne stilles bedre rent vilkårsmæssigt i sammenligning 

med, hvad der normalt vil være gældende på markedet kan nævnes: 

…” 
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3.7.   Reform af SEA-ordningen – 2015/2020 

Som anført oven for blev der i Bygningsstyrelsens brev af 1. juli 2013 orienteret om, at regeringen 

havde besluttet at igangsætte et udredningsarbejde med henblik på at overveje en mere grundlæg-

gende ændring af huslejeordningen (fase 2).  

 

I tilknytning hertil blev der igangsat et tværministerielt arbejde med deltagelse af Transport- og 

Bygningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Finansministeriet med henblik på at 

udarbejde anbefalinger til en eventuel reform af SEA-ordningen. Dette arbejde mundede ud i, at 

Transport- og Bygningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Finansministeriet 

den 27. oktober 2015 i et cover til regeringens økonomiudvalg fremkom med forslag til en reform 

af SEA-ordningen. Reformforslaget omfattede flere elementer, herunder at huslejeniveauet blev 

nedsat med ca. 20 pct., og at institutionernes bevillinger blev reduceret tilsvarende. Det anførtes 

endvidere blandt andet, at reformen vil indebære, at ”[h]uslejeniveuaet tilnærmes markedsniveauet 

væsentligt”. Dette forslag var uddybet nærmere i bilag 2 til coveret, hvori er anført blandt andet:  

 

”Et centralt kritikpunkt af den nuværende SEA-ordning fra uddannelses- og forsknings-

institutionerne er, at huslejeniveauet ligger væsentligt over et sammenligneligt markeds-

lejeniveau. De statslige parter vurderer, at institutionernes kritik for så vidt angår husle-

jeniveauet er korrekt, men at skævheden ikke er institutionerne til økonomisk ulempe, 

da huslejeniveauet modsvares af et tilsvarende højt statsligt bevillingsniveau. Skævhe-

den i huslejeniveauet skyldes, at det oprindeligt fastsatte afkastkrav til staten ikke har 

været justeret med den løbende udvikling i markedet. 

… 

Der er valgt et fast ensartet afkastkrav i alle regioner på grund af et ønske om regional 

ligebehandling af institutionerne, og da institutionernes bevillinger heller ikke varierer 

på tværs af regioner. Det bemærkes dog, at det vil være mere markedskonformt at ind-

føre et differentieret afkastkrav i overensstemmelse med markedsafkastet i de enkelte 

regioner. Differentierede afkastkrav vil dog alt andet lige indebære, at det bliver væsent-

lig dyrere at drive uddannelsesinstitutioner i provinsen sammenlignet med de store 

byer.” 

 

Ved brev af 30. november 2015 fra Bygningsstyrelsen til de uddannelsesinstitutioner, der er omfat-

tet af SEA-ordningen, blev det meddelt, at regeringen havde besluttet at gennemføre en reform af 

SEA-ordningen for uddannelses- og forskningsbygninger, hvilket blandt andet indebærer, at 

”[a]fkastkravet for eksisterende bygninger nedsættes fra 7 til 5,5 pct. svarende til en huslejereduk-

tion på ca. 20 pct.”, og at det ”lavere afkastkrav træder i kraft per 1. januar 2020”.  

 

3.8. Vejledninger vedrørende SEA-ordningen 

Finansministeriet udsendte den 7. juni 2007 en vejledning ”for administration af den statslige husle-

jeordning”. Denne vejledning er erstattet af en revideret vejledning af 9. marts 2011.  

 

I indledningen til begge vejledninger hedder det om vejledningens formål og indhold blandt andet:  

 

” Vejledningen fungerer som en "overbygning" til Slots- og Ejendomsstyrelsens (SES) 

og Universitets- og Bygningsstyrelsens (UBST) instrukser og konteringsvejledninger 

mv. vedrørende ordningen ... 
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3.9. Anmærkninger mv. på finansloven  

I anmærkningerne til finansloven for 2003 er der under § 19.11.05 om Statens Forsknings- og Ud-

dannelsesbygninger en henvisning til aktstykke 331 af 4. september 2000 samt aktstykke 233 af 21. 

maj 2001. Endvidere er anført blandt andet:  

 

”Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger forhandler direkte med sine lejere om 

en huslejekontrakt, som giver fuld dækning for statens drifts- og kapitalomkostninger 

ved at stille lokaler til rådighed for lejerens opgavevaretagelse, herunder også omkost-

ninger til drift af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger. Kontrakten følger prin-

cipperne i erhvervslejeloven. Huslejen er omkostningsbaseret, da der ikke kan identifi-

ceres en markedsleje.  

… 

 

Statens interesser i virksomheden er fastlagt i afkast- og resultatkrav på finansloven, og 

udmøntes gennem en resultatkontrakt, der indgås mellem Statens Forsknings- og Ud-

dannelsesbygninger og ressortministeriet. … 

 

Særlige bevillingsbestemmelser 

Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger skal varetage udlejning af ejendomspor-

teføljen samt forestå ændringer heri gennem køb, salg og byggeri på et forretningsmæs-

sigt grundlag. De indgåede huslejekontrakter skal give fuld dækning for virksomhedens 

drifts- og kapitalomkostninger. … Det løbende mellemværende placeres på særlige 

konti, hvortil der er knyttet følgende vilkår: 

- Hovedlånet, til finansiering af den initiale ejendomsportefølje modsvarende ejendoms-

værdien, .... Hovedlånet, efter fradrag fra forrige års afdrag, er indekseret med finanslo-

vens PL-opregning og forrentes med 5 pct. p.a. og afdrages med 2 pct. p.a.” 

 

I anmærkninger til samme finanslov er der tillige under § 19.2 om forskning og universitetsuddan-

nelser anført blandt andet:   

 

”Bevillinger til husleje, herunder SEA-ordningen m.v. 

 

Universiteter under § 19.22. - § 19.24. 

Med Akt 331 4/9 2000 om reform af den bevillingsmæssige styring af Slots og Ejen-

domsstyrelsens og Byggedirektoratets virksomhed, herunder ændrede forelæggelsesreg-

ler, er styringen af statens ejendomsadministration blevet ændret. Fra og med 2001 for-

valtes statens forsknings- og uddannelsesbygninger m.v. af Byggedirektoratet, der fra 

2002 har ændret navn til Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger. Universiteterne 

indgår lejekontrakter med og betaler husleje til Statens Forsknings- og Uddannelsesbyg-

ninger for brug af statens ejendomme. I forbindelse hermed er der indført et bygningsta-

xametersystem, som kompenserer universiteterne for de nye lejeudgifter. Ordningen in-

debærer, at institutionerne får frit leverandørvalg på bygningsområdet. Sigtet med ord-

ningen er at sikre en større effektivitet i de statslige institutioners lokaleanvendelse. …” 

 

 

I ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2007 er i anmærkningerne anført blandt andet;  
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”40. Finansiering  

Der afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kasse-

kredit i relation til huslejeordningen samt faste afdrag på den langfristede gæld. Der er 

ved ændringsforslaget budgetteret med færre udgifter som følge af, at belåningsgraden i 

ejendomsporteføljen fra 2007 nedsættes til ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, 

og at det ikke længere er et krav, at der skal afdrages 2 pct. p.a. på den langfristede 

gæld, jf. Akt 5 5/10 2006. 

… 

 

4. Særlige bevillingsbestemmelser  

I oversigten med særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestem-

melser:  

BV 2.6.8.3  Universitets- og Bygningsstyrelsen skal varetage udlejning af ejen-

domsporteføljen samt forestå ændringer heri gennem køb, salg og 

byggeri på et forretningsmæssigt grundlag. De indgåede husleje-

kontrakter skal give fuld dækning for virksomhedens drifts- og ka-

pitalomkostninger. … Det løbende mellemværende placeres på 

særlige konti, hvortil der er knyttet følgende vilkår:  

- Hovedlånet til finansiering af den initiale ejendomsportefølje … 

Hovedlånet efter fradrag af forrige års afdrag er indekseret med 

finanslovens PL-opregning og forrentes med 5% p.a. og afdrages 

med 2% p.a. … 

 

I stedet indsættes følgende: 

... 

       BV 2.2.6 og 2.7.4. I henhold til huslejeordningens regelsæt kan Universitets- og Byg-

ningsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af 

ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebe-

taling.  … Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra 

genudlån til statens nye likviditetsordning, hvor der gælder føl-

gende: 

   - Den langfristede gæld forrentes med 5 pct. p.a. Fra 2007 er den 

  hidtidige indeksering af den langfristede gæld afskaffet.  …    

BV 2.7.4 Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtæg-

ter fratrukket udgifter (før overskudskrav) vil blive disponeret til 

overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (ned-

bringelse af langfristet gæld) med udgangspunkt i huslejeordnin-

gens regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen 

over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. … 

… 

Budgetteringsforudsætninger: 

… 

På ændringsforslaget er der endvidere budgetteret med færre udgifter til renter og afdrag 

på gælden som følge af, at huslejeordningens finansieringsmodel fra 2007 justeres såle-

des, at den langfristede gæld i ejendommen nedsættes til ca. 80 pct. af ejendomsporte-

føljens værdi, og der ikke længere er krav om, at der skal afdrages 2 pct. p.a. på den 

langfristede gæld i ejendomme værdiansat til genanskaffelsesprisen med fradrag for slid 
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og ælde, jf. Akt 5 5/10 2006. Der er på ændringsforslaget fastsat et overskudskrav på 

165,0 mio. kr. for 2007. Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirk-

somhedens resultat og behov for konsolidering under hensyntagen til huslejeordningens 

nye finansieringsmodel, hvorefter belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal 

udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, jf. Akt 5 5/10 2006. Efter over-

skudskravet udgør årets resultat 305,6 mio. kr. 

…” 

  

I tekstanmærkningerne til finansloven for 2020 er anført blandt andet: 

 

”Nr. 141. ad 28.73.01. 

Bygningsstyrelsen bemyndiges til at opkræve en genberegnet husleje af institutioner 

omfattet af SEA-ordningen.” 

 

I anmærkningerne til tekstanmærkningerne til samme finanslov er anført blandt andet:  

 

Ad tekstanmærkning nr.141. 

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2020. 

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at opkræve genberegnet husleje af institutioner 

omfattet af SEA-ordningen, jf. akt 331 af 4. september 2000, akt. 5 af 5. oktober 2006 

og Vejledningen for administration af den statslige huslejeordning. Huslejen er fastlagt 

omkostningsbaseret. Der er i 2018 gennemført ejendomsvurderinger af alle ejendomme 

opført før 2010 samt laboratorier i alle ejendomme, hvilket implementeres med ændrin-

gerne i huslejegrundlaget fra 2020 og frem. Der ændres endvidere i principper for be-

regninger af den omkostningsbaserede SEA-husleje med nye satser for afkastkrav, ad-

ministrationsbidrag, forsikring og tab samt vedligehold fra 2020 og frem. Hertil kom-

mer indførsel af en ny model for huslejeopkrævning for særinstallationer herunder labo-

ratorier, og særindrettede bygninger i forbindelse med indførsel af afskrivninger i særin-

stallationer, herunder laboratorier, og særindrettede bygninger fra 2020 og frem. Ejen-

domme vil fremover som udgangspunkt blive revurderet hver 10. år, mens grunde gen-

vurderes hvert 5. år, hvorefter huslejen genberegnes.” 

 

3.10. Diverse yderligere bilag fremlagt af parterne. 
 

Bygningsstyrelsen har fremlagt følgende oversigt over det årlige markedsafkast på kontorejen-

domme i perioden fra 1998 til 2021 baseret på oplysninger fra Ejendomsmæglerfirmaet Colliers: 
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Københavns Universitet har fremlagt en artikel fra DR fra den 19. januar 2020 med overskriften 

”Sær mekanisme: Staten scorer kassen på byggeskandaler i staten”, hvoraf fremgår følgende over-

sigter: 

  

”  

 

 

 

 

DET BETALER UNIVERSITETERNE l HUSLEJE 

Nedenfor kan du se, hvor meget de seks universiteter, som er omfattet af SEA-ordnin-

gen, sidste år betalte i husleje. Samlet gik 14,8 procent af universiteternes bevillinger til 

husteje sidste år. 

 

• KU 1.088.4 mio. kr. (20,2 procent af bevillingen). 

• AU 473,5 mio. kr. (12,3 procent af bevillingen). 

• SDU 301,3 mio. kr. (13.8 procent af bevillingen). 

• AAU 165.2 mio. kr. (7,9 procent af bevillingen). 
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• RUC 73,9 mio. kr. (11,5 procent af bevillingen). 

• ITU 38,6 mio. kr. (13,6 procent af bevillingen).” 

 

3.11.  Syns- og skønserklæringer 

Skønsmanden, statsautoriseret revisor Sten Lauritzen, har afgivet en syns- og skønsrapport af 30. 

september 2021 vedrørende rente- og afdragselementet i SEA-ordningen i perioden 2001-2017. 

Rapporten er vedlagt som bilag til denne kendelse.  

 

Endvidere har skønsmændene, ejendomsmægler og valuar Peter Winther samt direktør og medejer 

Niels Anker Jørgensen afgivet en skønserklæring af 24. september 2021 vedrørende den omkost-

ningsbaserede værdi af de fem lejemål, der er omfattet af Københavns Universitets påstand. 

 

Af skønsrapporten fremgår sammenfattende, at den samlede omkostningsbaserede værdi pr. 31. de-

cember 2017 for de fem lejemål samt den tilhørende byggeretsværdi er følgende (ekskl. moms):  

 

 

 
 

De angivne værdier er anvendt som grundlag for opgørelsen af Københavns Universitets påstand 

vedrørende de omhandlede fem ejendomme, dog således at værdien for så vidt angår lejemål nr. 

788 er korrigeret under hensyn til, at bygning nr. 25 ikke længere er omfattet af varslingen.   

 

Skønsmændene, ejendomsmægler og valuar Peter Winther samt direktør og medejer Niels Anker 

Jørgensen, har endvidere afgivet en supplerende skønserklæring af 26. oktober 2021, der i vidt om-

fang angår nogle uddybende spørgsmål vedrørende nogle bygninger under lejemål nr. 788.  

 

4. Forklaringer 

Der er afgivet forklaringer af Uffe Gebauer Thomsen (Københavns Universitet), Kristian Lyk-Jen-

sen (Bygningsstyrelsen) og skønsmanden, statsautoriseret revisor Sten Lauritzen.  
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Uffe Gebauer Thomsen har forklaret blandt andet, at han siden januar 2019 har været ansat som vi-

cedirektør i Campus Service ved Københavns Universitet. Campus Service håndterer universitets 

ejendomsportefølje og forvaltningen heraf. Han er uddannet cand.oecon fra Odense Universitet. 

Han har tidligere været ansat i Videnskabsministeriet fra 1999 til 2003 og efterfølgende som øko-

nomi- og administrationschef på DTU. 

  

Han er uenig i, at SEA-ordningen kan karakteriseres som et nulsumsspil. Lovgivers intention med 

ordningen var, at universiteterne skulle have mulighed for at opsige lejemål og eventuelt finde alter-

native lejemål. Hvis universiteterne herved kunne reducere huslejen, skulle bevillingerne ikke redu-

ceret tilsvarende. Ordningen har kun været økonomisk neutral i forbindelse med, at den blev ind-

ført.  

 

Københavns Universitet får midler på finansloven i form af basis- og uddannelsesbevillinger samt 

midler fra konkurrencestrengen, der omfatter forskningsmidler, der udbydes af private og offentlige 

fonde samt EU i konkurrence mellem forskere og forskningsmiljøer. Som udgangspunkt stammer 

60 – 70 pct. af Københavns Universitets midler fra bevillinger på finansloven, mens den resterende 

del stammer fra konkurrencestrengen.  

Danmark har tiltrådte Barcelona-målsætningen, som er en fælles EU-målsætning om, at der i med-

lemslandene skal udføres forskning og udvikling svarende til en bestemt procentsats af landenes 

BNP. I Danmark har det udmøntet sig i en målsætning om, at den offentlige sektors investeringer i 

forskning og udvikling skal udgøre 1 pct. af BNP, mens den private sektors investeringer skal ud-

gøre 2 pct. af BNP. Investeringerne i forskningen bliver målt på baggrund af statistiske oplysninger 

i overensstemmelse med OECDs Frascati-manual. Omkostninger til husleje udgør en omkostning til 

forskningen, hvilket indebærer, at jo højere omkostningerne til husleje er, jo færre midler vil der 

blive brugt på egentlig forskning og ”kloge hoveder”. Som det fremgår af artiklen fra DR fra den 

29. januar 2020 brugte Københavns Universitet i 2019 omkring 1.088,4 mio. kr. på husleje, hvilket 

svarerede til, at 20,2 pct. af universitetets bevillinger gik til husleje. Denne procentsats er væsentlig 

højere end, hvad der er tilfældet for de øvrige universiteter, der er omfattet af SEA-ordningen, hvil-

ket giver Københavns Universitet en konkurrencemæssig ulempe. Grunden til, at Københavns Uni-

versitet bruger en større del af bevillingen til husleje end de øvrige universiteter, er, at ejendoms-

værdierne er højere i København end i resten af landet. Der er ikke noget stedtillæg på finansloven.   

 

Da man pr. 1. januar 2020 som led i reformen fra 2015 af SEA-ordningen nedsatte afkastkravet for 

de eksisterende bygninger fra 7 pct. til 5,5 pct., blev nedsættelsen neutraliseret ved, at der blev fore-

taget tilsvarende reduktion af universiteternes bevillinger på finansloven. For Københavns Universi-

tets vedkommende blev bevillingerne reduceret med 217,7 mio. kr. Således som universitetet vurde-

rer det, er bevillingerne imidlertid blevet reduceret med et større beløb end, hvad universitetets hus-

leje i 2020 er blevet reduceret med. Der pågår for tiden et afklaringsarbejde herom.  

 

Bygningsstyrelsen har i forbindelse med reformen udarbejdet et nyt udkast til rammelejekontrakt. 

Københavns Universitet har ikke ønsket at underskrive den ny rammelejekontrakt, og en væsentlig 

årsag hertil er den nye formulering af rammelejekontraktens punkt 7.2.  

 

Forenklingen af SEA-ordningen indebærer herudover, at vurderingerne af bygningerne fremover 

alene skal foretages hver 10. år. Der er imidlertid en løbende nedslidning på ejendommene, og dette 

vil ikke afspejle sig i huslejerne, hvis intervallet mellem vurderingerne øges.  
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Den årlige husleje er løbende blevet PL-reguleret, men det har ikke afspejlet sig ikke i bevillin-

gerne. Basisbevillingerne bliver dog reguleret efter prisindekset. Hvis universitetet får nedsat husle-

jen, vil det betyde, at man kan bruge flere penge på ”kloge hoveder”. De ejendomsvurderinger, som 

tidligere har været gennemført, har ikke i sig selv ført til en højere husleje. 

 

Kristian Lyk-Jensen har forklaret blandt andet, at han siden 2013 har været vicedirektør i Bygnings-

styrelsen. Forinden da havde han siden 2006 været kontorchef i Slots- og Ejendomsstyrelsen og si-

den i Bygningsstyrelsen, efter at styrelserne blev fusioneret i 2011. Han er oprindeligt uddannet 

cand. scient. pol. fra Københavns Universitet.   

 

Københavns Universitet har i 2020 fået en lejereduktion svarende til bevillingsreduktionen. Der på-

går fortsat en kvalitetssikring af lejemålsreduktionerne, men denne er endnu ikke gennemført for 

Københavns Universitets vedkommende. For de øvrige universiteters vedkommende er der, hvis der 

har vist sig at være fejl, blevet rettet op herpå gennem tillægsbevillinger, således at der er sket en 

en-til-en tilpasning.  

 

SEA-ordningen blev etableret for at skabe synlighed om kapitalomkostningerne ved at stille stats-

lige ejendomme til rådighed for universiteterne. Ordningen skaber en markedssimulering for de 

statslige ejendomme. Betalingen af husleje skal samtidig skabe et incitament for universiteterne til 

at tænke over lokaleforbruget.  

 

Han var hoveskribent på coveret af 27. oktober 2015 til regeringens økonomiudvalg. Coveret inde-

holder en beskrivelse af problem, baggrund, løsningsforslag og en indstilling. De skævheder, som 

Bygningsstyrelsen så i relation til den eksisterende bygningsmasse, var, at styrelsen havde tabt kon-

kurrencekraft ikke mindst for så vidt angik de kontorlignende ejendomme, de såkaldte tørre bygnin-

ger. Der var således opstået en tendens til, at nogle universiteter valgte private lejemål til disse byg-

ninger, idet huslejeniveauet for de tørre bygninger, der var omfattet af SEA-ordningen, var højere 

end niveauet på det private marked. Et andet problem var, at der ikke var afskrivninger på SEA-

ejendommene, heller ikke på særinstallationerne, herunder laboratorier og lignende. Dette var for-

nuftigt for så vidt angår selve bygningskroppen, men for særinstallationerne var det uhensigtsmæs-

sigt. Man stod med en meget nedslidt laboratoriemasse, og staten havde siden 2009 investeret om-

kring 6 mia. kr. i nye laboratorier. Der var behov for at foretage afskrivninger på laboratorierne, idet 

der var brug for, at staten løbende finansierede en del af laboratorierne. Herudover var der behov for 

at løfte den udvendig vedligeholdelse og bygningsfysikken mere generelt. Der var således overord-

net et behov for at putte nogle flere penge ind i ordningen.  

 

Regeringen besluttede på denne baggrund at nedsætte afkastkravet for eksisterende bygninger fra 7 

pct. til 5,5 pct. med virkning fra 2020 og at indføre afskrivninger på særinstallationer. Endvidere 

blev der afsat en halv mia. kr. til vedligehold for årene 2016 – 2019, og fra 2020 er der afsat 200 

mio. kr. til udvendig vedligeholdelse.  

 

SEA-ordningen er lovgivningsbestemt, og Bygningsstyrelsen har ikke mulighed for selv at regulere 

afkastkravet, der er fastsat på finansloven. SEA-ordningen er kollektivt tænkt, således at der i ord-

ningen gælder et fast ensartet afkastkrav på tværs af landet. Markedsafkastet varierer i de forskel-

lige dele af landet og er markant højere i provinsen. Såfremt SEA-ordningen opererede med diffe-

rentierede afkastkrav, ville der ske en konkurrenceforvridning mellem universiteterne, idet universi-

teterne i så fald ville skulle betale en forskellig husleje for samme form for bygning. Det er kun den 
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udnyttede byggeret, der bliver vurderet på markedsvilkår, hvorimod genopførelsesværdien er den 

samme, uanset hvor i landet bygningen ligger.  

 

Det forhold, at beslutningen fra 2015 om nedsættelse af afkastkravet først blev implementeret med 

virkning fra 2020, hang sammen med, at der var tale om en meget stor øvelse. Bygningsstyrelsen 

stod således med en meget stor bygningsmasse, der skulle genvurderes. Hertil kom, at der skulle ske 

en kortlægning af arealmassen, idet reformen af SEA-ordningen tillige indebar, at universiteternes 

andel af vedligeholdelsesbidraget fremover skulle opkræves på basis af det lejede areal frem for 

med udgangspunkt i bygningens værdi. Herudover skulle værdien af laboratorierne fastlægges, der 

skulle gennemføres drøftelse med Økonomistyrelsen, ligesom vurderingsopgaverne skulle i udbud. 

Herefter skulle vurderingerne gennemføres, hvilket tog mere end et år, og der skulle gennemføres 

kvalitetssikring i samarbejde med universiteterne. Herudover har Bygningsstyrelsen gennemgået 

samtlige lejekontrakter og lavet nye kontrakter.  

 

Ejendomsvurderingerne i 2015 blev lavet i forbindelse med, at Københavns Universitet i 2013 

havde søgt om selveje, hvorfor der var behov for et grundlag for at vurdere fordele og ulemper og 

eventuelle vilkår. Vurderingerne blev lavet ud fra tre principper, henholdsvis et omkostningsprincip, 

et markedsprincip og en markedsvurdering, hvor lejer køber. Formålet var ikke at foretage en vær-

diansættelse til brug for lejefastsættelse, og der blev ikke lavet en kvalitetssikring.  

 

Opkrævning af husleje er hjemlet på finansloven og afhænger ikke af, at der udarbejdes nye leje-

kontrakter. Det forhold, at Københavns Universitet ikke har underskrevet den nye rammelejekon-

trakt, er således uden betydning for huslejeopkrævningen. Der har været et fælles ønske fra univer-

siteterne om, at rammelejekontrakterne blev revideret. SEA-fællesudvalget har nedsat to arbejds-

grupper, henholdsvis en vedligeholdelsesgruppe og arbejdsgruppe angående modernisering af ram-

melejekontrakten. Bygningsstyrelsen ville gerne modernisere bestemmelsen i rammelejekontraktens 

punkt. 7.2, da bestemmelsen er uklar. Der er enighed om en ny rammelejekontrakt, bortset fra be-

stemmelsen i punkt 7.2. RUC har underskrevet rammelejekontrakten, men ikke de øvrige universi-

teter har endnu ikke ønsket at underskrive den.  

 

De ejendomsværdiansættelser, der blev gennemført i henholdsvis 2005, 2009 og 2013, har ikke ført 

til ændringer af værdiansættelserne. Syddansk Universitet har på et tidspunkt med henvisning til be-

stemmelsen i rammelejekontraktens punkt 7.2. anmodet om en genvurdering af bygningen Alsion i 

Sønderborg og har som følge heraf fået reguleret lejen, da genopførelsesomkostningerne viste sig at 

være lavere end, hvad bygningen var bogført til. Bestemmelsen har også været anvendt i forhold til 

IT Universitetet, men han er usikker på, om dette førte til en ændring af huslejen.  

 

Han er ikke jurist og er derfor ikke den rette til at udtale sig om, hvorvidt universiteterne betaler 

husleje efter principper svarende til erhvervslejelovens, således som anført i aktstykke 331. Men en 

privat udlejer vil for så vidt også have et afkastkrav.  

 

Han er ikke den rette til at udlægge, hvordan Finansministeriet opgør kapitalomkostninger, men det 

er nok en sammensætning af flere elementer såsom tab, risici og det at stille et kapitalapparat til rå-

dighed.  

 

Da man fjernede afdragselementet på 2 pct., blev dette erstattet af en ny ordning med en belånings-

grad på 80 % af ejendomsporteføljens værdi samt et overskudskrav. Det ville ikke have været 
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hjemlet at lade fjernelsen af afdragselementet komme lejerne til gode. Det er således en politisk be-

slutning, hvis der skal ske en ændring af afkastkravet.  

 

I forbindelse med den sammenligning, som ejendomsmæglerfirmaet RED Property Advisors gen-

nemførte af huslejefastsættelsen i SEA-ordningen i forhold til markedskonformitet, som indgår i 

Bygningsstyrelsens rapport fra juni 2012, så ejendomsmæglerfirmaet alene på de såkaldte tørre byg-

ninger. Sammenligningen omfattede derimod ikke de såkaldte våde bygninger med f.eks. laborato-

riefaciliter, fordi en privat udlejer ikke ville investere i sådanne projekter.  

 

Artiklen i DR fra 29. januar 2020 er ikke retvisende for situationen i dag. Bygningsstyrelsen har 

ikke længere et overskud, og styrelsen får således en bevilling. Herudover har staten investeret om-

kring 6 mia. kr. i laboratorier. SEA-ordningen er grundlæggende en politisk styringsmodel.  

 

Skønsmanden, statsautoriseret revisor Sten Lauritzen, har forklaret blandt andet, at han kan vedstå 

skønsrapporten af 30. september 2021.  

 

Som anført i besvarelsen af spørgsmål 1.1., er Nationalbankens udlånsrente gået fra at være 5,4 pct. 

i 2001 til at være 0,05 pct. i 2018. Nationalbankens officielle udlånsrente er den rente, som Natio-

nalbanken udlåner til, og anvendes som udgangspunkt i mange forhandlingssituationer.   

 

Tabel 2 i besvarelsen af spørgsmål 1.2. viser, at obligationsrenterne også har været faldende i hele 

perioden, og at renten har været lavest på de korte realkreditobligationer. De mellemlange realkre-

ditlån er alene medtaget frem til og med 2012, da han ikke har haft adgang til data for de følgende 

år. Renten på de korte realkreditobligationer har været tæt på nul siden 2012. Staten funder sig ikke 

gennem realkreditlån. Han tør ikke sige, hvordan institutionelle investorer generelt funder sig.  

 

Tabel 1.3. i besvarelse af spørgsmål 1.3. viser forrentningsfaktoren for anlægskapitalen i statsvirk-

somheder, og tabellen viser, at forrentningsfaktoren er gået fra at være 5 pct. i 2001 til 0,1 pct. i 

2018.   

 

Tabel 4 i besvarelsen af spørgsmål 1.4. viser udviklingen i PL-reguleringen i perioden. Nettoprisin-

dekset og PL-reguleringen er ikke nødvendigvis sammenfaldende, men begge reguleringsmodeller 

forsøger at illustrere de inflatoriske tendenser.  

 

Tabel 8 i besvarelsen af spørgsmål 1.6. viser den effektive rente på statsobligationer i årene 2011 til 

2018 og understøtter det generelle billede af, at renterne har været faldene over årene.  

 

Besvarelsen af spørgsmål 1.7. tager udgangspunkt i en driftsøkonomisk definition af kapacitetsom-

kostninger, hvorefter kapacitetsomkostningerne er de faste omkostninger. I SEA-ordningen påhviler 

driftsomkostningerne lejerne, idet omkostninger til administration, forsikring og vedligeholdelse 

anses som variable omkostninger. Kapacitetsomkostningerne i SEA-ordningen må derfor anses for 

at udgøre nul kr. Statens finansierings- og kapacitetsomkostninger i relation til SEA-ordningen må 

herefter svare til den rentesats, som staten låner penge til, hvilket vægtet er 0,62 pct.  

 

Graf nr. 8 illustrerer, at der på det valgte lejemål har været en stigende husleje over årene. Stignin-

gen er et udslag af PL-reguleringen. Som anført i besvarelsen af spørgsmål 2.3., har rente og af-

dragselementerne i den husleje, der opkræves under SEA-ordningen, karakter af at være en nominel 

rente, der PL-reguleres.  
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Som det fremgår af tabel 10 i besvarelsen af spørgsmål 2.4., indgår der flere elementer i SEA-ord-

ningen i et forsøg på at sætte nogle niveauer for en fair huslejefastsættelse. Et af disse elementer er 

et afdrag på 2 pct., hvilket kan være udtryk for, at udlejer skal have nogle penge for den værdi, der 

er, for kunne afskrive over f.eks. 50 år, således at der er råd til at bygge en ny bygning.  

 

Besvarelsen af spørgsmål 2.7. tager udgangspunkt i situation, hvor der tillige korrigeres for ren-

terne. I denne situation ville ejendommene være afdraget i løbet af 2017, idet renten har været fal-

dende. 

 

Jeudan A/S har, som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 3C, haft et godt afkast. I skønsrappor-

ten er der set på, hvad Jeudan har haft i resultat målt op imod egenkapitalen. Dette vil kunne være 

påvirket af markedssvingninger på ejendomme og eventuelle andre aktiviteter end ejendomme.  

 

 

5. Parternes procedurer 

Københavns Universitet har til støtte for sin påstand overordnet gjort gældende, at universitetet i 

medfør af rammelejekontraktens punkt 7.2 og de bagvedliggende forudsætninger kan forlange, at 

den procentandel, der er anvendt som grundlag for fastsættelsen af den årlige husleje for de om-

handlede lejemål, skal reguleres, og at de årlige huslejer som følge heraf skal nedsættes.  

 

Københavns Universitet har til støtte herfor anført navnlig, at der i rapporten om Statens Ejendoms- 

og Byggeadministration fra 1999, i betænkningen for arbejde vedrørende indførelse af lejebetaling 

for lokaleforbrug og Finansministeriets evaluering af SEA-ordningen i 2006 helt åbenbart var lagt 

op til, at der skulle kunne foretages genvurdering og overvejelser om regulering af lejen også for de 

bundne ejendomme.   

 

Det har helt fra ordningens etablering været et bærende princip, at der skulle etableres en husleje-

ordning, hvorefter statslige institutioner, herunder Københavns Universitet, skulle betale en husleje 

efter principperne i erhvervsloven, og således at staten fik fuld dækning for sine drifts- og kapital-

omkostninger. Der fremgår således direkte af aktstykke 331, ligesom det understøttes af det, som er 

anført i betænkningen for arbejde vedrørende indførelse af lejebetaling for lokaleforbrug, i rappor-

ten om indførelse af husleje og frit leverandørvalg vedrørende bygninger på universiteternes om-

råde, i Finansministeriets evaluering af SEA-ordningen i 2006 og i vejledningen for administration 

af SEA-ordningen fra 2011.  

 

Dette skal sammenkobles med det konkrete kontraktforløb, hvor der allerede i betænkningen for ar-

bejdet vedrørende indførelse af lejebetaling for lokaleforbrug var udarbejdet en rammelejekontrakt, 

indeholdende en reguleringsbestemmelse i pkt. 7.2, svarende til den rammelejekontrakt, som par-

terne efterfølgende indgik i 2003, og som ejervirksomheden til stadighed har anvendt helt frem til 

efter varslingstidspunktet. Da det er ejervirksomheden, der har konciperet kontrakten, skal en even-

tuel fortolkningstvivl fortolkes til skade for denne. Også efter den konkrete udformning af rammele-

jekontraktens punkt 7.2. må bestemmelsen forstås som en sikkerhedsventil for parterne for regule-

ring af lejen. 

 

Rammelejekontrakten er indgået mellem to juridiske enheder med selvstændig partsautonomi og 

handleevne. Københavns Universitet er en selvejende institution, som er en del af Uddannelses- og 
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Forskningsministeriets ressort, og Bygningsstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet. Kø-

benhavns Universitet indgår således ikke i det statslige hierarki, og er hverken underlagt Uddannel-

ses- og Forskningsministeriets, Bygningsstyrelsens eller Transportministeriets instruktionsbeføjel-

ser. Rammelejekontrakten, herunder kontraktens punkt 7.2, er bindende for parterne og strider ikke 

mod præceptive lovbestemmelser. En regulering af huslejen under henvisning til de bagvedliggende 

forudsætninger indebærer på ingen måde et principskifte, der kræver særskilt hjemmel, da hjemlen 

findes i rammelejekontraktens punkt 7.2, hvis ordlyd i øvrigt harmonerer med hele tilblivelses-

grundlaget for SEA-ordningen.  

 

Det forvaltningsretlige legalitetsprincip er gældende, og indgreb i universitetets retsforhold kræver 

særskilt hjemmel eller indgåelse af en aftale. Ingen af delene ses at foreligge. Det forhold, at SEA-

ordningen generelt er optaget på finansloven, ændrer efter klagers opfattelse ikke herpå og kan hel-

ler ikke påkaldes som hjemmelsgrundlag for at ændre rammelejekontraktens punkt 7.2. Det bestri-

des i den forbindelse, at der skulle være skabt en administrativ praksis, der kan tilsidesætte den mel-

lem parterne indgåede aftale, herunder rammelejekontraktens punkt 7.2.  

 

Rammelejekontraktens punkt 7.2 indeholder som anført en sikkerhedsventil, der kan anvendes, hvis 

de bagvedliggende forudsætninger måtte ændre sig fra blandt andet sammenlignelige parametre i 

det private erhvervsliv. To af de elementer, som kan danne baggrund for en regulering af lejen, er 1) 

den faste procentandel og 2) de af sagen omhandlede ejendommes genanskaffelsespris med fradrag 

for slid og ælde, tillagt værdien for den udnyttede byggeret. Begge dele er en del af de bagvedlig-

gende forudsætninger, som er anført direkte i rammelejekontraktens punkt 7.2.  

 

For så vidt angår den faste procentandel (rente- og afdragsdelen) er der efter Københavns Universi-

tets opfattelse reelt er tale om en rente på 7 pct., idet der ikke foretages afdrag på gæld. Denne rente 

er herudover løbende blevet PL-reguleret. Allerede ved evalueringen i 2005-2006 var man fra Fi-

nansministeriets side opmærksom på, at ændringer i renteniveauet kunne afstedkomme ændringer i 

den fastlagte rentesats på 5 pct.  

 

Syns- og skønsrapporten af 30. september 2021 fra statsautoriseret revisor Sten Lauritzen dokumen-

terer, at en fast procentsats på oprindelig 8,87 pct., reguleret til 8,23 pct., er helt ude af trit med mar-

kedsudviklingen, og procentsatsen er som følge af PL-reguleringerne reelt set væsentligt højere. Der 

foreligger på denne baggrund en ganske særlig situation, hvor Københavns Universitet har doku-

menteret en væsentlig skævvridning, der resulterer i et økonomisk afsavn for universitetet.  

 

Det fremgår således af besvarelsen af spørgsmål 1.1, at Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 

1.1.2001 androg 5,40 pct., og at den i 2018 androg 0,05 pct. Det fremgår endvidere af besvarelsen 

af spørgsmål 1.2, at den effektive rente på korte realkreditobligationer for 2001 androg 5,47 pct. og 

i 2018 -0,53 pct., ligesom det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 1.3, at den forrentningsfaktor, 

som statsvirksomheder finansierede sig med indtil 2005 androg 5 pct. og i 2018 0,1 pct. Endelig 

fremgår det af besvarelsen af spørgsmål 1.7, at den rentesats, der giver staten dækning for finansie-

rings- og kapacitetsomkostninger, pr. 31.12.2017 androg 0,62 pct., ligesom det af besvarelsen af 

spørgsmål 2.8 fremgår, at for det udvalgte lejemål beliggende Tagensvej 16 udgjorde det beregnede 

afkast på ejendommen på varslingstidspunktet 9,30 pct.  

 

I skønsrapporten konkluderes det endvidere, at staten på varslingstidspunktet fik dækket sine finan-

sierings- og kapacitetsomkostninger allerede ved en forrentning på 0,62 pct. I dagens rentemarked 

vil statens finansierings- og kapacitetsomkostninger reelt være omtrent ikke eksisterende. Hvis der 
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desuagtet indkalkuleres en rente ved fastlæggelse af den faste procentdel på 1,5 pct., og de øvrige 

elementer af lejen til udvendig vedligeholdelse, forsikring og administrationstillæg fastholdes på 

1,2%, indebærer dette en fast procentsats på 2,7 pct.  

 

For så vidt angår skønsmandens besvarelse af spørgsmål 3C bemærkes, at gennemsnitlig egenkapi-

talforrentning for et privat ejendomsselskab som Jeudan A/S i en given periode i enhver henseende 

er irrelevant. Man kan ikke sammenligne en egenkapitalforrentning i et større børsnoteret privat 

ejendomsselskab med en individuel huslejefastsættelse omfattet af SEA-ordningen.  

 

Såfremt voldgiftsretten kommer frem til, at der ikke er hjemmel til at foretage en regulering af lejen 

i form af en regulering af den faste procentsats efter rammelejekontraktens punkt 7.2, vil realiteten 

være, at Københavns Universitet for så vidt angår de såkaldte bundne ejendomme er fastlåst i et sy-

stem, hvor huslejen i realiteten ikke kan reguleres, og at bestemmelsen i rammekontraktens punkt 

7.2 er uden værdi, uanset at Bygningsstyrelsen allerede i 2013, hvor man orienterede om den todelte 

justering af ordningen, har erkendt, at der er et misforhold, og at der er grundlag for en regulering. 

Denne erkendelse gentages reelt igen i 2015 med orienteringen om fase II i reformen af SEA-ord-

ningen. Ejervirksomheden har herved også erkendt, at der kan og skal ske en regulering, jf. ramme-

lejekontraktens punkt 7.2, baseret på de bagvedliggende forudsætninger. SEA II-reformen indebar 

en pligt til for Bygningsstyrelsen at foranledige ændringerne i medfør af reformen indarbejdet i afta-

legrundlagene med universiteterne. SEA II-reformen ændrer ikke ved, at Københavns Universitet 

med afsæt i kontraktgrundlaget kan kræve en ændring pr 31. december 2017 i lejegrundlaget i hen-

hold til de gældende lejekontrakter.  

 

Bestemmelsen i rammelejekontraktens punkt 7.2. siger intet om, at den kun kan anvendes i ganske 

særlige situationer, eller at der skal foreligge en ”åbenbar urimelig retlig situation”, der gør det på-

krævet at gøre brug af en ”sikkerhedsventil”, således som påstået af Bygningsstyrelsen. Der er intet 

steds i SEA-ordningen, forarbejderne hertil, aktstykket, praksis eller vejledninger gjort opmærksom 

på eller forudsat, at der skal være en såkaldt ” åbenbar urimelig retlig situation”. Bestemmelsen i 

punkt 7.2 er snarere modelleret over et reguleringsprincip med afsæt i markedslejereguleringstanke-

gangen, som blev stadfæstet ved indførelsen af erhvervslejeloven i 2000, og som opererer med en 

væsentlighedsgrænse på blot ca. 10-12 pct. Bestemmelsen i punkt 7.2. taler alene om ”nødvendig-

gør”. Når Bygningsstyrelsen henviser til ”åbenbar urimelig retlig situation og ”påkrævet” er det ret-

lige instrumenter og retlige principper, som har støtte i aftalelovens § 36, og erhvervslejelovens § 6. 

Regulering af en ”åbenbar urimelig retlig situation” burde således i en normalsituation og med nor-

malt fungerende partsforhold reelt være muligt at opnå også uden bestemmelsen i punkt 7.2 – nem-

lig i almindelige retsgrundprincipper som ovenstående. Bestemmelsen i punkt 7.2 er ikke en kodifi-

cering heraf, men en egentlig udvidelse af området for lejekorrektioner.  

  

I forhold til det andet element i lejefastsættelsen – de af sagen omhandlede ejendommes genanskaf-

felsesværdi med fradrag for slid og ælde, tillagt værdien af den udnyttede byggeret, - har Køben-

havns Universitet anført, at vurderingerne i skønserklæringerne afgivet af ejendomsmægler og va-

luar Peter Winther og direktør Niels Anker Jørgensen efter Københavns Universitets opfattelse er 

valide. Skønserklæringerne viser imidlertid ikke noget entydigt resultatet, og Københavns Universi-

tet gør under sagen ikke gældende, at de påståede huslejenedsættelser skal ske under henvisning til 

disse vurderinger. Universitetet finder imidlertid, at de ved skønserklæringerne fremkomne vurde-

ringer skal lægges til grund af voldgiftsretten som grundlag for den påståede lejenedsættelse og uni-

versitetets beregning herom.  
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Bygningsstyrelsen har til støtte for frifindelsespåstanden navnlig gjort gældende, at der ikke er 

hjemmel til, at den faste procentandel nedsættes af voldgiftsretten med virkning pr. 1. januar 2018, 

således som påstået af Københavns Universitet.  

 

Til støtte herfor har Bygningsstyrelsen navnlig anført, at den faste procentandel, der anvendes ved 

beregning af omkostningsbestemt leje under SEA-ordningen, er fastsat politisk og er gældende for 

alle omkostningsbestemte lejemål under SEA-ordningen. Procentandelen er sammensat af forskel-

lige elementer og er udtryk for, at man fra politisk side ønskede at skabe ensartede økonomiske vil-

kår for ensartede uddannelser og forskning uanset hvilket universitet, der stod for gennemførelsen. 

Denne ensartede og generelle model tager ikke udgangspunkt i hensyn til en individuel ejendoms-

økonomi, eller til risici for enkeltstående lejemål, som en ejendomsvirksomhed uden den politisk-

økonomiske sammenhæng naturligt ville lade være afgørende for lejefastsættelsen for et bestemt 

lejemål. Den enkle huslejemodel blev indført for at sikre en let gennemskuelighed for universite-

terne med henblik på at understøtte den prioritering, der med de politisk-økonomiske intentioner 

med bevillingsmodellens indførelse blev lagt ud til universiteternes ledelse. I denne prioriterings-

proces skulle det enkelte universitet også opfatte lokaleforbruget som en ressource. Alt dette under-

støtter, at SEA-ordningen er en politisk styringsmekanisme, og at økonomien i ordningen skal be-

tragtes ud fra et samlet porteføljeperspektiv og ikke ud fra individuelle bygningsregnskaber, og der 

derfor ikke er hjemmel til, at en voldgiftsret kan beslutte en regulering af den faste procentandel for 

enkeltstående universiteter eller for individuelle lejemål.  

 

Der er endvidere anført, at det ved indførelsen af SEA-ordningen for universiteterne i 2001 blev be-

stemt, at afkastkravet skulle sættes til samlet 7 pct. Dette afkastkrav blev fastlagt efter drøftelse med 

Finansministeriet og blev opdelt i hhv. en ”rentedel” på 5 pct. og en ”afdragsdel” på 2 pct. Begge 

komponenter dækkede over ”betalinger”, som statsvirksomheden skulle foretage til statskassen over 

finansloven. Ved Finansministeriets evaluering af SEA-ordningen i 2006 blev det konstateret, at fi-

nansieringsmodellen havde vist sig at være uhensigtsmæssig, og det blev foreslået, at ejervirksom-

heden ikke længere skulle betale ”afdrag” på gælden, som samtidig skulle tendere mod at svare til 

80 pct. af ejendomsværdien i stedet for som oprindeligt 100 pct. Forslagene blev gennemført på Fi-

nansloven for 2007. Justeringerne skulle ikke have betydning for huslejen, og afkastkravet på 7 pct. 

blev således fastholdt. Det var således igen det politiske niveau, der traf beslutning om indholdet af 

SEA-ordningen, herunder principperne for huslejeberegning. Afkastkravet på 7 pct. er ligeledes for-

udsat i finansloven, også i finansloven for 2018, og udgør en så integreret del af den lovgivnings-

mæssige del af SEA-ordningen, at der også af denne grund ikke er hjemmel til, at afkastkravet kan 

nedsættes af voldgiftsretten i den foreliggende sag. Hertil kommer, at Bygningsstyrelsen med fi-

nansloven for 2020 blev bemyndiget til at opkræve en genberegnet husleje for institutioner omfattet 

af SEA-ordningen, der skulle implementere en lejenedsættelse, som navnlig blev opnået ved at 

sænke afkastkravet fra 7 pct. til 5,5 pct. Samtidig blev der foretaget en tilsvarende reduktion af uni-

versiteternes bevillinger. Det er således fra politisk side også med finansloven for 2020 fastholdt, at 

der er en helt tæt sammenhæng mellem huslejeniveauet under SEA-ordningen og universiteternes 

bevillinger. Voldgiftsretten har ikke kompetence til at fravige den sammenhæng mellem bevillings- 

og lejeniveau, som har været indbygget i SEA-ordningen fra starten. Voldgiftsretten ville ikke 

kunne beslutte en balancerende bevillingsreduktion, som den der blev udmøntet med finansloven 

for 2020. Også af denne grund er der ikke hjemmel til, at afkastkravet kan nedsættes af voldgiftsret-

ten i den foreliggende sag med virkning pr. 1. januar 2018, sådan som KU har krævet. 

 

Bygningsstyrelsen har i anden række gjort gældende, at selv hvis voldgiftsretten måtte mene, at 

voldgiftsretten i princippet har kompetence til en individuel reduktion af procentsatsen fsva. de 5 
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udvalgte lejemål, så giver rammelejekontraktens § 7, stk. 2, ikke grundlag for en reduktion. Der er i 

den forbindelse henvist til, at rammelejekontraktens § 7, stk. 2, kun kan bringes i anvendelse af en 

intern statslig voldgiftsret, hvis der foreligger ganske særlige forhold, og i henseende til procentsat-

sen må det kræves, at der foreligger en åbenbar urimelig retlig situation, som gør det påkrævet at 

gøre brug af en ”sikkerhedsventil”. 

 

Det er endvidere henvist til, at Københavns Universitet ikke har godtgjort, at disse betingelser er 

opfyldt. Et afkastkrav på 7 pct. i 2018 var ikke åbenbart urimeligt, og under alle omstændigheder 

var det allerede i 2015 bestemt, at afkastkravet skulle reduceres til 5,5 pct., hvilket niveau Køben-

havns Universitet heller ikke har godtgjort er åbenbart urimeligt. Universitetet har ikke krav på, at 

voldgiftsretten skal bestemme, at den besluttede reduktion af afkastkravet til 5,5 pct. skal træde i 

kraft før den 1. januar 2020. Det gør ingen forskel, at de statslige parter i 2015 selv vurderede, at 

den gældende leje lå væsentligt over et tilsvarende markedslejeniveau, herunder fordi det blev ba-

lanceret af et tilsvarende højt bevillingsniveau. Ved vurderingen af rimeligheden af afkastkravet 

skal der også henses til, at der i huslejeordningen er indført opsigelsesfrister af lejemål på kun et 

halvt år for de eksisterende ejendomme og kun 10 år for nybyggerier (inkl. de meget specialindret-

tede og dyre laboratorier). Hermed blev der pålagt denne huslejeordning en betydelig tabsrisiko. 

Disse forhold er langt fra markedskonforme og illustrerer tværtimod de særegne politisk-økonomi-

ske intentioner bag ordningen. Der er helt åbenbart betydelig forskel på ”udlejer-risikoen” ved et 

specialindrettet lejemål med meget få potentielle brugere i forhold til et standardiseret lejemål, der 

meget let vil kunne indrettes til en bred kreds af mulige brugere. 

 

Hertil kommer, at der ikke oprindeligt blev lavet individuelle regnskaber på bygnings-, kommune- 

eller brugerniveau. Det var umiddelbart heller ikke muligt, idet flere af huslejeelementerne kun kan 

ses samlet for hele porteføljen og samlet over en længere periode. Det er i den sammenhæng også 

uden videre åbenbart, at den geografiske placering af bestemte lejemål har en betydelig indflydelse 

på udlejers risikovillighed, hvilket afspejler sig i store regionale forskelle på det afkast, som profes-

sionelle udlejere på erhvervsmarkedet betinger sig. Ejendomsmæglervirksomheden Colliers har re-

gistreret det årlige markedsafkast på kontorejendomme i perioden fra 1998 til og med 2021, og det 

fremgår heraf f.eks., at afkastkravet for kontorejendomme i København uden for Central Business 

District (CBD) i 2016 var på 4,75 pct. for ”Prime” og 7,0 pct. for ”Secondary”. Indenfor CBD var 

afkastkravet på 4,25 pct. og 5,0 pct. for ”Prime” og ”Secondary”. I Odense var afkastkravet i 

samme år henholdsvis på 5,75 pct. og 8,0 pct. Skønsmanden har om ”renter” som svar på Bygnings-

styrelsens spørgsmål 3C oplyst, at ejendomsselskabet Jeudan A/S i perioden 2005 – 2018 har haft 

en gennemsnitlig forrentning af egenkapitalen på 7,80 pct. Dette er et rimeligt tal for det opnåede 

afkast i perioden. Forholdet underbygger, at det ikke er åbenbart urimeligt med et afkastkrav i SEA-

ordningen på hverken 7 pct. eller 5,5 pct. 

 

Herudover bestrides det, at ”det generelle renteniveau” i sig selv er en relevant målestok for bedøm-

melsen af afkastkravet. Allerede i Finansministeriets evaluering af SEA-ordningen i 2006 blev det 

fremhævet, at størrelsen af afkastkravet i SEA-ordningen ikke havde direkte sammenhæng med ni-

veauet for den almindelige obligationsrente. Skønserklæringen om rente- og afdragselementet er al-

lerede af denne grund uden betydning for voldgiftsrettens bedømmelse af sagen. 

 

Endelig er det anført, at skønserklæringen ikke støtter, at afkastet skal være 2,7 pct. som påstået af 

Københavns Universitet. Skønserklæringen understøtter således ikke en ”rentedel” på 1,5 pct., og 

skønsmanden forholder sig ikke til de øvrige elementer. Skønsrapportens belysning af renteniveauet 

i perioden 2001 til 2017 tegner således et mere nuanceret og generelt højere renteniveau for 
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perioden end det, som Københavns Universitet anfører. Det er i den forbindelse problematisk at op-

gøre en entydig "markedsrente", da det blandt andet afhænger af valg mellem lang- og kortfristet 

lån, samt om finansiering sker via Nationalbanken, realkredit- eller pengeinstitut. Skønsmandens 

besvarelse af de realiserede renter i perioden understreger derved, at et ”markedskonformt rentebe-

greb” er vanskeligt at operere med, da det blandt andet afhænger af finansieringsformen. Uden angi-

velse af en præcis rente definition giver det derfor ikke mening at tale om én markedsrente for en 

given periode.  

 

For så vidt angår Dyrehospitalet for Produktionsdyr i Tåstrup, har Bygningsstyrelsen anført blandt 

andet, at lejekontrakten indeholder et vilkår om uopsigelighed i 10 år, ligesom det fremgår, at lejen 

ikke kan kræves reguleret i uopsigelighedsperioden.  Det er endvidere gjort gældende, at lejekon-

trakten må forstås på den måde, at uopsigelighedsperioden på 10 år skal regnes fra lejemålets over-

tagelse. Dyrehospitalet blev overtaget den 5. februar 2008, og varslingen fra Københavns Universi-

tet kom den 17. december 2017 og således før udløbet af uopsigelighedsperioden. Allerede af den 

grund kan lejen for denne del af lejemålet i Tåstrup slet ikke kræves reguleret efter lejekontraktens 

indhold.  

 

6. Begrundelse og resultat 

Indledende bemærkninger 

Sagen angår en tvist mellem Københavns Universitet som lejer og Bygningsstyrelsen som udlejer 

om, hvorvidt Københavns Universitet kan kræve nedsættelse af huslejen for en række lejemål.  

 

De omhandlede lejemål er omfattet af SEA-ordningen, og voldgiftsretten har i en delkendelse af 20. 

maj 2020 fastslået, at huslejen for disse lejemål skal fastsættes som en fast procentandel af vurderin-

gen af ejendommens værdi, hvor den enkelte ejendom er værdiansat med udgangspunkt i ejendom-

mens genanskaffelsespris med fradrag for slid og ælde, tillagt værdien af den udnyttede byggeret 

(omkostningsbestemt husleje) i overensstemmelse med parternes rammelejekontrakt.  

 

Den faste procentandel udgjorde pr. 1. januar 2018 8,23 pct., og Københavns Universitet har under 

denne del af sagen gjort gældende, at denne procentsats er helt ude at trit med markedsudviklingen, 

og at universitetet derfor i medfør af punkt 7.2. i parternes rammelejekontrakt kan forlange, at pro-

centandelen skal reguleres i nedadgående retning.  

 

SEA-ordningen 

SEA-ordningen blev indført ved Finansudvalgets aktstykke nr. 331 af 4. september 2000, hvorved 

alle universitetsbygninger og lignende blev tildelt Byggedirektoratet (nu Bygningsstyrelsen). For-

målet med ordningen er ifølge aktstykket at sikre en større dynamik i kapitalforvaltningen og større 

effektivitet i brugernes lokaleanvendelse. Med ordningen fik universiteterne således et økonomisk 

incitament til at opsige bygninger, som de ikke har brug for og i øvrigt tænke strategisk over deres 

bygningsbehov. Samtidig indebærer ordningen, at universiteterne i vidt omfang har frit leverandør-

valg, således at de i stedet for Bygningsstyrelsen kan vælge en privat aktør som udlejer.  

 

Det fremgår af aktstykke 331, at lejen skal fastsættes således, at lejen giver fuld dækning for statens 

drifts- og kapitalomkostninger. Det fremgår endvidere, at et lejeudvalg bestående af repræsentanter 

udpeget af Rektorkollegiet og repræsentanter fra henholdsvis Bygningsdirektoratet og ressortmini-

steriet forinden i juli 2000 havde afgivet en betænkning for arbejdet vedrørende indførelse af lejebe-

taling for lokaleforbrug. I bilag 1 til denne betænkning er anført, at Finansministeriet havde fastsat 
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en række parametre, der skulle indgå i strukturen for en lejebetalingsmodel for den omkostningsbe-

stemte husleje, herunder et afkastkrav på 5 pct. og en afdragsdel på 2 pct.. Endvidere var der angi-

vet nogle nærmere angivne procentsatser til dækning af løbende vedligeholdelse, forsikring og dæk-

ning af tab samt administrationsgebyr til ejervirksomheden.  

 

Det fremgår endvidere af aktstykke 331, at driftsbevillingerne til de statslige institutioner fremover 

også skulle dække huslejen. Indførelsen af SEA-ordningen var således baseret på en forudsætning 

om, at omlægningen fra eje til leje skulle gennemføres omkostningsneutralt for de statslige instituti-

oner. Det bemærkes i den forbindelse, at det i aktstykke 233, hvorved Folketingets Finansudvalg 

blev orienteret om indførelsen af SEA-ordningen, er anført blandt andet, at der var sket forhøjelse af 

ressortministeriets bevillingsramme svarede til universiteternes samlede faktiske nettoudgifter til 

husleje, således at ordningen er udgiftsneutral for den samlede universitetssektor. Det fremgår end-

videre, at man opererede med en indfasningsperiode på 10 år. Det må på denne baggrund og sagens 

oplysninger i øvrigt lægges til grund, at ordningen alene er tiltænkt at være udgiftsneutral i forhold 

til den samlede universitetssektor, men derimod ikke nødvendigvis i forhold til det enkelte universi-

tet eller det enkelte lejemål. I overensstemmelse hermed har der siden ordningens indførelse været 

en sammenhæng mellem på den ene side Bygningsstyrelsens oppebærelse af lejeindtægter fra uni-

versiteterne og de statslige bevillinger på finansloven til dækning af universitetssektorens udgifter 

til husleje.   

 

Som anført ovenfor var der i forbindelse med SEA-ordningens tilblivelse fra Finansministeriets side 

lagt op til, at der skulle anvendes en ensartet procentandel ved fastsættelsen af den omkostningsbe-

stemte husleje på universitetsområdet, herunder et afkastkrav på samlet 7 pct. Af anmærkningerne 

til finansloven kan det endvidere udledes, at der i overensstemmelse hermed til stadighed har været 

opereret med en ensartet procentandel, herunder et afkastkrav på i alt 7 pct. for samtlige lejemål på 

universitetsområdet, og at dette også har været tilfældet efter, at afdragselementet udgik med virk-

ning fra finansåret 2007 og blev erstattet af et overskudskrav. Kristian Lyk-Jensen har herom nær-

mere forklaret, at SEA-ordningen er kollektivt tænkt, således at der i ordningen gælder et fast og 

ensartet afkastkrav på tværs af landet, uanset at markedsafkastet varierer i de forskellige dele af lan-

det, og at formålet hermed er at undgå, at der sker en konkurrenceforvridning mellem universite-

terne. 

 

Voldgiftsretten lægger på denne baggrund – sammenholdt med formålet med SEA-ordningen – til 

grund, at det indgår som et element i ordningen, at den faste procentsats, der anvendes ved beretnin-

gen af den omkostningsbestemte leje, er ens for alle lejemål under ordningen, hvor lejen skal fast-

sættes omkostningsbestemt.  

 

Parternes rammelejekontrakt 

Parterne indgik efter SEA-ordningens indførelse en rammelejekontrakt, der indeholder en række 

standardvilkår for parternes lejeaftaler, og parterne har herved aftalemæssigt forpligtet sig gensidigt 

i overensstemmelse med de fastsatte vilkår  

 

I kontraktens punkt 7.0. er der fastsat nærmere bestemmelser omkring regulering af lejen. I punkt 

7.1. med overskriften ”Aftalt løbende regulering”, er der således mellem parterne aftalt en årlig PL-

regulering af huslejen, mens der i punkt 7.2. under overskriften ”Regulering i henhold til markeds-

bevægelser” er fastsat nærmere bestemmelser om parternes adgang til herudover at forlange lejen 

reguleret.  
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Voldgiftsretten har i delkendelsen af 20. maj 2020 udtalt, at bestemmelsen i rammelejekontraktens 

punkt 7.2. må forstås således, at der i helt særlige situationer er adgang for parterne til at forlange 

regulering af lejen. Voldgiftsretten fastslog samtidig, at den omkostningsbestemte husleje også ved 

en eventuel regulering i medfør af rammelejekontraktens punkt 7.2. skal fastsættes som en fast pro-

centandel af vurderingen af ejendommens værdi.  

 

Det følger af bestemmelsen, at ”hver part i lejeforholdet … [kan] forlange lejen reguleret, såfremt 

udviklingen på ejendomsmarkedet for sammenlignelige lejeforhold, set i sammenhæng med de bag-

vedliggende forudsætninger for indgåelsen af denne rammeaftale, nødvendiggør en sådan regule-

ring”. 

 

Voldgiftsretten finder, at ”de bagvedliggende forudsætninger for indgåelsen af denne rammeaftale” 

skal forstås således, at der herved sigtes til indførelsen af SEA-ordningen, og at de mellem parterne 

aftalte vilkår om regulering i henhold til markedsbevægelserne således skal fortolkes i lyset af SEA-

ordningen og de principper, der indgår i denne ordning, herunder at de parter, der er omfattet af ord-

ningen, ikke kan betragtes som – eller fuldstændig ligestilles med – private og af hinanden uaf-

hængige aktører. Aftalegrundlaget – herunder rammelejekontrakten – kan således ikke ligestilles 

med en erhvervslejeaftale indgået mellem to private parter. 

 

Som anført ovenfor, hviler SEA-ordningen blandt andet på et princip om, at den faste procentsats, 

der anvendes ved beregningen af den omkostningsbestemte leje, er ens for samtlige lejemål under 

ordningen. Det vil således være stridende mod dette princip, såfremt der ved fastsættelsen af husle-

jen for enkeltstående lejemål anvendes en anden procentsats end den, der i øvrigt anvendes for den 

samlede ejendomsportefølje, og som indgår i den sammenhæng, der er på finansloven mellem på 

den ene side universitetssektorens bevillinger og på den anden side Bygningsstyrelsens hjemmel til 

at opkræve huslejer.  

 

Voldgiftsretten finder på denne baggrund, at Københavns Universitet ikke i medfør af punkt 7.2. i 

rammelejekontrakten kan forlange, at den faste procentsats, der indgår i beregningen af huslejefast-

sættelsen for den samlede ejendomsportefølje, skal nedsættes for alle eller enkelte af universitetets 

lejemål alene ud fra en forudsætning om, at satsen konkret ikke anses for at afspejle markedsvilkå-

rene eller en privat investors afkastkrav.  

 

Voldgiftsretten bemærker i den forbindelse, at der ikke er holdepunkter for – således som anført af 

Københavns Universitet – at antage, at universiteterne som følge heraf skulle være fastlåst i et sy-

stem, hvor huslejen i realiteten ikke kan reguleres i medfør af rammelejekontraktens punkt 7.2; men 

parternes aftalegrundlag – og de forudsætninger, der ligger bag – hjemler ikke i den foreliggende 

situation mulighed for at anvende punkt 7.2. til at kræve en nedsættelse af huslejen.  

 

På baggrund af det anførte frifindes Bygningsstyrelsen for den af Københavns Universitet nedlagte 

påstand.  

 

For så vidt angår sagens omkostninger vil der blive taget stilling hertil i forbindelse med den ende-

lige afslutning af voldgiftssagen.  

 

T h i  b e s t e m m e s: 

 

Bygningsstyrelsen frifindes.  



København, den 13. januar2022

Anne Thalb Frank Bøggild

34


	SEA kendelse - januar 2022 - EV�
	scan til susan_001�

