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Indkaldelse med dagsorden og bilag 

51. møde den 24. juni 2020 kl. 15.00 – 17.00 

Mødet afholdes via Zoom (linket til det virtuelle møderum findes i mødeindkaldelsen). 

Eventuelle afbud meldes til Ann-Cathrine Andersson aca@cphbusiness.dk  / telefon 3615 4619 
senest 22. juni 2020. 

 

 

Bestyrelsen 

 

Charlotte Lundblad, formand    CL 

Anne Knøs      AKNO 

Kim Simonsen     KIS 

Charlotte Hougaard     CH 

Randi Brinckmann Wiencke     RBW  

Lars Bonde      LBO 

Jes Damsted      JDA 

Torben Schwabe     TSC 

Annemette Kjærgaard     ALK 

Charlotte Morell     CHJ 

Jan-Christian Haxthausen     JCH 

Isabella Vesterskov Lehim     IL 

Oliver Daniel Koch     OK 

 

Tilforordnede  

 

Ole Gram-Olesen, rektor og sekretær    OGR 

Gregers Christensen, afgående uddannelsesdirektør   GC 

Line Louise Hansen, kommende uddannelsesdirektør   ELHA 

Lars Brejnrod, ressourcedirektør    LPB 

 

 

Gæst under punkt 6: Dorte Schmidt (DSC), kvalitetschef i Cphbusiness.  
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Bilag 3.2 

ORIENTERING VED REKTOR 

_________________________________________________________________ 
 

Ministeriet og sektoren 

COVID-19 

Cphbusiness’ tager de forholdsregler, som er udmeldt af myndighederne, og følger ellers 
ministeriets anbefalinger koordineret med de andre erhvervsakademier. 

Som det aktuelt ser ud, så skulle vi kunne optage udenlandske studerende fra andre EU-lande 
uden problemer. Den ind- og udgående udveksling forventes dog reduceret, idet flere af vores 
internationale partnere springer over i efterårssemestret. 

Senest er der indgået en aftale blandt alle Folketingets partier om at udvide sommerens optag på 
de videregående uddannelser med 5.000 studiepladser. Baggrunden er ønsket om at 
imødekomme en forventet større søgning og risiko for høj dimittendledighed som følge af 
corona. Der er afsat godt 175 mio. kr. til at etablere og besætte de ekstra pladser samt vejlede 
ansøgere hen mod uddannelser med en god beskæftigelse. Hvordan de ekstra pladser nærmere 
udmøntes, vil vi snarest få mere at vide om fra ministeriet. Desuden er det aftalt at suspendere 
den del af det nye bevillingssystem, som vil bero på institutionens resultater med hensyn til 
gennemførelse og beskæftigelse. Mere om aftalen fremgår af ministeriets pressemeddelelse. 

Med hensyn til den gradvise åbning efter sommerferien har ministeren henstillet, at EVU samt de 
nye 1. semesterhold får førsteprioritet, når den fysiske kapacitet disponeres. 

Ministerens årlige uddannelsesmøde på Koldingfjord blev først flyttet til september og er nu 
blevet aflyst. Ligeledes er bestyrelsens strategiseminar i september, som var planlagt til at skulle 
afholdes i Malmø, ændret til et seminar i København uden overnatning. 

I regi af SmartLearning har erhvervsakademierne taget initiativ til en række læringsaktiviteter, 
som skal hjælpe de små og mellemstore virksomheder videre efter corona. Der søges eksterne 
midler til at finansiere initiativet, og foreløbigt har Industriens Fond givet tilsagn om et bidrag på 
1.2 mio. kr. 

Regionen og Cphbusiness  

Det nye erhvervsfremmesystem  

I det nye erhvervsfremmesystem er der afsat 86 mio. kr. i projektmidler til indsatsen 
’Morgendagens kompetencer’, som skal understøtte genopretningen efter corona og udvikle 
kompetenceforløb for SMV’ere. Kompetenceforløbene skal have særlig kobling til de 
udfordringer, som virksomhederne har oplevet som følge af COVID-19 krisen. 

Cphbusiness er nu i samarbejde med en række aktører i gang med at udvikle og ansøge om et 
projekt. Vores projekt skal på individuelt niveau kortlægge virksomhedernes udfordringer og 
derpå udvikle kompetenceløft, der er særligt målrettet den enkelte virksomhed. 
Kompetenceløftet er på både leder- og medarbejderniveau og med afsæt i de uddannelser og 
fagligheder, uddannelsesinstitutionerne udbyder. 

Projektgruppen består af KEA, U-Nord, Hotel- og Restaurantskolen og Gate 21 samt Region 
Hovedstaden og Copenhagen Business Hub i mindre roller. Det samlede budget forventes at 
være på 15 mio., og der søges om halvdelen, hvoraf Cphbusiness som projektleder tegner sig for 
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2 mio. Ansøgningen indsendes den 18. juni, og hvis denne godkendes, vil projektet have opstart i 
august 2020 og løbe frem til december 2022. 

Cphbusiness Nordsjælland 

Vi er i forhandlinger med Slotsarkaderne med henblik på leje af lokaler til det planlagte udbud af 
merkantile uddannelser i Hillerød. Samtidig er vi i dialog med KEA med henblik på et eventuelt 
lokalesamarbejde, idet KEA overvejer af udbyde bygningskonstruktøruddannelsen i Hillerød. 

Bornholm  

Cphbusiness Bornholm har afholdt fysisk dimission for serviceøkonomer og finansøkonomer den 
11. juni 2020, hvilket blev muliggjort ved regeringens lempelse af forsamlingsforbuddet 
kombineret med de små hold på uddannelserne. 

Der er for nyligt landet aftaler i forhold til udviklingstiltag med Ungdommens 
Uddannelsesvejledning (UU) og grundskolepraktikken i de bornholmske grundskoler. Udover at 
styrke grundskolepraktikken er forhåbningen, at eleverne vælger Cphbusiness, når de skal vælge 
videregående uddannelse. 

Interessen blandt de lokale unge for Cphbusiness’ uddannelser på Bornholm er fortsat stødt 
stigende, og det gælder særligt datamatiker og finansøkonom.  

Alle 4. semester studerende på datamatikeruddannelsen er ved at have deres praktikaftaler på 
plads til 1. august 2020, og der har fra erhvervslivets side været stor interesse i Cphbusiness’ 
studerende. 

Pr. 1. august 2020 indgår Cphbusiness i et samarbejde på Bornholm med titlen Uddannelse 
Bornholm. Partnerne er Bornholm Regionskommune, Campus Bornholm, Københavns 
Professionshøjskole, Bornholms sundheds- og sygeplejeskolen samt Cphbusiness. Formålet er 
bl.a. at have en indgang til al efteruddannelse rettet mod kommunen, virksomhederne og 
borgerne på Bornholm. 

Cphbusiness 

Fysiske åbninger 

Aktuelt planlægges de kommende fysiske åbninger af Cphbusiness’ bygninger inden for rammen 
af anvisningerne fra UFM, sundhedsmyndighederne samt eventuelle fælles tilgange, som er aftalt 
på institutionsniveau. Med de nuværende retningslinjer og med alle øvrige parametre uændrede 
forventer vi, at vores lokalekapacitet vil være ca. halvdelen af den, vi kendte inden den 11. marts. 

Det er prioriteret, at EVU-aktiviteter åbner først og herefter laboratorie- og værksteds-
undervisning. Opstarten for første semester studerende er desuden højt prioriteret efter 
sommerferien. 

Vejen til bedste pædagogiske praksis – og gradvis genåbning 

I foråret har Cphbusiness arbejdet med planlægningen af netop den gradvise genåbning samt 
udviklingen af fælles rammer for studieaktiviteter i 2020-2021, som har til formål at understøtte 
den pædagogiske strategi og bidrage til sikringen af uddannelsernes niveau.  

Corona-perioden giver værdifuld læring inden for virtuel undervisning, som vi med fordel kan 
drage nytte af. Denne læring er blevet konkretiseret og lægges til grund for den pædagogiske 
planlægning i både en fortsat lukket periode, genåbningsfaserne og på den længere bane, hvor 
der igen er fri adgang til de fysiske rammer.  

Desuden er der en række forhold omkring starten af næste semester og en gradvis genåbning, 
som vi allerede nu med fordel kan tilrettelægge, uanset hvad der måtte blive åbnet, hvor og 
hvornår. 
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Planlægning af efterårssemestrets kompetenceudviklingsforløb ‘Fremtidens uddannelse - 
underviserrollen under forandring’ er i fuld gang, ligesom der arbejdes på at understøtte 
opsamling på forårets stejle læringskurve med online undervisning. 

Digital studiestart 

Der udvikles et fælles koncept for de nye holds studiestart, der kan gennemføres 100% virtuelt, 
men også helt eller delvist konverteres til tilstedeværelse. Konceptet sætter fokus på at skabe 
tryghed omkring det både faglige og sociale miljø samt de mange praktiske forhold ved 
studiestarten.  

Studielivs-survey 

Der er gennemført to undersøgelser blandt alle studerende på Cphbusiness’ fuldtidsuddannelser 
og efter- og videreuddannelser i maj 2020. Formålet var at afdække de studerendes motivation 
og trivsel i en corona-tid og få indblik i de studerendes egne idéer til, hvordan online 
undervisningen kan blive endnu bedre.  

På fuldtidsuddannelserne valgte 53% af de studerende at svare på skemaet. Resultaterne viser 
bl.a., at de studerende i høj grad bruger Moodle og deres Cphbusiness-e-mail i forbindelse med 
omlægningen af undervisningen. De åbne kommentarer i rapporten indikerer, at en del 
studerende bekymrer sig om afholdelse af eksamen. Overordnet set er 60% tilfredse med 
Cphbusiness' håndtering af omlægningen. 

Undersøgelsen på efter- og videreuddannelsesområde ser nærmere på fx fordele og ulemper ved 
online undervisning. 41% af de adspurgte valgte at deltage, svarende til 457 gennemførte 
besvarelser. 66% af de adspurgte er tilfredse med håndteringen af omlægningen til online 
undervisning. Af svarene kan vi se, at de studerende bl.a. efterspørger mere undervisning, og at 
undervisningen optages, så der er mulighed for at følge den asynkront. 

Rapporterne i deres helhed uden åbne kommentarer kan findes på Cphbusiness’ Intranet her. 

Fuldtidsuddannelse (FTU) og COVID-19 

Aktuelt afvikles sommerens eksamener, og som vores ministerium har opfordret til, foregår langt 
de fleste eksamener virtuelt. 

Det er fortsat uvist, hvordan COVID-19 kommer til at indvirke på det internationale optag samt på 
udenlandske studerendes videreførelse af deres uddannelse i Danmark.  

Sommeroptag 

Det samlede ansøgertal for Cphbusiness ligger på d.d. (15.06) ca. 9% højere end på samme 
tidspunkt i 2019, idet vi har fået ca. 550 flere ansøgninger i år. For 1. prioritetsansøgninger har vi 
fået 250 flere end sidste år. Denne vækst i ansøgertallene er sket samtidig med, at vi har fået ca. 
200 færre ansøgninger fra internationale ansøgere. 

Udviklingen for hhv. 1. prioritetsansøgninger og for ansøgninger i alt fremgår af følgende figur. 
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På erhvervsakademiuddannelserne er det samlede ansøgertal til sommeroptaget ca. 11% højere 
end sidste år ved samme tid, men først efter ansøgningsfristen på Kvote 1 den 5. juli 2020 kendes 
det endelige billede.  

På PBA-overbygningerne er der aktuelt også et ansøgertal, der peger i retning af en moderat 
stigning i forhold til sidste år. Vores deadline for ansøgninger var 12. juni, hvilket er næsten 2 uger 
senere end sidste år. Det gælder både erhvervsakademiuddannelser og 
overbygningsuddannelser.  

For finansøkonomuddannelsen kan der noteres en markant vækst i ansøgertallet. Det samme 
gælder PBA-overbygningen i E-handel, som var helt ny i vores udbud i sidste år, men som nu er 
ved at blive bedre kendt, hvilket slår igennem i ansøgertallet.  

For enkelte PBA-overbygninger kan noteres lidt tilbagegang, men det vedrører især 
dimensionerede uddannelser, hvor det ikke bliver problematisk at realisere budgettallene.  

De to engelsksprogede uddannelser i Markedsføringsøkonom og Serviceøkonom følger vi meget 
tæt grundet COVID-19, som vil berøre vores internationale ansøgere. Umiddelbart synes 
ansøgertallene ikke at indikere nogen problemer i at nå budgettallene, men det er uvist, i hvilken 
udstrækning COVID-19 får de internationale ansøgere til at springe fra. 

 
Efter- og videreuddannelse (EVU) og COVID-19 

Al fysisk undervisning også på efter- og videreuddannelsesområdet har været omlagt til 100% 
online undervisning siden den 12. marts 2020. 

 

 

 

Ansøgninger til sommeroptag 2020

1. prioriteter Alle prioriteter
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Status på åbent udbud 

Siden 12. marts har ca. 80 studerende, der har været tilmeldt åbne hold i enten 1. kvartal eller 2. 
kvartal, henvendt sig med ønske om at blive flyttet til en senere opstart eller valgt helt at 
framelde sig som følge af, at de ikke ønskede eller havde mulighed for at gennemføre 
undervisningen digitalt. De er i videst muligt omfang flyttet til tilstedeværelsesundervisning i 
efteråret, men det betyder, at tilmeldingsbilledet løbende skifter i takt med indkomne tilmeldinger 
til 2. kvartal og tilmeldinger, der forlader 1. kvartal og 2. kvartal.  

Undervisning i efteråret kan ende med at skulle gennemføres helt eller delvist online, så der er tæt 
dialog med alle programområder om at tilrettelægge efterårets undervisning med højdetagen for 
de erfaringer, vi har gjort os i foråret. 

 

Status på virksomhedshold 

For virksomhedshold har COVID-19 ligeledes haft en negativ effekt. Alle aftaler om 
virksomhedshold er blevet aflyst eller udskudt. Salgsafdelingen i Partner har brugt mange kræfter 
på at overbevise virksomhederne om, at de ikke skal aflyse aktiviteterne, men derimod udskyde til 
efteråret. Det er i nogen omfang lykkedes. 

Det har været vanskeligt at afholde møder med virksomhederne de senere måneder med henblik 
på at tale om investering i efteruddannelse og kompetenceløft af deres medarbejdere. 
Virksomhederne har vurderet, at andre emner har været vigtigere at forholde sig til lige nu. 

Fra maj måned har det igen været muligt at afholde møder med virksomhederne. Den største 
udfordring i kontakten med dem er, at vi ikke med sikkerhed kan spå om, hvordan og under 
hvilke konditioner, de igen kan modtage fysisk undervisning. Det betyder, at virksomhederne 
holder igen på ordrerne, og at Cphbusiness’ salg af virksomhedshold lige nu er påvirket negativt. 

 

Status på aktiviteter 

På samme måde som andre steder på Cphbusiness og i det omgivende samfund har COVID-19 
fået en voldsom betydning for tilmeldingstallene i 1. halvår på både åbne hold og 
virksomhedshold.  

EVU er ellers generelt i stærk udvikling og lå, indtil Danmark blev ramt af corona, for første gang i 
tre år på budget for virksomhedshold i 1. kvartal, og på åbent udbud lå vi foran tallene fra 2018 og 
2019 (1. kvartal). Nu står vi over for et 2. kvartal, der ligger et godt stykke under budget (status pr. 
27. maj, 2. kvartal samlet budget: 773, samlet realiseret: 270).  

Vi forventer dog at vende tilbage til den positive trend, når vi mere præcist kan informere 
virksomhederne og potentielle studerende på åbent udbud om, hvornår og hvordan vi igen kan 
afholde fysisk undervisning.   

 

Status på Omstillingsfond 

I forhold til brugen af omstillingsfondsmidlerne ser vi fortsat, at de fleste tilmeldinger, som betales 
via Omstillingsfonden, kommer fra studerende, der tidligere har læst et eller flere fag på 
Cphbusiness. De foreløbige tal for 1. halvår 2020 viser, at der er er sket en stigning i antallet af 
tilmeldinger med betaling via Omstillingsfonden, da der i alt er kommet 681 (heraf 217 nye 
studerende) for perioden. Det er især inden for ledelse, salg og markedsføring, økonomi og 
ressourcestyring, kommunikation og formidling, transport og logistik, innovation, finansiel 
rådgivning og IT, de studerende modtager midler til.   

Virtuelt Åbent Hus  

I juni vil der for første gang blive afholdt Åbent Hus virtuelt. Cphbusiness Medie har i samarbejde 
med Cphbusiness Studie og Karriere udviklet et virtuelt koncept, der gør det muligt for 
uddannelsessøgende unge at kigge forbi og høre mere om de enkelte uddannelser.  

I maj blev et online informationsmøde afholdt på EVU.  
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Trivsel blandt studerende 

I arbejdet med de studerendes trivsel er der afholdt en række sociale virtuelle events såsom 
virtuel fredagsbar og quizzer.  

Der har desuden været afholdt et velbesøgt webinar med fokus på trivsel og struktur i en 
eksamenstid præget af corona.   

 
Organisationen 

Trivsel og survey blandt medarbejdere  

Kommunikationen ud i organisationen har høj prioritet, og direktionen udsender nyheder 
ugentligt med mulighed for dialog. Desuden gik et nyt Intranet i luften den 3. juni, som bliver 
endnu mere interaktivt i lighed med de sociale medier.  

Der ydes hjælp til at sikre gode hjemmearbejdspladser, og vi forsøger i videst mulig omfang at 
holde en tæt dialog med den enkelte medarbejder. Vi oplever et meget differentieret billede af 
medarbejdernes trivsel, der kan spænde fra høj trivsel til mistrivsel, stress og ensomhed. 

Der er afholdt en række webinarer for alle medarbejderne for at understøtte trivslen med temaer 
som struktur af hjemmearbejdet, motivation, arbejdsglæde og kollegastøtte.  

Derudover gennemfører vi i juni en survey blandt medarbejdere for at få et samlet billede af 
udfordringerne i denne corona-periode og for at tage individuelle erfaringer og bud på, hvad vi 
med fordel kan tage med videre fremadrettet på den korte, såvel som på den lange bane. 

Ledelsesfokus og COVID-19  

Uddannelsesdirektør Line Louise Hansen er kommet godt ombord på det virtuelle Cphbusiness, 
og vi afventer fortsat den videre corona-udvikling, inden vi sætter dato på Gregers Christensens 
afskedsreception. GC fortsætter efter sommerferien med andre aktiviteter på Cphbusiness.  

Siden marts har det ledelsesmæssige fokus primært været på den daglige drift af 
kerneopgaverne grundet COVID-19, og direktionen er i daglig dialog herom over Zoom og har 
tæt dialog med den samlede lederkreds for at sikre klare linjer og de bedste rammer at praktisere 
det muliges kunst.  

En række mere strategiske aktiviteter har derfor været på stand-by. Det drejer sig blandt andet 
om tiltaget ’Young Potential Leadership’ og en række andre initiativer, der skal lægges til grund 
for det videre arbejde med Strategi 2025.  

I samarbejde med konsulentvirksomheden Mobilize er processen for konkretisering og 
udarbejdelse af Strategi 2025, lederudvikling samt videre opfølgning på den seneste 
organisationsevaluering imidlertid gået i gang.   

Cphbusiness er blevet positivt institutionsakkrediteret 

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 9. juni 2020 fulgt akkrediteringspanelets indstilling fra 
marts 2020 og givet Cphbusiness en positiv institutionsakkreditering. Det var ventet, men 
alligevel dejligt at se på tryk. 

En positiv institutionsakkreditering betyder, at Cphbusiness’ kvalitetssikringssystem er blevet 
vurderet som velbeskrevet, veldokumenteret og velfungerende i praksis. Systemet skal sikre, at 
Cphbusiness har et konstant fokus på kvaliteten, løbende udvikler den og reagerer, når der er 
problemer. Dette skal gøre sig gældende både før og efter, at institutionsakkrediteringen har 
fundet sted.   

Med en institutionsakkreditering kan Cphbusiness oprette nye uddannelser og nye 
uddannelsesudbud, når disse er prækvalificeret. 

Akkrediteringen er gældende til og med 9. juni 2026, hvor Akkrediteringsrådet igen skal have 
givet en positiv institutionsakkreditering på baggrund af anden runde af institutionsakkreditering.  
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I august 2019 kom der i forbindelse med anden runde af institutionsakkreditering en ny 
akkrediteringsbekendtgørelse, hvor der gælder delvist nye kriterier og en ændret hovedvægt for 
institutionsakkreditering. Dette skal nu integreres i Cphbusiness’ kvalitetssikringssystem. 

Årets Cphbusinesspraktik 2019/2020 

Cphbusiness kårer for sjette år i træk Årets Cphbusinesspraktik, som er en pris, der hylder det 
gode praktikophold. På grund af COVID-19 blev dette års arrangement gennemført online. I alt 50 
studerende fra Cphbusiness havde indstillet deres praktikophold til konkurrencen. Heraf udvalgte 
et fagpanel, bestående af praktikvejledere fra Cphbusiness, de fem finalister, der skulle deltage i 
finalen online mandag den 20. april 2020.  

Forinden finalen optog de fem finalister en video, hvor de præsenterede deres praktikophold, og 
juryen fik tilsendt og så de fem finalisters videoer inden finalen. På selve kåringsdagen deltog de 
fem finalister i en individuel spørgerunde via programmet Zoom Meetings. Her kunne juryen stille 
spørgsmål til finalisternes praktikophold og deres præsentationsvideoer.  

Vinderen af Årets Cphbusinesspraktik 2019/2020 blev rekrutteringsbureauet Statum og 
praktikant Nicolai Petersen fra serviceøkonomuddannelsen. Nicolai og Statum skulle oprindeligt 
have deltaget i Årets Erhvervsakademipraktik i Århus, men grundet COVID-19 blev den nationale 
konkurrence aflyst.  

Dette års jury bestod af Cphbusiness’ innovation- og udviklingschef; Frank A. Mathiasen, formand 
for Cphbusiness Students; Mille Koch Rømer og direktør for talenttiltrækning hos Copenhagen 
Capacity; Nikolaj Lubanski samt Ole Gram-Olesen. 

Cphbusiness Lyngby 

Der er udarbejdet en revideret plan for projektet Fremtidens Lyngby for resten af året 2020 og 
ind i 2021:  

 

Den overordnede uddannelsesmodel ’BIT’  

Der arbejdes med den såkaldte uddannelsesmodel BIT, ’Business, Innovation og Teknologi’, som 
blev udviklet gennem fokusgruppeinterviews, uddannelsesudvalg og arbejdsgrupper i 2019. Vi vil 
undersøge overgang til og teste delelementer i BIT-modellen i forbindelse med opstart af nye 
uddannelser fra september 2021 og hele året frem til september 2022. Udrulning af en ny 
uddannelsesmodel for Campus Lyngby ønskes klar til september 2022, som kunne falde sammen 
med flytning til en ny lokalitet (Fog-bygningen).   

 

InnoTechSpace 

Der er startet et Åbent InnoTechSpace for alle studerende i Lyngby per 10. marts 2020. Dette vil 
vi nu videreudvikle på og genåbne for de studerende fra efterårssemestret.  

 

Future Skills Talentprogram for studerende  

Cphbusiness Lyngby er udvalgt til at blive en del af Technology Denmarks 
‘Future Skills Talentprogram’, et 1-årigt program for studerende på et erhvervsakademi eller en 
professionshøjskole. Programmet giver studerende eksklusiv adgang til IT/Tech-virksomheder i 
hele Danmark. De får også viden om de nyeste teknologier, personlig udvikling, praktisk erfaring 
og unikke karrieremuligheder. Samarbejdet med Technology Denmark har et stort potentiale, 
hvor vi har adgang til et udvidet erhvervsnetværk og andre spændende events.  

 

Endnu et godt resultat for inkubatorvirksomheder 

Fonden For Entreprenørskab (FFE) gennemførte den 27. maj Danmarksmesterskaber for student 
start-ups. Fra Inkubatoren i Lyngby deltog to virksomheder, der begge vandt deres kategori ved 
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de regionale mesterskaber i april. Det var Ideel Coffee, der producerer miljørigtige kaffekapsler, 
og Konsus, der leverer bæredygtige rådgivningsydelser til boligselskaber. Endnu engang tog en 
Cphbusiness student start-up en pris med hjem, idet Ideel Coffee blev Danmarksmestre i 
kategorien Green Tech og vandt prisen på de 25.000 kr.  
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Udvalgte nyheder fra Cphbusiness’ Intranet: April 2020 – juni 2020 

Online events for studerende 
Cphbusiness Studie og Karriere har afviklet en række online events for studerende. Her kan du 
læse om og se de kommende events. 
24. april 2020 

Inkubatorvirksomheder vinder kategorier ved regionsmesterskab i entreprenørskab 
Konsus og Ideel Coffee fra iværksætterfællesskabet Inkubatoren på Cphbusiness har vundet hver 
sin kategori ved det regionale mesterskab i entreprenørskab og er dermed i finalen til DM i maj. 
4. maj 2020 

Hilsen fra direktionen | Uge 19 2020 
Læs blandt andet om status på genåbning, studielivssurvey og Vejen til bedste pædagogiske 
praksis på Cphbusiness. 
7. maj 2020 

Studerende gjorde online event om verdensmål til en succes 
Studerende fra uddannelsen sportsmanagement har arrangeret et online event med fokus på 
bæredygtighed for skoleelever. 
14. maj 2020 

Deltag i webinarer om trivsel 
Kom bedre gennem coronakrisen med disse webinarer til ansatte på Cphbusiness. 
15. maj 2020 

Hilsen fra direktionen | Uge 20 2020 
Læs blandt andet om en begrænset åbning, overvejelser om næste semester og webinarer om 
trivsel særligt for medarbejdere på Cphbusiness. 
15. maj 2020 

Hilsen fra direktionen | Uge 21 2020 
Læs blandt andet om optag af internationale studerende, udvidelsen af genåbningens fase 2 og 
status på arbejdet med den gradvise genåbning efter sommerferien. 
22. maj 2020 

Cphbusiness får nyt intranet 
Cphbusiness' nye intranet går i luften primo juni 2020. 
25. maj 2020 

Studielivssurvey: Se resultaterne 
Vi er blevet klogere på de studerendes liv under coronakrisen. 
29. maj 2020 

Hilsen fra direktionen | Uge 22 2020 
Læs fx om resultaterne af survey blandt de studerende og mundtlige eksaminer denne sommer. 
29. maj 2020 

Hilsen fra direktionen | Uge 23 2020 
Læs fx om planlægning af efteråret og trivselssurvey blandt alle medarbejdere. 
4. juni 2020 

Midtvejshilsen fra direktionen | Uge 24 2020 
Læs blandt andet om positiv institutionsakkreditering, optag af internationale studerende og 
status på tilbagevenden til Cphbusiness' huse. 
10. juni 2020 

Cphbusiness åbner for ansatte på mandag 
Læs retningslinjerne og forholdsreglerne for genåbningen. 
12. juni 2020 

Hilsen fra direktionen | Uge 24 2020 
Læs fx om politisk aftale om flere studiepladser og genåbning af husene. 
12. juni 2020 
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https://intra.cphbusiness.dk/nyheder/detaljer?id=cd56331a-778e-4187-9e12-90bcaf326fdf
https://intra.cphbusiness.dk/nyheder/detaljer?id=7b941b57-94bf-4916-8d3d-d193ca2f89a6
https://intra.cphbusiness.dk/nyheder/detaljer?id=0e768458-701e-41db-8b36-8ae1fca5bb26
https://intra.cphbusiness.dk/nyheder/detaljer?id=64444a5e-6e87-4996-9fda-de82702beb04


 
 

Bilag 4.1 

ØKONOMI 2020 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Indstilling 

Følgende status på institutionens økonomi 2020 for årets første fire måneder indstilles til 
bestyrelsens efterretning. 

 

 

Baggrund 

Resultatet for perioden januar-april 2020 viser et resultat på 32,6 mio. kr. mod budgetterede 32,1 
mio. kr. 

Indtægterne er 2,9 mio. kr. mindre end det budgetterede, mens udgifterne er 3,4 mio. kr. mindre 
end budgetteret.  

Erhvervsakademiets indtægtsgrundlag for 1. halvår ordinær uddannelse kendes med nogen 
sikkerhed, idet det aktuelle antal STÅ pr. 15.3. 2020 er opgjort og indberettet.  

STÅ-opgørelsen for ordinær uddannelse 1. halvår 2020 viser mindre aktivitet end budgetteret på 
-34 STÅ.  

Den igangværende COVID-19 pandemi vil imidlertid få økonomiske konsekvenser for 2020. Det er 
på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige, hvordan situationen påvirker Cphbusiness’ 
fuldtidsaktiviteter, da den helt afgørende parameter er resultaterne af de igangværende 
eksamener. Vi ser en aktivitetsnedgang på eftervidereuddannelsesområdet som følge af 
aflysninger og udskydelse af aktiviteter i indeværende halvår. 
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Økonomi 2020 – status primo juni 

Budgetopfølgningen for årets første fire måneder fremgår af nedenstående tabel. 

Der er ikke foretaget periodiseret regnskabsopfølgning, men udviklingen i indtægtsgrundlaget 
følges løbende, ligesom der er fokus på omkostningsudviklingen. 

Afvigelserne skyldes overvejende periodisering. 

Resultatopgørelse 2020       
Perioden januar – april       

1.000 kr. Realiseret Budget 
Budget-
afvigelse 

Statstilskud 142.275 145.914 -3.639 
Deltagerbetaling og andre indtægter 27.512 26.712 801 
Omsætning 169.787 172.625 -2.838 

Undervisningens gennemførelse 81.694 82.561 -867 
Markedsføring 2.307 2.300 7 
Ledelse og administration 18.595 19.296 -701 
Bygningsdrift 29.313 29.359 -46 
Aktiviteter m. særlige tilskud 3.656 3.929 -273 
Forsknings- og udviklingsaktiviteter 1.576 3.062 -1.486 

Omkostninger i alt 137.141 
140.50

6 -3.364 
        

Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 32.646 32.120 526 

Finansielle indtægter 0 0 0 
Finansielle omkostninger 2 0 2 
Resultat før ekstraordinære poster 32.645 32.120 525 

Ekstra ordinære indtægter 0 0 0 
Ekstra ordinære omkostninger 0 0 0 

Periodens resultat 32.645 32.120 525 

 

Statstilskuddet er 3,6 mio. kr. under budget, hvilket primært skyldes 34 færre STÅ (1,5 mio.kr.) i 
forhold til budgetteret, samt at betalingen fra kommuner og jobcentre (0,4 mio. kr.) er budgettet 
under statstilskud, men realiseret under deltagerbetaling. SmartLearning har i den forløbne 
periode registreret et større overskud end budgetteret, og dette indebærer en hensættelse for 
Cphbusiness, da dette ved slutningen af året fordeles mellem alle erhvervsakademierne. Der er 
derfor korrigeret for 0,9 mio. kr., som placeres som et negativt statstilskud. 

Deltagerbetaling og andre indtægter ligger 0,8 mio. kr. over budget, og det skyldes primært øget 
aktivitet vedrørende det nu ophørte samarbejde med IBA og Ledernes Hovedorganisation. 

På omkostningssiden ses et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Dette er i høj grad udtryk for, at der i 
perioden, hvor alle aktiviteter er foregået 100% digitalt, ikke er afholdt så mange udgifter som 
budgetteret. Det er i primært på rejserelaterede omkostninger, forplejning, konsulentforbrug 
samt kurser og konferencer, vi har realiseret besparelser. 

Hvad angår forsknings- og udviklingsaktiviteter ses her et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. 
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Status på ordinær uddannelse 

Der er realiseret 34 færre STÅ end budgetteret i første halvår 2020, hvilket svarer til en 
mindreindtægt på 1,5 mio. kr. Der er stor variation inden for programområderne. Salg og 
Markedsføring ligger 4 STÅ over budget, mens Service og Oplevelse samt Økonomi og Finans 
ligger henholdsvis 15 og 14 STÅ under budget. 

  

STÅ 1. halvår 2020       

Programområde Realiseret Budget Forskel 

Innovation og teknologi 561 565 -4 

Laboratorie og miljø 78 82 -4 

Salg og markedsføring 764 760 4 

Service og oplevelse 411 426 -15 

Økonomi og finans 687 702 -14 

Hovedtotal 2.500 2.534 -34 

 

Historisk set vil en overvejende del af de studerende, der ikke er bestået deres ordinære eksamen 
bestå reeksamener og dermed opfylde kravet for tilskud. Men i lyset af COVID-19 er der i år større 
usikkerhed i forhold til tidligere år. 
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Status på EVU 

Første og andet kvartals tilmeldingstal for fagdeltagere (opgjort per 28/5 2020) viser samlet set 
3.960 tilmeldte mod budgetteret 4.482.  

Tilmeldte deltagere per kvartal. EVU     
1. halvår 2020         

    Realiseret 
*) Budget Budget-

indeks 
1. kvartal Partner 2.051 2.269 90 
1. kvartal SmartLearning 1.267 1.114 114 
1. kvartal total   3.318 3.383 98 
2. kvartal Partner 301 773 39 
2. kvartal SmartLearning 341 326 105 
2. kvartal total   642 1.099 58 
Hovedtotal   3.960 4.482 88 
*) Opgjort i Targit per 28/5 2020      
          

         
Tilmeldte deltagere per område. EVU     
1.  halvår 2020         

    Realiseret Budget 
Budget-
indeks 

Partner - åbne    1.695 1.979 86 
Partner - virksomhedshold    657 1.063 62 
Partner i alt    2.352 3.042 77 
          
SmartLearning    1.608 1.440 112 
Hovedtotal   3.960 4.482 88 
*) opgjort i Targit per 28/5 2020        

 

Partner ligger 23 pct. under budget, mens SmartLearning ligger 12 pct. over det budgetterede for 
1. halvår. Der kan forsat komme tilmeldinger i 2. kvartal, så tallene for 1. halvår er ikke endelige. 

Partner   

På baggrund af tilmeldingstal per 28/5-2020, som er 12 pct. under det budgetterede, forventes 
aktivitetsniveauet på efter- og videreuddannelse ikke at nå det budgetterede niveau for 1. halvår. 

Perioden siden sidste orientering har helt og holdent været præget af COVID-19 og dermed har 
vores drift og undervisning været 100 pct. digital. 

Langt de fleste åbne hold er blevet gennemført digitalt, og for nuværende er vi i gang med at 
konkludere på en større spørgeskemaundersøgelse, hvor vi har spurgt de studerende, hvad ”der 
har været godt og dårligt” i forhold til den digitale eftervidereuddannelse. 

En række studerende (pr. 25. maj ca. 80) har ikke ønsket eller haft mulighed for af 
gennemføre/følge undervisningen digitalt. Dem har vi i videst muligt omfang flyttet til 
tilstedeværelsesundervisning i efteråret. 
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Efter vi er overgået til udelukkende at tilbyde digital undervisning, er antallet af nye tilmeldinger 
stort set ophørt. To års konstant vækst på området er dermed midlertidigt stoppet. 

For virksomhedshold har COVID-19 også haft voldsom negativ effekt. Alle aftaler om 
virksomhedshold er blevet enten aflyst eller rykket frem i tiden. Virksomhederne er yderst 
tilbageholdende med ordrerne, og salg af virksomhedshold er i skrivende stund meget 
begrænset.  

Vi forventer at vende tilbage til den positive trend, når vi mere præcist kan informere 
virksomhederne om, hvornår og hvordan vi igen kan afholde fysisk undervisning.   

SmartLearning 

SmartLearning ligger på tilmeldingssiden 12 pct. over budgettet for 1. halvår. 

Udsigter for 2020 

Som nævnt ovenfor er der på såvel ordinær uddannelse som på EVU usikkerheder omkring 
indtægtsgrundlaget for 2020. Da ingen endnu ved, hvor længe den nuværende situation 
fortsætter, og endnu mindre hvordan og i hvilken takt de restriktioner, vi er underlagt, vil blive 
hævet igen, er det ikke muligt at estimere, hvilke økonomiske konsekvenser det vil få for 
Cphbusiness. 

Problemstillingen er rejst over for vores ministerium på flere forskellige niveauer, men helt som 
forventet er der endnu ikke kommet signaler om, hvordan ministeriet vil forholde sig til de 
økonomiske konsekvenser. Vi vil i den kommende tid fastholde behovet for at få en sikkerhed for, 
at der sker en eller anden form for kompensation. 

STÅ-resultat fra sommereksamen 2020 er det vigtigste parameter for økonomien i 2020. 

Det kommende sommeroptag, herunder dimensionering og muligt optag af internationale 
studerende, er essentielt for indtægtsgrundlaget og dermed for økonomien i 2021. 
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Bilag 5.1 

VALG AF REVISOR 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Indstilling 

Det indstilles til bestyrelsens godkendelse, at Cphbusiness fremover anvender Deloitte som revisi-
onsfirma på baggrund af et SKI-udbud gennemført af vores administrative fællesskab ADMIKO 
på vegne af de 6 deltagende uddannelsesinstitutioner. 

 

Baggrund 

Cphbusiness har siden 2009 haft samme revisor, Carsten Blicher fra PwC. Imidlertid følger der af 
de statslige regler på området, at større serviceindkøb med mellemrum skal konkurrenceudsæt-
tes. På bestyrelsens møde i juni 2016 blev det besluttet, at revisionen skulle sættes i udbud i form 
af et SKI-miniudbud. På bestyrelsens møde i april 2017 besluttedes det imidlertid at udskyde 
iværksættelsen til efter institutionsakkrediteringen var overstået. 

I forbindelse med, at vores administrative fællesskab har fået flere deltagende institutioner, er vi i 
fællesskab nået frem til, at der kunne være fordele ved at gennemføre udbuddet i fællesskab. 
Processen er nærmere beskrevet i vedhæftede notat. 
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Notat om valg af revisor 

Det administrative fællesskab ADMIKO har gennemført miniudbud af revisionsydelser iht. SKI-af-
talen ’17.01 Revisionsydelser’. Deltagende skoler er U/NORD, TEC, Cphbusiness, Maskinmestersko-
len København, Hotel-og Restaurantskolen samt FGU Hovedstaden. 

Miniudbuddet omfatter følgende ydelser: Den lovpligtige revision inkl. oprindelige og supplerende 
aktivitetsindberetninger, generel økonomisk rådgivning, revision af moms og afgifter samt revi-
sion af det administrative fællesskab ADMIKO. Herudover er firmaerne bedt om at beskrive, hvad 
de kan tilbyde af supplerende ydelser i form af økonomisk rådgivning, udvidet IT-sikkerhedsrevi-
sion og udvidet forvaltnings-revision. De supplerende ydelser er ikke indregnet i de fremsendte 
tilbud.  

BDO, Beierholm, Ernst & Young (EY), Deloitte (Deloitte) og KPMG er leverandører på SKI’s aftale, 
og disse revisionsfirmaer har dermed haft mulighed for at byde på opgaven. BDO, EY og Deloitte 
har valgt at deltage i minibuddet og fremsende tilbud på opgaverne.  

Udbudsmaterialet lægger op til, at revisionsfirmaerne skal angive en samlet pris fordelt på institu-
tioner, hvis alle institutioner vælger samme revisionsfirma samt individuelle priser, hvis institutio-
nerne vælger forskelligt. BDO og EY har fremsendt tilbud, hvor der er 8-10% besparelse, hvis alle 
skoler vælger samme revisionsfirma, mens Deloitte har fremsendt tilbud, hvor prisen for den en-
kelte skole er ens uanset, om vi vælger dem hver især eller sammen.  

Der har ikke været absolut enighed blandt institutionerne i evalueringen af de fremsendte tilbud 
på revisionsydelser, hvorfor der er foretaget individuelle evalueringer af de fremsendte tilbud. 

På baggrund af SKIs tildelingsværktøj og dertil hørende karakterskala har U/NORD lavet følgende 
evaluering af de fremsendte tilbud. Evalueringen er lavet på baggrund af den fastlagte vægtning i 
udbudsmaterialet, den individuelle pris for Cphbusiness og beskrivelserne af de enkelte områder. 

Samlet evaluering 

Underkriterier 
Organisation 

og bemanding 
Løsnings-

beskrivelse Pris Samlet 

Fastlagte vægtning underkriteriet 45% 20% 35% 100% 

BDO 7,0 8,0 10,0 9,0 

EY 10,0 10,0 4,5 8,2 

DELOITTE 10,0 10,0 9,6 9,9 

Resultat - aftalen skal tildeles til: DELOITTE 

 

Leveringsaftalens længde 
Revisionsaftalen vil gælde i 3 år fra september 2020 og frem, og vi har herudover mulighed for at 
forlænge aftalen med yderligere 3 x 1 år, så den samlede aftale kan løbe op til 6 år. 
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Uddybning af evaluering: 

Pris er evalueret ud fra den individuelle pris til institutionerne. Pointtildeling er lavet ud fra SKIs 
tildelingsværktøj, og deres beregning, der tager højde for prisspredningen. 
 
De fremsendte tilbud til Cphbusiness lyder på hhv. BDO 260.975 kr., EY 340.100 kr. og Deloitte 
267.549 kr. Som det fremgår af dette har BDO den laveste pris, men Deloitte ligger meget tæt på. 
I 2019 betalte Cphbusiness 340.000 kr. for den lovpligtige revision. 
 
BDO 
Organisation og bemanding: Overordnet vurderes BDOs bemanding at være tilfredsstillende, men 
BDOs primære kunder er kommuner, som de har stor erfaring med, mens de kun har en enkelt 
erhvervsskole og enkelte FGU-skoler som kunder. Dermed har de meget lidt branchekendskab, 
hvilket der er lagt vægt på i udbudsmaterialet. Teamet er ikke ret stort og skal betjene samtlige 
skoler, hvilket også understøtter indtrykket af en organisation uden stor viden til branchen, hvil-
ket også vurderes at være sårbart ift. den samlede opgaveløsning. Teamets samlede erfaring og 
viden på uddannelsesområdet vurderes ikke at være optimal ift. det ønskede. BDO tilbyder rele-
vant rådgivning af supplerende ydelser, såsom IT-sikkerhed, momsrevision og RPA. Positivt med 
internt kvalitetssikringskonsulent tilknyttet. 
 
Revisionsplanlægning + Samarbejde og Service: BDO har lavet en meget tilfredsstillende beskri-
velse af deres revisionsplanlægning og tilgang til revisionsopgaven, der generelt opfylder de 
fremstillede krav. Der er lavet beskrivelse af overholdelse af GDPR bl.a. med kommunikation og 
udveksling af dokumenter via ’mitBDO’, og der udarbejdes materialeplaner for bl.a. årsregnskab, 
ligesom der er præsenteret et årshjul. Der er tydelig plan for løbende dialog og kommunikation, 
og BDO står altid til rådighed. Der savnes en tydelig beskrivelse og tilkendegivelse af at supple-
rende indberetninger er inkluderet i tilbuddet. I beskrivelsen til de enkelte institutioner er der kun 
lagt op til dialog med ledelsen på U/NORD på trods af, der er tale om 6 individuelle institutioner, 
og det indikerer en misforståelse af opgaven. Materialet udviser også generelt en mangel på 
kendskab til branchen og institutionernes opgaver. 
 
EY 
Organisation og bemanding: Overordnet vurderes EYs bemanding at være fremragende. EY har 
sammensat et revisionsteam med stor erfaring og branchekendskab, der er vant til at håndtere 
alle vores institutionstyper. Samtidig har EY en stor afdeling, der har specialiseret sig i undervis-
nings- og uddannelsesinstitutioner, samtidig med at de fungerer som rådgivere og sparringspart-
nere med relevante ministerier. Beskrivelser af CV’er viser både branche og systemkendskab 
samt erfaring med aktivitetsindberetninger. Samtidig har de tilknyttet erfarne specialister til 
moms, finansiel strategi og RPA. Materialet indeholder en klar definition af revisionsteams og kun-
deansvarlige, der skal samarbejde med de enkelte institutioner. 
 
Revisionsplanlægning + Samarbejde og Service: EY har lavet en fremragende beskrivelse af deres 
revisionsplanlægning og tilgang til revisionsopgaven, der til fulde opfylder de fremstillede krav. 
Der er lavet beskrivelse af overholdelse af GDPR bl.a. med kommunikation og udveksling af doku-
menter via ’EY Client Portal’, og der præsenteres en rigtig god revisionsplanlægning med revisi-
onsplan, metodik og årshjul. Der er tydelig plan for løbende dialog, evaluering, rapportering og 
kommunikation, og EY står altid til rådighed. Der tilbydes møder med relevant vidensdeling med 
relevante medarbejdere, ligesom EY har fokus på deres egen interne kontrol og kvalitetssikring. 
 
EY lever fuldstændig op til de krav, der er ønsket og stillet i udbudsmaterialet.  
 
DELOITTE 
Organisation og bemanding: Overordnet vurderes Deloitte’s tilbud at være fremragende. Deloitte 
har sammensat et revisionsteam med stor erfaring og branchekendskab, der er vant til at hånd-
tere alle vores institutionstyper. Samtidig har Deloitte en stor afdeling, der har specialiseret sig i 
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undervisnings- og uddannelsesinstitutioner, samtidig med at de fungerer som rådgivere og spar-
ringspartnere med relevante ministerier og DEG. Beskrivelser af CV’er viser både branche og sy-
stemkendskab samt erfaring med aktivitetsindberetninger. Samtidig har de tilknyttet erfarne spe-
cialister til IT-revision, moms og revision af projekter. Materialet indeholder en klar definition af 
revisionsteams og kundeansvarlige, der skal samarbejde med de enkelte institutioner. 
 
Revisionsplanlægning + Samarbejde og Service: Deloitte har lavet en meget fremragende beskri-
velse af deres revisionsplanlægning og tilgang til revisionsopgaven, der til fulde opfylder de frem-
stillede krav. Der er lavet beskrivelse af overholdelse af GDPR bl.a. med kommunikation og ud-
veksling af dokumenter via ’Deloitte Connect’, og der præsenteres en rigtig god revisionsplan-
lægning med revisionsplan, metodik og årshjul samt plan for eventuelt revisorskifte. Der er tydelig 
plan for løbende dialog, evaluering, rapportering og kommunikation, og Deloitte står altid til rå-
dighed. Der tilbydes sparring med ’best practice’ i vores sektor, workshops og inspirationsdage 
for relevante medarbejdere. Deloitte har også fokus på intern kontrol og kvalitet ved gennem-
gang af eget arbejde af uafhængig partner. 
 

Deloitte lever fuldstændig op til de krav, der er ønsket og stillet i udbudsmaterialet. 
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Bilag 6.1 

KVALITETSRAPPORT 2019 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Indstilling  

Følgende Kvalitetsrapport 2019 indstilles til bestyrelsens efterretning og drøftelse.  

 

 

Baggrund  

Den årlige kvalitetsrapport indgår i årshjulet for kvalitetssikring af Cphbusiness’ uddannelser. 
Rapporteringens bagvedliggende processer er nærmere beskrevet i rapporten.   

Cphbusiness’ forsknings- og udviklingsprojekter er nu integreret i kvalitetssikringen af 
uddannelsernes videngrundlag, og status på den aktuelle projektportefølje fremgår af 
kvalitetsrapporten. 

På bestyrelsesmødet vil rapporten blive præsenteret sammen med de overvejelser, de kan give 
anledning til i det videre kvalitetsarbejde.  
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Copenhagen Business Academy
Kvalitetsrapport 2019
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Studielivssurvey blandt studerende 
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Frafald 1. år 

2016 

Februar 
Dansk 14% 

Engelsk 14% 

September 
Dansk 18% 

Engelsk 14% 

2017 

Februar 
Dansk 18% 

Engelsk 14% 

September 
Dansk 15% 

Engelsk 12% 

2018 

Februar 
Dansk 18% 

Engelsk 12% 

September 
Dansk 18% 

Engelsk 10% 

2019 

Februar 
Dansk 19% 

Engelsk 1 

September 
Dansk - 

Engelsk - 
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 Bæredygtig Bundlinje 2.0 

 Bæredygtige arbejdspladser - ledelsesfokus på det psykiske arbejdsmiljø

 Digital købsadfærd

 Digital Videnledelse/ Personal Knowledge Management: Udvikling af strategier for PKM i danske 

virksomheder

 Professionelt værtskab i danske servicevirksomheder
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https://www.eaviden.dk/project/baeredygtig-bundlinje-2-0/
https://www.eaviden.dk/project/baeredygtige-arbejdsplader-ledelsesfokus-paa-det-psykiske-arbejdsmiljoe/
https://www.eaviden.dk/project/digital-koebsadfaerd/
https://www.eaviden.dk/project/personal-knowledge-management-udvikling-af-strategier-for-pkm-i-danske-virksomheder/
https://www.eaviden.dk/project/personal-knowledge-management-udvikling-af-strategier-for-pkm-i-danske-virksomheder/
https://www.eaviden.dk/project/professionelt-vaertskab-i-danske-servicevirksomheder/


 Nordic Finance and the Good Society II - Bæredygtighed og den finansielle sektor
 

 

 

 

 Miljønetværk Nordsjælland  

 Ledelseskompas for unge ledere (Ledelse af unge 3)

 Step Up (Socialfondsprojekt)

 Bæredygtig bundlinje (EU-projekt)

 Nordic Entrepreneurship Hubs 2.0 (EU-projekt)

 

 

IBM Lederne CBS Danske Bank 
Novozymes Finans Danmark Institut for fremtids-

forskning 
ITU 

Forbrugerrådet TRYG fonden IBA Kolding GTS-institutterne 

Teknologisk Institut Microsoft Lyngby Storcenter EAAA 

COOP Alexandra Instituttet Nordea Vidensby Lyngby 

IKEA Hydra Zealand Interactive Denmark 
Gilleleje Havn ALS Stockholm Finanstilsynet MOE 
DTU KEA Implement Dansk Erhverv 
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https://www.eaviden.dk/project/nordic-finance-and-the-good-society-ii-baeredygtighed-og-den-finansielle-sektor/
https://www.miljønetværknordsjælland.dk/
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/eu-step-1
https://www.eaviden.dk/project/baeredygtig-bundlinje-2-0/
https://www.nordicentrepreneurshiphubs.com/
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Fokusområde 1: KVALITET (Uddannelsesdirektør) 

 

 

 

 

 

Fokusområde 2: VÆKST (rektor) 

Vi gør viden til værdi for stadig flere 
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Afsluttede projekter i 2019 
 

Projektet afdækker Output / Leverancer Hvilken videnomsætning har projektet 
bidraget med til erhvervslivet og in-
ternt på Cphbusiness (omsætning i ud-
dannelserne) 

Data i Startups / Cphbusiness for frem-

tiden 

 

Projektperiode: 01-08-2017 – 31-12-

2018 

Deltagende virksomheder: 5 

Deltagende studerende: 0 

Programområder: Innovation & Tekno-

logi 

Projektleder: Maria Zoey Sommer 

Projektet adresserer det forhold, at rig-

tig mange startups har store udfordrin-

ger ved at gå fra “proof-of-concept" 

fase til “proof-of-business". Det betyder 

i praksis, at mange startups stopper de-

res aktiviteter, inden der er gået 18 må-

neder fra lancering. Igennem en eksplo-

rativ undersøgelse blandt nuværende 

og tidligere startups, afdækkes de mest 

generelle og fremtrædende barrierer og 

udfordringer som startups oplever i for-

hold til at kunne vækste virksomheden. 

 Afsluttende rapport foreligger.

 Kursus “From Startup to Scha-

leup” blev udbudt i efteråret 

2019.

 

Viden fra projektet gav inspiration til vi-

dengruppen “Datadreven forretnings-

udvikling”, som brugte den indhentede 

viden til inspiration til EdTech og Busi-

ness Intelligence forløb. 

 

Projektperiode: 01-01-2018 – 31-12-

2019 

Deltagende virksomheder: XX 

Deltagende studerende: XX 

Programområder: Innovation & Tekno-

logi 

Projektleder: Anders Kalhauge 

 

 …....

 …....

 …....
 

 …....

 …....

 …....
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Digitalisering af salgsfunktionen i SMV 

 

Projektperiode: 01-07-2018 – 31-12-

2019 

Deltagende virksomheder: 8 

Deltagende studerende: 0 

Programområder: Salg & Markedsføring 

Projektleder: Merete Brunander 

 

Automatisering og digitalisering af virk-

somheders processer udfordrede virk-

somheders forsynings- og værdikæde. 

Mens mange virksomheders øvrige 

funktioner allerede havde taget konse-

kvensen af denne teknologiske udvik-

ling, var det hypotesen, at BtB-salgs-

funktionen – specielt i mindre og mel-

lemstore virksomheder – ikke i samme 

omfang greb disse muligheder som en 

øget digitalisering betød for virksomhe-

ders kunderelationer og vækstmulighe-

der. Projektets formål var dermed at til-

føre viden til SMV’er indenfor BtB til 

bedre at kunne udnytte teknologi, 

kunde- og forretningsprocesser til en 

yderligere digitalisering. 

 Afsluttende projektrapport.

 Artikel tiltænkt Børsen og Mar-

kedsføring.

 

 Resultatet af researchen var 
tiltænkt som et udgangspunkt 
til at udvikle en værktøjskasse 
for SMV’er til digitalisering af 
salgsfunktionen.

 Såfremt artiklen var bragt i 
Børsen, havde den været et 
værdifuldt indlæg i debatten 
og været udgangspunkt for im-
plementering af et praktisk 
værktøj til digitalisering af 
salgsfunktionen.

Fremtidens spedition  

 

Projektperiode: 01-01-2018 - 31-01-

2020 

Deltagende virksomheder: 4 

Deltagende studerende: 0 

Programområder: Salg & Markedsføring 

Projektleder: Søren Schulian 

 

 

Projektet havde til formål at finde løs-

ninger på transportbranchens udfor-

dringer med fokus på den teknologiske 

udvikling og miljøet. Projektet bidrog 

med ny viden om denne del af logistik-

området, dels gennem samarbejde med 

virksomheder, og dels gennem inddra-

gelse af bestående forskning. Projektet 

skulle styrke vidensområder på logistik-

økonomuddannelsen i form af øget 

branchekendskab, og dermed medvirke 

 Markedsundersøgelse blandt 

ca. 100 danske speditionsvirk-

somheder. 

 Analyse og artikel baseret på 

resultater fra markedsanalyse.

 Artikel om autonome lastbilers 

indflydelse på speditionsbran-

chen.

 Kursusmateriale til brug for 

kursus om grøn omstilling i 

transportbranchen.

 

 Kursus “Grøn omstilling i trans-

portbranchen” i regi af HK Pri-

vat, rettet mod medlemmer 

ansat i speditionsvirksomheder 

og hos transportkøbere.

 Kursus for Nagel Group, Pad-

borg.

 Grundlag for fælles kursusakti-

viteter med brancheorganisati-

onen, Danske Speditører.

 På logistikøkonomuddannelsen 

har projektet leveret indhold til 
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til løsning af problemet med manglende 

arbejdskraft i logistiksektoren. 

faget “Distribution” samt til 

valgfaget “Distribution i E-han-

del". 

 På AU har projektet leveret 

indhold til modulet “Transport 

& Warehouse Management”. 

 

Specialvarehandlens udfordringer med 

E-grænsehandel 

 
Projektperiode: 01-01-2018 – 31-12-

2019 

Deltagende virksomheder: XX 

Deltagende studerende: XX 

Programområder: Salg & Markedsføring 

Projektleder: Karsten Radant 

 

Projektet havde til formål at undersøge 
hvordan der kunne arbejdes med para-
metre, som kunne styrke dansk E-han-
del. Desuden var formålet at afdække 
nogle af de tiltag og værktøjer, der 
kunne styrke specialvarehandlen i Dan-
mark, og som de handlende kunne ar-
bejde med for at vende eller bremse 
udviklingen. 

 …....

 …....

 …....
 

 …....

 …....

 …....
 

Mikrobiologisk projekt 

 

Projektperiode: 11-12-2016 – 31-01-

2020 

Deltagende virksomheder: 3 

Deltagende studerende: ca. 200 

Programområder: Laboratorie & Miljø 

Projektleder: Louise Bjørn 

 

 

Projektet beskæftigede sig med isole-

ring og identifikation af mikroorganis-

mer, enten med henblik på at kunne ka-

rakterisere indeklimaproblemer, eller 

som et led i at udvikle nye produkter, 

hvor mikroorganismer indgik som aktiv 

del af produktet. Projektet havde til for-

mål at bidrage med konkret ny viden til 

uddannelserne inden for området, prak-

sisnære projekter til de studerende i 

samarbejde med virksomheder, samt 

forskningsrelaterede opgaver på områ-

der, som virksomhederne havde inte-

resse i og manglede ressourcer til at ud-

føre. 

 Skimmelkompendie om byg-
ningsrelaterede svampe og 
fugt i bygninger.

 Etablering af garagelab i mikro-
biologi i Hillerød.

 Udvikling af metoder til isole-
ring og identifikation af nye 
bakterier fra jordprøver, fugle, 
planter i den danske natur og 
drøvtyggere.

 Seks forløb hvor studerende i 
samarbejde med underviser og 
Novozymes isolerede og identi-
ficerede bakterier.

 To forløb med studerende på 
både laborant og miljøtekno-
log, der omhandlede husun-
dersøgelser, prøvetagning og 
identifikation af skimmel i byg-
ninger.

 I Novozymesdelen af projektet 
er der udviklet metoder til, 
hvordan bakterier kan isoleres 
fra den danske natur, hvilket 
kan bruges videre i Novozymes 
forsknings- og udviklingsaktivi-
teter.

 Opkvalificering af undervisere 
på Cphbusiness inden for skim-
melområdet, samt inden for 
nyeste teknologi af identifika-
tion af bakterier. 

 Projektet er blevet inddraget i 
temaundervisningen på næ-
sten samtlige semestre, mens 
projektet har kørt enten i form 
af skimmeluge eller Novozy-
mes forløb, som en del af gen-
splejsningstemaet på laborant-
uddannelsen.
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Den finansielle sektor under forandring 

(Nordic Finance & the good society) 

 

Projektperiode: 16-12-2016 - 31-12-

2019 

Deltagende virksomheder: 17 

Deltagende studerende: 366 

Programområder: Økonomi & Finans 

Projektleder: Svend Erik Thomsen  

 

Projektet udviklede og afprøvede meto-

der til at transformere ny forskningsba-

seret viden om til værdiskabende viden 

for virksomhederne i den finansielle 

sektor og for de finansielle uddannelser, 

som uddanner arbejdskraft til erhver-

vene. 

 

 Koncept for et læringsflow ba-

seret på blended-learning om 

innovationskompetence (sam-

arbejde med Danske Bank – 

Future Financing).

 Læringsflow og innovations-

konkurrence om fremtidens 

betalingsformidlingsløsninger 

(samarbejde med Forbrugerrå-

det, Finans Danmark og CBS).

 Læringsflow og workshop om 

Artificial Intelligence, robotics, 

og digitalisering i den finan-

sielle sektor (samarbejde med 

fem fintech-virksomheder, Fi-

nansforbundet og CBS).

 Læringsflow og konkurrence 

om “Crowd-funding” og 

“Crowd-lending” (samarbejde 

med Brick-share og CBS).

 Læringsflow om “behavioral 

economics” med et indbygget 

tre-dages studiepraktikophold 

og afslutningsseminar med del-

tagelse af Danske Bank og Top-

danmark.

 Særligt tilrettelagt bachelor-

projektforløb om tillid i den fi-

nansielle sektor (samarbejde 

med Danske Bank, Finanstilsy-

net, Institut for Fremtidsforsk-

ning og CBS). 

 

 Dele af konceptet for lærings-

flowet afprøves på en lille 

gruppe og ansatte hos Danske 

Bank.

 Fire hold af finansøkonomstu-

derende involveret i læringsflo-

wet 

 

æringsflowet og work-

shoppen om Artificial Intelli-

gence m.v.

 64 

ærings-

flowet og konkurrencen med 

temaet “Crowd-funding” og 

“Crowd-lending”.

 30 finansøkonomstuderende 

involveret i læringsflowet om 

“behavioral economics”.

 12 studerende fra finansbache-

loruddannelsen og seks virk-

somheder fra den finansielle 

sektor involveret i bachelor-

projektforløbet.

 

Oplevelsesbaseret bæredygtighed 

 

Projektet henvendte sig til virksomhe-

der inden for oplevelsesbranchen som 

 …....

 …....

 …....

 …....

 …....

 …....
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Projektperiode: 01-07-2017 – 31-12-

2018 

Deltagende virksomheder: XX 

Deltagende studerende: XX 

Programområder: Service & Oplevelse 

Projektleder: Malene Holm Sørensen 

 

udviklede og leverede oplevelsesbase-

ret services, med fokus på oplevelses-

centre. De empiriske undersøgelser ud-

sprang fra flere delbrancher i oplevel-

sesbranchen, herunder hoteller, restau-

ranter og museer. Formålet var at ud-

vikle og implementere koncepter om-

kring henholdsvis bæredygtighed på 

den ene side og oplevelsesøkonomi på 

den anden til et behov inden for ople-

velsesbranchen. 

 

  

Vækst i spilbranchen 

 

Projektperiode: 01. januar 2018 - 30. 

september 2019 

Deltagende virksomheder: XX 

Deltagende studerende: XX 

Programområder: Salg & Markedsføring 

Projektleder: Steen Peitersen 

 

I tæt samarbejde med Interactive Den-

mark, spilindustriens brancheorganisa-

tion, blev foretaget en systematisk iden-

tifikation af aktiviteter og kompetencer, 

som den enkelte virksomhed måtte 

have på plads for at kunne realisere sit 

kommercielle potentiale. 

 …....

 …....

 …....
 

 …....

 …....

 …....
 

 

 

 

Igangværende projekter i 
2019 
 
 

Projektet afdækker Foreløbig videnomsætning som projek-
tet bidraget med til erhvervslivet og in-
ternt på Cphbusiness (omsætning i ud-
dannelserne)  

Forventede resultater og videnomsæt-
ning for projektet i 2020 

Fra plast til mikroplast 

 

Projektperiode: 01-08-2018 – 31-07-

2020  

Antal studerende: 60 

Formålet med projektet er at optimere 
og sammenligne metoder til identifika-
tion af mikroplast i ferskvand. Meto-
derne skal bruges til at kortlægge ind-
holdet af mikroplast i søer og åer på 
Sjælland, samt vurdere om mængden af 
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Antal virksomheder: 3 

Programområder: Laboratorie & Miljø 

Projektleder: Søren Thromsholdt Chri-

stensen 

 

mikroplast i et givent område kan til-
skrives menneskelig aktivitet. Desuden 
skal de bruges til at identificere plastty-
per og farlige indholdsstoffer i gen-
brugsplast. 

 

 

 

 

 

 

Bæredygtig Bundlinje 2.0  

 

Projektperiode: 01-02-2019 – 31-12-

2021 

Antal studerende: 75 

Antal virksomheder: 50 

Programområder: Laboratorie & Miljø 

Projektleder: Charlotte Hald Pratt 

Formålet med projektet er at intensi-
vere og udvikle implementeringen af 
den grønne omstilling og cirkulære øko-
nomi hos små og mellemstore virksom-
heder (herefter SMV’er) i Region Ho-
vedstaden, for at skabe energi- og res-
sourceeffektiviseringer. 
Projektet er bl.a. i samarbejde med 
Gate 21. 

 Etablering af gruppesamar-

bejde med to serviceøkonom-

studerende og to miljøtekno-

logstuderende. De har arbejdet 

på et otte ugers projekt om 

grøn omstilling for Gilleleje 

havn.

 Etablering af “Garagehub”, 

hvor studerende har mulighed 

for at arbejde på projekter stil-

let af virksomheder i BB2. Pt. 

er seks studerende tilknyttet 

på tværs af årgange.

 Viden om grønne forretnings-

modeller indarbejdes i VØK-

tema eller fokusområde.

 Etableret fire praktikpladser og 

fire fokusområdeprojekter.
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Bæredygtige arbejdspladser - ledelses-

fokus på det psykiske arbejdsmiljø 

 

Projektperiode: 01-02-2019 – 01-02-

2020 

Antal studerende: XX 

Antal virksomheder: Min. 215 

Programområder: Ledelse & Kommuni-

kation 

Projektleder: Jeanett Kiy 

 

Formålet med projektet er at tilveje-
bringe indsigt i, hvad der forhindrer 
danske virksomheder i at have et nød-
vendigt ledelsesfokus på det psykiske 
arbejdsmiljø. Projektet har henblik på at 
bidrage med relevant ledelses-know-
how, således at danske ledere kan bi-
drage til at knække den nedadgående 
kurve for det psykiske arbejdsmiljø og 
mentale trivsel hos en stor del af dan-
ske medarbejdere. 

 

 

 

 

Afsluttende rapport samt formidlingsak-
tiviteter. 

Digital købsadfærd 

 

Projektperiode: 01-01-2019 – 31-12-

2020 

Antal studerende: XX 

Antal virksomheder: XX 

Programområder: Salg & Markedsføring 

Projektleder: Just Kjærgård Pedersen 

 

 

 

 

Digital Videnledelse/ Personal Know-

ledge Management: Udvikling af stra-

tegier for PKM i danske virksomheder 

 

Projektperiode: 01-02-2019 – 31-01-

2020 

Antal studerende: 60 

Antal virksomheder: 15 

Programområder: Ledelse & Kommuni-

kation 

Projektleder: Hans Christian Christian-

sen 

 

Formålet med projektet er at udvikle ny 
viden omkring den betydning og værdi 
som kuratering og formidling af viden 
via sociale medier kan have for virksom-
heder og deres medarbejdere. Projektet 
tager afsæt i følgende problemformule-
ring: “Hvordan kan der med udgangs-
punkt i viden omkring virksomheders 
relation til PKM (Personal Knowledge 
Management) og konkrete PKM-meto-
der udvikles strategier for PKM i en 
dansk virksomhedskontekst?” 

 Fagfeltet er blevet inddraget i 
undervisningen i såvel digitalt 
orienterede som strategiske 
fag. 

 Der er udgivet en række artik-
ler i forbindelse med projektet, 
hvor virksomheder og deres 
strategiske brug af PKM er ble-
vet inddraget som del af empi-
risk grundlag – og som en op-
følgning på projektet er 
thought leadership tænkt ind i 
det strategiske arbejde forskel-
lige steder i organisationen, 
bl.a. på L&K.

 Der udgives en bog ved Hans 
Reitzel.

 Der afholdes et seminar den 
16-09-2020.
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 Videnskab.dk, Dansk Psykolog-
forening og Gyldendal har, 
blandt andre, produceret vide-
oer om projektledermålrettet 
virksomhedsbrug i forbindelse 
med PKM.

Nordic Finance and the Good Society II 

- Bæredygtighed og den finansielle sek-

tor 

 

Projektperiode: 01-09-2019 – 31-12-

2022 

Antal studerende: 0 

Antal virksomheder: 0 Programområ-

der: Økonomi & Finans 

Projektleder: Svend Erik Thomsen 

 

 

 Der er i indeværende år invol-
veret syv undervisere plus pro-
jektleder i projektet.

 Projektet er præsenteret på en 
afholdt videndag på Økonomi 
& Finans.

 

 

 

 Udvikle forskningsbaserede 

undervisningscases om bære-

dygtig finans (samarbejde med 

de tre banker). 

Professionelt værtskab i danske ser-

vicevirksomheder 

 

Projektperiode: 01-01-2019 – 31-12-

2020 

Antal studerende: 0 

Antal virksomheder: 15 

Programområder: Service & Oplevelse 

Projektleder: Henrik Vejlgaard 
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SMV2 - Vækst, innovation og forret-

ningsudvikling for SMV´er Nordsj., 

Bornholm, Jylland - Udvikling af inter-

ventionslogikker til fremme og styr-

kelse af SMV’ernes effektive brug af 

projekter, projektledelse og projektsar-

bejdsformen 

 

Projektperiode: 01-12-2018 – 30-06-

2020 

Antal studerende: XX 

Antal virksomheder: 4 

Programområder: Ledelse & Kommuni-

kation 

Projektleder: Jens Vestgaard 

  

WATSON / Kortlægning af relevant 

kompetenceefterspørgsel på jobmar-

kedet 

 

Projektperiode: 01-08-2018 – 01-09-

2020 

Datastrukturen er blevet videreudviklet 
fra en fladfil struktur til en DB2 løsning. 
Dermed vil fremtidig berigelse af data 
og import af nye data ske i en database 
struktur, hvilket gør det muligt at hånd-
tere aktuelle datamængder. 
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Antal studerende: XX 

Antal virksomheder: XX 

Programområder: Salg & Markedsføring 

Projektleder: Per Gunnar Bergfors og 

 

Projektet er bl.a. i samarbejde med IBM 
og OFIR. 

Retail Reinvented  
 

Projektperiode: 01-01-2016 – 31-03-

2020 

Deltagende virksomheder: XX 

Deltagende studerende: XX 

Programområder: Innovation & Tekno-

logi 

Projektleder: Carina Burhøj og Jan-Chri-

stian Haxthausen 

 
 
 

Projektet er et netværksprojekt, der 
dels fokuserer på de udfordringer og 
muligheder som den samfundsmæssige 
og teknologiske udvikling giver dansk 
detailhandel, og dels fokuserer på de 
kompetenceudviklingsbehov, som de-
tailbranchen står med inden for alle 
aspekter af forretningsdrift og –udvik-
ling. Det er målet for projektet at inspi-
rere, undervise, udvikle idéer og for-
midle viden, der kan styrke dansk de-
tailhandel i den skærpede konkurrence 
på detailmarkedet. 
Projektet er bl.a. i partnerskab med 
Dansk Erhverv, IBM, Microsoft, MOE, 
Lyngby Storcenter, IKEA og COOP. 

 …....

 …....

 …....
 

 …....

 …....

 …....
 

E-sport  

Projektperiode: 01-08-2018 – 01-05-

2020 

Deltagende virksomheder: XX 

Deltagende studerende: XX 

Programområder: Innovation & Tekno-

logi 

Projektleder: Carla Schack 

 

 

 

Projektet har til formål at udvikle en 

værktøjskasse samt oplæg og work-

shops, der kan bruges af erhverv og ud-

dannelsesinstitutioner, og finde “best 

practices” i mindre og større sportsbegi-

venheder. Desuden er formålet at skabe 

forståelse for fænomenet i den danske 

kultur og økonomi, hvorfor der fokuse-

res på eventsdelen af e-sports, som in-

volverer andre aspekter, der påvirker 

sportsbegivenhederne.  

 …....

 …....

 …....
 
 

 …....

 …....

 …....
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Forstudier igangsat i 2019 
 

Problemstilling som forstudiet afdækker Forventes det at forstudie kan skaleres til et FoU-

projekt? 

SMV 3 
 
Projektperiode: 01-10-2019 – 29-02-2020 

Antal studerende: XX 

Antal virksomheder: XX 

Programområder: Ledelse & Kommunikation 

Projektleder: Jens Vestgaard 

 

Forstudiet er en direkte forlængelse af tidligere studier, 
SMV1 og SMV2. Formålet med forstudiet er at under-
søge, designe og formulere et projektdokument for 
SMV3, der vil være en direkte forlængelse af de tidli-
gere studier, SMV1 og SMV2. Der vil dermed være tale 
om en videreudvikling og kvalificering af de effektive 
forbedrings- og indlejringsmetodikker, der bygger på 
konkrete og praktiske initiativer og erfaringer fra SMV2.  

Forstudiet forventes at forsætte som FoU-projekt 

med opstart i efteråret 2020. 

 

Strategisk nytænkning og eksekvering i en “VUCA-

world”! 

 

Projektperiode: 01-10-2019 – 01-04-2020 

Antal studerende: XX 

Antal virksomheder: XX 

Programområder: Ledelse & Kommunikation 

Projektleder: Jens Vestgaard 

Forstudiet har til formål at få bevilliget midler til at gen-
nemføre et “full scale projekt” omkring strategi og 
VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity). 
Projektet vil have til formål at undersøge, hvordan 
store såvel som små virksomheder strategisk tilpasser 
sig nutidens og fremtidens radikalt ændrede grundvil-
kår, og forudsætninger for at bedrive effekt samt inno-
vativ forretning.  

Forstudiet forventes at forsætte som FoU-projekt 

med opstart i efteråret 2020.

 

Usability og brugeradfærd på E-handels platform 
 
Projektperiode: 01-09-2019 – 01-02-2020 
Antal studerende: XX 

Antal virksomheder: XX 

Programområder: Innovation & Teknologi 

Projektleder: Hans Christian Christiansen og Ditlev 

Skanderby 

Forstudiet har til formål at bidrage til udvikling af viden, 
der kan indgå tværfagligt på uddannelser på Cphbusi-
ness. På baggrund af et indledende literature review og 
empiri-indsamling skal forstudiet udvikle en analysemo-
del og et videngrundlag for at vurdere æstetikkens be-
tydning for design af e-shops. 
 

Forstudiet er blevet til projektet “Samspillet mellem 
digitale og analoge elementer i e-commerce og inter-
aktion mellem virksomheder og deres kunder” med 
opstart 01-02-2020. 
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1 

Bilag 7.1 

JOHANNES FOG, INDSTILLING 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at give formanden bemyndigelse til at underskrive de nødven-
dige aftaler med Johannes Fog om at leje ca. 4.600 m2 i deres projekterede byggeri på Firskovvej i 
Lyngby til erstatning for Cphbusiness’ nuværende lejemål på Nørgaardsvej 30 på vilkår, der nærmere 
er beskrevet i vedlagte sagsfremstilling. 

 

 

Baggrund 

Gennem de seneste 2 år har der været dialog og forhandling med Johannes Fog om at indgå en leje-
kontrakt i ovennævnte projekterede nybyggeri. Bestyrelsen blev orienteret første gang på mødet i 
april 2018, og på efterfølgende bestyrelsesmøder er der orienteret om fremskridtene i forhandlin-
gerne. På bestyrelsesmødet den 19. juni 2019 besluttede bestyrelsen at bemyndige direktionen til at 
indgå en 'Head of terms', der specificerer hovedvilkårene for et kommende samarbejde, herunder ni-
veauet for huslejebetaling mv.  

Nu foreligger der et færdigforhandlet udkast til en lejekontrakt, der træder i kraft ved overtagelsen af 
lejemålet, samt en tilhørende samarbejdsaftale, hvor sidstnævnte regulerer samarbejdet i perioden fra 
dens indgåelse til overtagelse af lejemålet den 1. december 2022. 
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Lejekontrakt og tilhørende samarbejdsaftale vedrørende Johannes Fogs projekte-
rede nybyggeri på Firskovvej i Lyngby 
I vedlagte aftalekompleks indgår en lejekontrakt, der regulerer vores samarbejde med Johannes Fog, 
når vi overtager lejemålet den 1. december 2022. Herudover indgår der en samarbejdsaftale, der regu-
lerer samarbejdet i perioden, hvor byggeriet færdigprojekteres og bygges. 

Hovedvilkårene for lejemålet indebærer en årlig leje på 1.350 kr. pr m2 i 2020-priser, hvortil kommer 
driftsudgifter på skønsmæssigt 268 kr. pr m2 samt varme på skønsmæssigt 58 kr. pr m2.  

Lejekontrakten indeholder en uopsigelighedsperiode fra vores side på 8½ år og fra udlejers side i 13½ 
år. 

Lejemålet overtages 1. december 2022. 

Det endelige m2-tal opgøres først, når bygningen er færdigbygget, men ud fra det projekt- og teg-
ningsmateriale, der arbejdes med, kan det samlede Cphbusiness-areal pr d.d. opgøres til 3.703 m2. 
Hertil kommer dog andele af diverse fællesarealer, som ligeledes vil være delvis huslejebærende. Det 
gælder: 

- Køkken til betjening af fælles kantinefaciliteter for Johannes Fogs medarbejdere og butikskun-
der samt Cphbusiness’ studerende og medarbejdere. (75% af 172 m2 = 129 m2) 

- Auditorium/Multisal, som vil kunne anvendes af såvel Johannes Fog som Cphbusiness (50% af 
537 m2 = 269 m2) 

- Værksted, som ligeledes vil kunne anvendes af såvel Johannes Fogs medarbejdere og kunder 
som Cphbusiness’ medarbejdere og studerende (50% af 113 m2 = 57 m2) 

- Diverse adgangsveje og rum til tekniske installationer, der anvendes af flere brugere af huset (i 
alt 450 m2) 

Opgjort med disse andele vil det samlede huslejebærende areal udgøre 4.605 m2.  

Herudover har vi en option på yderligere ca. 500 m2, som vi senest 1. december 2021 skal beslutte, om 
vi vil gøre brug af. Optionen indgår ikke i nedenstående beregninger. 

Om auditoriet skal det særligt bemærkes, at fordelingsnøglen er et udgangspunkt for fordelingen, idet 
det samtidig er aftalt, at Fog og Cphbusiness i fællesskab skal arbejde på at udleje det til andre eks-
terne parter i det omfang, vi ikke selv udnytter dets kapacitet.  

Køkkenfaciliteterne skal betjene såvel Cphbusiness’ studenter- og medarbejderkantine som Fogs 
medarbejder- og kundekantine. 

Værkstedet er fra Fogs side tænkt som en mulighed for deres kunder og medarbejdere at afprøve 
diverse værktøjer og materialer, mens det fra vores side er tænkt som stedet, hvor de studerende kan 
arbejde med modeller og prototyper i forbindelse med uddannelsesaktiviteterne. På vores eksiste-
rende adresse har vi allerede i dag værkstedsfaciliteter, der bl.a. omfatter 3D-printere samt diverse 
elektroniske komponenter. 

Huslejeniveauet i kontrakten er på 1.350 kr. pr m2, hvilket er i underkanten af det niveau, vi betaler på 
vores nuværende lejemål, som er 1.450 kr. i 2020. Huslejen reguleres med nettoprisindekset, dog 
mindst 1½ % pr år (første gang 1. januar 2021), hvilket ligeledes er mindre end på vores øvrige lejekon-
trakter. 

Vi vil i byggeperioden kunne anmode om ændringer i indretningen af vores fremtidige lokaler mod at 
betale for meromkostningerne, enten kontant ved indflytning (hvorefter beløbet vil blive afskrevet 
over lejekontraktens løbetid), eller ved at huslejen forhøjes. Vi forventer kun i begrænset omfang at 
skulle gøre brug af denne mulighed, men der er i nedenstående beregning indregnet afskrivning af 2 
mio. kr. til den form for ændringer, hvilket svarer til en forøget husleje på ca. 50 kr. pr m2. 

Sammenligning med vores nuværende lejemål 

Nedenstående sammenligning af omkostninger ved nuværende og kommende lejemål er regnet igen-
nem, siden en tilsvarende beregning indgik i bestyrelsesmaterialet på mødet i september 2019. Alle 
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tallene er dels opregnet til 2021-prisniveau, men derudover er flere af parametrene i kontrakten nu 
fastlagt og genberegnet. 

Vores lejekontrakt med PFA om Nørgaardsvej indebærer et forventet lejeniveau i 2021 på 1.480 kr. pr. 
m2, som er sammenligneligt med de 1.430 kr., der indgår i det nye lejemål (1.350+50 opretnet med 
1,5%). Det hører dog med, at der såvel i den eksisterende lejekontrakt som i den nye, indgår m2’, der 
betales en lavere pris for, så det mest reelle er at sammenligne den samlede husleje i de to lejemål, jf. 
nedenstående tabel. 

 

 

 

Den samlede husleje for Firskovvej vil således være ca. 1,3 mio. kr. lavere end vores nuværende lejemål 
på Nørgaardsvej, mens husleje inkl. forventede drifts- og varmeudgifter vil være ca. 1 mio. kr. billigere 
end vores nuværende lejemål.  

Disse lavere bygningsomkostninger modsvares af, at vi også vil have ca. 900 m2 færre i det nye leje-
mål. Denne reduktion i Lyngby skal reserveres til at udvide Cphbusiness’ bygningsmæssige rammer i 
enten Hillerød eller København, eller til at anvende optionen på ca. 500 m2, afhængig af aktivitetsud-
viklingen i de kommende år.  

Pris/m2 årlig udgift Pris/m2 årlig udgift

Husleje - Nr 30 1.480                    7.459.801      1.421           6.684.486   

Husleje - 'Vaskeriet' 838                       382.093         

Parkering 13.500/3400 783.842         12.210        732.600      

Husleje i alt 8.625.736      7.417.086    

Varme 72                          340.000       58              268.570      

Fællesudgift 169                        919.452          268            1.232.100     

Udgift i alt 9.885.188      8.917.756    

NB: Alle tal er i 2021-prisniveau

Firskovvej (4.605 m2)Nørgaardsvej 30 (5.496 m2)
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Colliers International er Danmarks største og mest erfarne rådgiver inden for erhvervs- og investeringsejendomme. Vi beskæftiger os med formidling 
af ejendomme, udlejning, lejerrådgivning og vurderinger. Vi udarbejder markedsanalyser og rådgiver om by- og arealudvikling, ejendomsinveste-
ringsstrategier mv. Vores specialiserede Capital Markets team er førende inden for formidling af og rådgivning om større investeringsejendomme, 
porteføljer og ejendomsselskaber.  

  

 

Sag 288387 – MEH/ KAH                                                                                                                  Den 8. juni 2020 
Rev.nr. P2024  
 

LEJEKONTRAKT 

ERHVERV 

 

 

Udlejer Johannes Fog A/S 
 Firskovvej 20 
 2800 Kgs. Lyngby 
 
Lejer Copenhagen Business Academy 
 Landemærket 11, 5. 
 1119 København K 
 
Ejendom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firskovvej 20, 1.- 3. sal 
2800 Kgs. Lyngby 
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§1. Parterne 
1.1. Mellem undertegnede 

 Johannes Fog A/S 
 Firskovvej 20 
 2800 Kgs. Lyngby 
Att.: Carsten Ludvig 
Mail: Carsten.ludvig@johannesfog.dk 
CVR-nr. 16 31 44 39 

(i det følgende kaldet udlejer) 

og medundertegnede 

 Copenhagen Business Academy 
 Landemærket 11, 5. 
 1119 København K 
Att.: Lars Brejnrod 
Mail: lpb@cphbusiness.dk 
CVR-nr. 31 67 80 21 

(i det følgende kaldet lejer) 

hver for sig kaldet ”Part” og tilsammen ”Parterne”, 

er herved indgået følgende erhvervslejekontrakt, som består af nærværende kontrakt og heri nævnte bilag.  

§2. Det lejede 
2.1. Det lejede udgør en del af ejendommen matr.nr. 5 sr og 5 sm, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby med adressebe-

nævnelse Firskovvej 20, 2800 Kgs. Lyngby.  

2.2. Ejendommen er på lejemålets begyndelsestidspunkt nyopført af totalentreprenør med udlejer som bygherre 
med ca. 24.000 etagemeter byggeri, fordelt på to bygninger, bygning A (forventes at indeholde ca. 15.316 
etagemeter til brug for byggemarked, erhverv, retail/butik, uddannelse og ungdomsboliger) og bygning B (for-
ventes at indeholde ca. 6.760 etagemeter til parkering i konstruktion).  

Lejer vil i bygning A leje (i) ca. 4.000 etagemeter til undervisningsbrug med mulighed for option på yderligere 
ca. 416 etagemeter, jf. pkt. 2.4 og herudover vil lejer på de aftalte vilkår have adgang til (ii) et fælles auditorium 
med plads til ca. 300 personer, jf. særskilt aftale herom (iii) fælles multiværksted, jf. pkt. 2.3 samt (iv) fælles 
køkken med salgsområde (som skal drives af lejer gennem en forpagter), jf. pkt. 2.5.  

Udlejer, udlejers totalentreprenør samt tekniske rådgivere har efter udbuddet udført et dispositionsforslag 
bilag 2 og en projektbeskrivelse bilag 3, som sammen med de øvrige bilag udgør en integreret del af nærvæ-
rende kontrakt, idet det dog må forventes, at der kan forekomme ændringer i projektet, jf. herved samar-
bejdsaftalen bilag 7 samt Ændringer til lejekontrakt bilag 8.  

Lejer forventer, at ca. 1.000 studerende og ca. 60 personer, ansat som undervisere og administrativt perso-
nale, vil benytte lejemålet dagligt.  

Det lejede areal er beliggende på 1., 2. og 3. niveau med direkte adgang fra det fri via en bygningsintegreret 
hovedtrappe. Herudover lejes overdækkede arealer omkring bygningen samt p-pladser i parkeringshus.  
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Lejemålets samlede areal er foreløbigt fastsat til 

Anvendelse Etage Areal 

Undervisning Niveau 1 800 m² 

Undervisning Niveau 2 1.201 m² 

Undervisning Niveau 3 1.643 m² 

Undervisning Niveau 1-3 3.613 m² 

Andel adgangsarealer  394,4 m² 

Andel teknikarealer  32 m² 

Andel rengøringsrum  13 m² 

Undervisning i alt  4.083,4 m² 

Overdækkede arealer Niveau 0-2 98,9 m² 

P-pladser   40 stk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lejer har tillige adgang til en fælles tagterrasse på ca. 715 m². 

2.3. Lejer har udover ovenstående lejemål, 50% andel af et fælles multiværksted, som også anvendes af udlejer. 
Multiværkstedet har et nettoareal på ca. 113 m² (med tillæg af andel af fællesarealer), og det er aftalt at lejer 
betaler 50% af en nettoleje på 1.350 kr. pr. m², dvs. 675 kr. pr. m² med tillæg af forbrugs- og driftsudgifter. 
Nærværende ordning genforhandles mellem lejer og udlejer 2 år efter overtagelsesdagen. 

På tidspunktet for oprettelsen af lejekontrakten er de nærmere vilkår herfor ikke fastlagt, men udlejer vil 
sammen med lejer inden multiværkstedets ibrugtagning aftale de nærmere rammer og regler for anvendelsen 
af de fælles faciliteter. 

2.4. Lejer har derudover reserveret en option på ca. 416 m² undervisningsareal på niveau 4 (arealet tillægges sin 
andel af adgangsveje og teknikrum) til en nettoleje på 1.350 kr. pr. m² samt betaling af forbrugs- og driftsud-
gifter mv. iht. lejekontrakten. Optionen skal være bekræftet af lejer ved skriftlig meddelelse til udlejer før den 
01.12.2021, jf. samarbejdsaftalen, idet optionen ellers bortfalder, hvorefter udlejer kan udleje lejemålet til 
anden side. 

2.5. Lejemålet tillægges et produktionskøkken med tilhørende salgsareal jf. allonge 1, som lejer og lejers stude-
rende, undervisere og administrativt personale har adgang til sammen med ejendommens øvrige lejere og 
brugere, inklusiv Fog Byggemarkedets kunder. Kantineordningen vil blive reguleret i særskilt aftale, idet udle-
jer og lejer har aftalt, at lejer (og lejers forpagter af kantineordningen), som kantineoperatør, skal være an-
svarlig for at drive den samlede kantineordning i ejendommen over for alle lejere og brugere i ejendommen.  

2.6. Lejer har tillige ret til brug af cykelstativer til ca. 300 cykler.    

2.7. Inden lejemålets begyndelsestidspunkt foretages endelig opmåling af det lejedes areal samt bygningens øv-
rige arealer, hvorefter det opmålte bruttoetageareal vil være gældende mellem parterne, og som vil blive 
vedlagt kontrakten som bilag 6. Opmåling sker i henhold til Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 311 af 27. juni 
1983 med følgende fravigelser og præciseringer: 

Samtlige bygningens fælles adgangsarealer og flugtveje, medregnes og fordeles forholdsmæssigt på samtlige 
etagearealer opgjort i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 311. 

Arealer til skakte til tekniske installationer medregnes på samtlige de etager, som skakten føres igennem. 

I henhold til de særskilte aftaler der er indgået om udvendige trapper, udsparinger, overdækninger med mere.  
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2.8. Ved nybyggeri kan projektering og opførelse indebære afvigelser i arealer. Eventuelle arealændringer medfø-
rer fuld regulering af husleje, depositum, fordelingstal m.v. og meddeles snarest muligt lejer, hvorefter disse 
ændrede arealer er gældende mellem parterne. Udlejer tilstræber at der ikke sker arealændringer på mere 
end +/÷ 2% af det i pkt. 2.2 anførte areal. Skulle lejemålets areal blive forøget med mere end 2% af det i pkt. 
2.2 anførte areal, kan udlejer alene opkræve leje for dette yderligere areal (udover 2% forøgelse) i det omfang 
udlejer påviser, at lejemålets brugsværdi for lejer forøges. 

2.9. Lejer er ikke berettiget til at anvende fællesarealer til oplagring eller henstilling af varer, affald, emballage eller 
lignende. 

§3. Det lejedes anvendelse 
3.1. Det lejede skal benyttes til undervisning og hermed beslægtede aktiviteter og må ikke uden udlejers skriftlige 

samtykke tages i brug til andet formål. 

3.2. Udlejer indestår for, at lejemålet ved ikrafttrædelsen lovligt kan anvendes til ovenstående formål. 

3.3. Fra lejemålets ikrafttræden er lejer til enhver tid ansvarlig for, at den faktiske anvendelse af lejemålet ikke er 
i strid med offentlige vedtægter eller forskrifter, samt andre byrder og servitutter, som påhviler ejendommen, 
og udlejer fritages for ethvert ansvar i så henseende. 

3.4. Udlejer har ret til at udleje eller selv benytte andre lokaler i ejendommen til virksomhedsdrift inden for samme 
branche som anført i pkt. 3.1. 

3.5. Deponering af farlige eller forurenende stoffer må ikke ske på, i eller ved det lejede. 

3.6. Brugen af det lejede må ikke ved lugt, støj, rystelser eller lignende kunne medføre gene for ejendommen, dens 
øvrige brugere eller naboer. 

3.7. Lejer er pligtig til at overholde de for ejendommen i en husorden fastsatte bestemmelser, i det omfang udlejer 
har ladet en sådan udarbejde eller senere udarbejder en sådan. Lejer har dog høringsret i forbindelse med 
udlejers udarbejdelse af husorden. 

§4. Lejemålets begyndelse, ophør og uopsigelighed 
4.1. Lejemålet tager sin begyndelse den 01.12.2022, idet begyndelsestidspunktet dog kan udskydes, jf. herved be-

stemmelserne i samarbejdsaftalen.  

4.2. Medmindre andet fremgår af nærværende kontrakt, regnes frister fra det under pkt. 4.1. anførte begyndel-
sestidspunkt, eller det tidspunkt begyndelsestidspunktet måtte blive udskudt til.  

4.3. Da parterne har aftalt dagbod i samarbejdsaftalen og mulighed for udskydelse af lejemålet, er Lejer alene 
berettiget til at opsige og/eller hæve nærværende lejekontrakt eller rejse krav om forholdsmæssigt afslag og 
erstatning som følge af forsinkelse, såfremt lejemålets begyndelsestidspunkt forsinkes udover det tidspunkt, 
der er aftalt i henhold til samarbejdsaftalens pkt. 4. Ved anden misligholdelse end forsinkelse, finder dansk 
rets almindelige regler anvendelse. 

4.4. Lejemålet vedvarer til det skriftligt opsiges af en af parterne med 12 måneders forudgående varsel til den 1. i 
en måned. 

4.5. Udlejer kan dog alene opsige med de ufravigelige begrænsninger, som lejelovgivningen måtte foreskrive. 

4.6. Lejemålet er fra udlejers side – bortset fra i tilfælde af misligholdelse – uopsigeligt i 13 år fra det endelige 
begyndelsestidspunkt, dvs. hvis begyndelsestidspunktet er den 01.12.2022 vil lejemålet være uopsigeligt frem 
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til den 01.12.2035, hvorefter lejemålet kan opsiges med forudgående kontraktmæssigt varsel til ophør den 
30.12.2036. 

4.7. Lejemålet er fra lejers side uopsigeligt i 7,5 år fra det endelige begyndelsestidspunkt dvs. hvis begyndelses-
tidspunkt er den 01.12.2022 vil lejemålet være uopsigeligt frem til den 01.06.2030, hvorefter lejemålet kan 
opsiges med forudgående kontraktmæssigt varsel til ophør den 31.06.2031. 

§5. Lejens størrelse og regulering 
Den årlige leje ekskl. moms er pr. 01.12.2022 fastsat til  6.222.925 kr.  
Med tillæg af moms, p.t. 25 %      1.555.731 kr. 
I alt, inkl. moms        7.778.656 kr. 

5.1. Den årlige leje, ekskl. moms, fremkommer således: 

 
Undervisning: 4.083,4  m² x 1.350 kr. pr. m² 5.512.590 kr. 

Multiværksted 113  m² x 675 kr. pr. m² 76.275 kr. 

Tagterrasse: 715  m² x 125 kr. pr. m² 89.250 kr. 

Overdækkede udearealer 98,9  m² x  500 kr. pr. m² 49.450 kr. 

Parkering: 40  pl. x 1.032 kr. pr. md 495.360 kr. 

Leje i alt, ekskl. moms     6.222.925 kr. 

 
5.2. Lejen betales kvartalsvis forud, hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober med 1⁄4 af årslejen.  

5.3. Første gang på begyndelsestidspunktet p.t. den 01.12.2022 med 518.577,08 kr. + 25 % moms, 129.644,27 kr., 
eller i alt 648.221,35 kr. for perioden 01.12.2022-31.12.2022. Såfremt begyndelsestidspunktet udskydes, ud-
skydes første betaling tilsvarende. 

5.4. Når den i pkt. 2.7 anførte opmåling har fundet sted, beregnes den endelige årlige leje, såfremt der er grundlag 
for ændring af ovennævnte beløb. Reguleringen foretages med baggrund i ovennævnte kvadratmeterpriser 
og den har virkning fra lejemålets begyndelse.  

5.5. Hvert år den 1. januar, første gang den 1. januar 2021, reguleres uden særskilt varsel den umiddelbart forud 
for reguleringen gældende årlige ordinære leje, uden fradrag af eventuelle lejerabatter, med den procentvise 
ændring i nettoprisindekset fra oktober det foregående år (gammelt indeks) til oktober forud for regulerings-
tidspunktet (nyt indeks). 

5.6. De årlige lejereguleringer kan beregnes efter følgende formel: 

5.7. Gældende leje x nyt indeks 
Gammelt indeks                            = ny årsleje 

5.8. Såfremt indeksregulering umuliggøres, enten ved bortfald af beregningen af indekstallet eller anden lovgiv-
ning herom, forhøjes lejen i stedet i overensstemmelse med stigningen i et andet eksisterende eller nyt, til-
svarende indeks, eller, hvis et sådant ikke findes, efter principper, der ligger beregningen af nettoprisindekset 
så nært som muligt. 

5.9. Uanset den årlige udvikling i nettoprisindekset forhøjes den årlige leje pr. 1. januar hvert år med minimum 
1,5% af den pr. 31. december året før gældende årlige leje. 
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5.10. Uanset den ovenfor aftalte regulering af lejen er begge parter berettiget til at regulere lejen i overensstem-
melse med den på tidspunktet for nærværende kontrakts oprettelse gældende lejelovgivning, herunder lov 
om leje af erhvervslokaler m.v., § 13, om markedsleje, dog tidligst med virkning fra udløb af lejers uopsigelig-
hedsperiode pr. 01.06.2030, jf. pkt. 4.7. 

5.11. Den til enhver tid gældende leje kan ikke nedsættes til under begyndelseslejen. 

§6. Energimærkning 
6.1. Lejemålet vil blive omfattet af reglerne om udfærdigelse af energimærkning, som skal forevises lejer straks, 

når lejemålet er opført. Idet energimærkning endnu ikke er udfærdiget, er det aftalt, at udlejer efter opførel-
sen foranstalter energimærkning foretaget. Straks energimærkningen foreligger, skal denne fremsendes til 
lejer til orientering. 

§7. Deponering / sikkerhedsstillelse 
7.1. Lejer stiller sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt. 

7.2. Sikkerheden henstår til enhver tid med henblik på lejers opfyldelse af enhver forpligtelse over for udlejer, 
såvel under lejemålets beståen som ved dets ophør og aflevering. 

7.3. Sikkerheden frigives først efter, at der ved lejemålets ophør er foretaget afregning parterne imellem vedrø-
rende deres slutmellemværende. 

7.4. Stillet sikkerhed forrentes ikke. 

7.5. Sikkerhed stilles efter lejers valg enten i form af en bankgaranti fra et anerkendt dansk pengeinstitut eller i 
form af et kontant beløb kr. 3.111.462,50, svarende til 6 måneders husleje. Hertil lægges moms med 
kr. 777.862,62. Den samlede sikkerhedsstillelse udgør således i alt kr. 3.889.328,12 og skal ske senest 30 dage 
efter underskrift af nærværende kontrakt. 

7.6. Udlejer er berettiget til at kræve det oprindeligt stillede depositum forhøjet, når der sker lejestigninger såle-
des, at det til enhver tid svarer til 6 måneders forhøjet leje inkl. moms. Depositum kan ikke nedsættes. 

7.7. Regulering af depositum er pligtig pengeydelse i lejeforholdet. 

§8. Ændring af lejevilkår 
8.1. §14 i lov om leje af erhvervslokaler er ikke aftalt. 

§9. El 
9.1. Alle udgifter til forsyning af det lejede med el, inkl. afgifter og eventuel målerleje, betales af lejer direkte til 

forsyningsselskabet i henhold til særskilt måler. Lejer er pligtig at lade sig registrere hos forsyningsselskabet 
som selvstændig bruger senest 3 arbejdsdage før og tidligst 2 måneder inden skæringsdatoen. 

§10. Varme og varmt vand 
10.1. Lejer betaler kvartalsvis sammen med lejen et a conto-beløb stort kr. 67.142,50 til dækning af lejemålets andel 

af udgifterne ved forsyning og forbrug af varme og opvarmning af forbrugsvand samt andre udgifter i henhold 
til varmeregnskab. Beløbet tillægges moms. 
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10.2. Lejers andel af ejendommens forbrug af varme og opvarmning af forbrugsvand samt andre udgifter i henhold 
til varmeregnskab opgøres efter udlejers nærmere bestemmelse efter egnede fordelingsmålere. 

10.3. Udlejer udarbejder én gang årligt varmeregnskab, omfattende samtlige udgifter til forsyning og forbrug af 
varme og opvarmning af forbrugsvand, herunder fjernvarme / brændselsforbrug, afgifter, målerleje, vedlige-
holdelse af varme og ventilationsanlæg, udgifter til varmemester / vicevært, udarbejdelse af varmeregnskab 
samt energiplan og energimærkning i henhold til den herom til enhver tid gældende lovgivning, afskrivninger 
på tekniske installationer og nødvendige nyanskaffelser. 

10.4. Lejemålets årlige andel i de i pkt. 10.1 anførte udgifter anslås som følger: 

Fjernvarme forbrug, anslået til ca. kr. 64 pr. m² x 4.196,4 m² kr. 268.570 
Afgifter  kr. 0 
Målerleje  kr. 0 
Vedligeholdelse  kr. 0 
Varmemester / vicevært  kr. 0 
Varmeregnskab  kr. 0 
Energiplan og energimærkning  kr. 0 
Afskrivninger  kr. 0 
Nyanskaffelser  kr. 0 

I alt  kr. 268.570 

10.5. Udlejer gør opmærksom på, at ovennævnte udgifter er anslåede. Alle forhøjelser af enhver art samt nye, ikke 
kendte, udgifter, som knytter sig til ejendommens og / eller det lejedes forsyning med og forbrug af varme og 
opvarmning af forbrugsvand, vil blive pålagt lejer. Udlejer er berettiget til at forhøje a conto-beløbet på bag-
grund af allerede indtrådte eller forventede stigninger i de anførte udgifter. Momspligtige udgifter er angivet 
inkl. den del af momsen, som ikke kan fradrages. 

10.6. I opførelsesperioden af lejemålet, jf. § 14, estimerer Parterne i fællesskab de samlede udgifter til forsyning og 
forbrug af varme og opvarmning af forbrugsvand samt andre udgifter i henhold til varmeregnskab og regulerer 
ved behov det estimerede beløb, som skal betales i tillæg til lejen. 
 
Momspligtige udgifter tillægges moms. 

10.7. Regnskabsperioden løber fra 01.01. til 31.12. Regnskabet fremsendes til lejer inden 4 måneder efter regn-
skabsperiodens udløb. Udlejer er dog berettiget til at fremsende regnskabet senest 3 måneder efter at have 
modtaget endelig afregning vedrørende forbruget fra de relevante forsyningsselskaber. 

10.8. Lejer er inden en måned efter modtagelsen af regnskabet berettiget til at oppebære, hvad der i regnskabsåret 
er indbetalt for meget a conto, men ligeledes forpligtet til inden udløbet af nævnte frist at indbetale eventuelt 
yderligere tilsvar. 

§11. Koldt vand 
11.1. Lejer betaler kvartalsvis sammen med lejen et a conto beløb stort kr. 18.884 til dækning af lejemålets andel 

af udgifterne ved forsyning og forbrug af koldt vand inkl. vandafledningsafgift. Beløbet tillægges moms. 

11.2. Lejers andel af ejendommens forbrug af koldt vand i henhold til vandregnskab opgøres efter udlejers nærmere 
bestemmelse efter egnede fordelingsmålere. 

11.3. Udlejer udarbejder én gang årligt vandregnskab, omfattende samtlige udgifter til forsyning og forbrug af koldt 
vand inkl. vandafledningsafgift samt udarbejdelse af vandregnskab. 

11.4. Lejemålets årlige andel i de i § 11.1 anførte udgifter anslås som følger: 
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Forbrug af koldt vand inkl. vandafledningsafgift, anslået til kr. 18 pr. m² x 4.196,4  kr. 75.535 
Vandregnskab       kr.           0 
  
I alt       kr. 75.535 

11.5. Udlejer gør opmærksom på, at ovennævnte udgifter er anslåede. Alle forhøjelser af enhver art samt nye, ikke 
kendte, udgifter, som knytter sig til ejendommens og / eller det lejedes forsyning med og forbrug af koldt 
vand, vil blive pålagt lejer. Udlejer er berettiget til at forhøje a conto beløbet på baggrund af allerede indtrådte 
eller forventede stigninger i de anførte udgifter. Momspligtige udgifter er angivet inkl. den del af momsen, 
som ikke kan fradrages. 

11.6. Regnskabsperioden løber fra 01.01. til 31.12. Regnskabet fremsendes til lejer inden 4 måneder efter regn-
skabsperiodens udløb. Udlejer er dog berettiget til at fremsende regnskabet senest 3 måneder efter at have 
modtaget endelig afregning vedrørende forbruget fra de relevante forsyningsselskaber. 

11.7. Lejer er inden 1 måned efter modtagelsen af regnskabet berettiget til at oppebære, hvad der i regnskabsåret 
er indbetalt for meget a conto men ligeledes forpligtet til inden udløbet af nævnte frist at indbetale eventuelt 
yderligere tilsvar. 

§12. Lejemålets andel af ejendommens driftsudgifter 
12.1. Udover det ovenstående betaler lejer kvartalsvis sammen med lejen et a conto-beløb stort kr. 308.025 til 

dækning af lejemålets andel af ejendommens driftsudgifter fordelt efter det lejedes bruttoetageareal i forhold 
til ejendommens samlede bruttoetageareal, herunder samtlige udgifter til ejendommens fælles forsyning og 
fælles forbrug af koldt vand inkl. vandafledningsafgift, fælles elforbrug inkl. faste afgifter samt vicevært, ud-
arbejdelse af og revision af fordelingsregnskab mv. Beløbet tillægges moms. 

12.2. Ejendommens og lejemålets årlige andel af de i pkt. 12.1 anførte udgifter kan anslås som følger: 

Udgiftsposter: 
Skatter og afgifter kr.  615.000 
Affaldsgebyr kr. 35.000 
Renholdelse kr. 10.000 
Snerydning kr. 3.000 
Forsikringer kr. 210.000 
Vagt, alarm, brand og adgangskontrol kr. 25.000 
Vedligeholdelse og serviceabonnementer, el kr. 45.000 
Service af VVS-installationer og sprinkling kr. 45.000 
Service af ventilationsanlæg kr. 46.000 
Service af elevator inkl. kontrolcentral og GSM kr. 4.500 
Vedligeholdelse indendørs, udendørs kr. 25.000 
Fælles el-forbrug inkl. afgifter kr. 8.000 
Udarbejdelse og revision af fordelingsregnskab kr. 5.000 
Vicevært kr. 25.000 
Henlæggelser tekniske installationer  kr. 0.000 
Afskrivninger tekniske installationer kr. 100.000 
Administrationshonorar af regnskab, 2,5% kr. 30.600 
 
I alt kr. 1.232.100 

Udlejer gør opmærksom på, at udgifterne i pkt.  12.2 er anslåede. Alle forhøjelser af enhver art vil blive pålagt 
lejer. Udlejer er berettiget til at forhøje a conto-beløbet på baggrund af allerede indtrådte eller forventede 
stigninger i de anførte udgifter. Momspligtige udgifter er angivet inkl. den del af momsen, som ikke kan fra-
drages. 
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I opførelsesperioden af lejemålet, jf. §14 estimerer Parterne i fællesskab de samlede skatter og afgifter samt 
driftsudgifter og regulerer ved behov det estimerede beløb, som skal betales i tillæg til lejen. 

Momspligtige udgifter tillægges moms. 

Udlejer udarbejder én gang årligt regnskab over de i pkt. 12.2 indeholdte driftsudgifter. Regnskabsperioden 
løber fra 01.01. til 31.12. Regnskabet fremsendes til lejer inden 4 måneder efter regnskabsperiodens udløb. 
Lejer er inden en måned efter modtagelsen af regnskabet berettiget til at oppebære, hvad der i regnskabsåret 
er indbetalt for meget a conto, men ligeledes forpligtet til inden udløbet af nævnte frist at indbetale eventuelt 
yderligere tilsvar. 

§13. Vedligeholdelse 
13.1. Al indvendig vedligeholdelse, herunder fornøden fornyelse af det lejede, påhviler lejer således, at det lejede 

stedse holdes i god og forsvarlig vedligeholdelsesstand. 

13.2. Lejers vedligeholdelsespligt omfatter blandt andet istandsættelse og fornøden fornyelse af maling, vægbe-
klædning, gulv, gulvbelægning, installationer af enhver art, herunder ventilation og klimaanlæg indenfor leje-
målet, indvendige bygningsdele, herunder låse, nøgler, døre, dørhåndtag, dørpumper, ruder, beslag, cister-
ner, vandhaner, toiletkummer og sæder, vaskekummer, vandlåse, varmt- og koldtvandsinstallationer, elinstal-
lationer, herunder kontakter, armaturer og lyskilder af enhver art samt hårde hvidevarer.  

13.3. Udlejer kan forlange, at lejer iværksætter de ham påhvilende vedligeholdelses- / fornyelses- og istandsættel-
sesarbejder straks, når manglerne er konstaterede. I modsat fald kan udlejer lade arbejdet udføre for lejers 
regning. 

13.4. For så vidt angår lejers vedligeholdelsespligt vedrørende forsynings- og afledningsledninger er vedligeholdel-
sesforpligtelsen begrænset ved disses tilslutning til fællesledning. 

13.5. Den udvendige vedligeholdelse påhviler i øvrigt udlejer. 

§14. Lejemålets stand ved overtagelse og aflevering m.v. 
14.1. Det lejede overtages i den nærmere aftalte kvalitet, som fremgår af (i) projektbeskrivelsen, bilag 3 (”projekt-

beskrivelsen”) med eventuelle ændringer hertil, jf. samarbejdsaftalen, samt (ii) ”før-afleverings-protokol”, bi-
lag 4, der vedlægges, når denne er udarbejdet, jf. § 14.3. 

14.2. Lejen er fastsat på baggrund af den kvalitet i lejemålet, som er nærmere fastlagt i projektet, jf. bilag 3.  

14.3. Der gennemføres i henhold til samarbejdsaftalen en førtidig mangelgennemgang med totalentreprenøren 3-
4 uger før afleveringsforretningen for projektet for konstatering af eventuelle mangler sammenholdt med 
udlejers afleveringsforpligtelse. Bedømmelsen af, om der foreligger mangler, sker i henhold til ABT 93 § 30. 
Den førtidige mangelgennemgang gennemføres med henblik på, at der afhjælpes flest mulige mangler før den 
forventede aflevering og lejemålet begyndelsestidspunkt. Lejer er forpligtet til at deltage i den førtidige man-
gelgennemgang, afleveringsforretning samt 1- og 5 års mangelgennemgang.  

14.4. På begyndelsestidspunktet afholdes en overtagelsesforretning mellem lejer og udlejer, og udlejer udarbejder 
på grundlag heraf en indflytningsrapport. Lejer skal senest 4 uger efter modtagelsen af indflytningsrapporten 
meddele udlejer lejers eventuelle indsigelser mod denne. 

14.5. Indflytningsrapporten vedhæftes kontrakten som bilag 5. 

14.6. Udlejer har ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler indenfor rimelig tid. Såfremt lejer har indsigelser 
mod udlejers udbedring af fejl og mangler, skal lejer uden ugrundet ophold meddele udlejer dette. 
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14.7. Eventuelle mangler skal ikke berettige lejer til at kræve udskydelse af begyndelsestidspunktet, medmindre 
disse er af væsentlig betydning for lejers udnyttelse af det lejede. Udlejer tager med hensyn til færdiggørelse 
forbehold vedrørende udendørs belægningsarbejder, beplantning og græssåning, idet manglende færdiggø-
relse af disse forhold ikke betragtes som væsentlige mangler. Udlejer garanterer dog for kørefast tilkørsels-
mulighed til det lejede fra lejemålets begyndelsesdato i form af udlagt stabilgrus. Resterende arbejder vil blive 
udført, så snart vejrforholdene tillader dette. 

14.8. Lejer er forpligtet til også efter begyndelsestidspunktet at tåle de gener, som er en følge af, at ejendommen 
bebygges og færdiggøres, herunder færdiggørelse af de fælles udenomsarealer som bl.a. er afhængig af vejr-
lig. 

14.9. I tilfælde af væsentlige mangler udskydes lejemålets begyndelsesdato, indtil manglerne er udbedrede, jf. sam-
arbejdsaftalen. Bedømmelse af om der er tale om væsentlige mangler bestemmes efter erhvervslejelovens 
kapitel 4. 

14.10. Lejers dokumenterede driftstab opgøres i henhold til dansk rets almindelige regler. Udlejer kan dog maksimalt 
pålægges at dække et driftstab på 5 mio. kr. 

14.11. Efter lejers overtagelse af lejemålet er lejer forpligtet til - efter rimeligt varsel fra udlejer - at give udlejer eller 
dennes entreprenør(er) adgang til lejemålet inden for normal arbejdstid (hvilket forudsætter, at afhjælpning 
i arbejdstiden kan ske uden væsentlige gener for almindeligt kontorarbejde), med henblik på at udføre even-
tuelle resterende arbejder eller afhjælpningsarbejder, uden at lejer kan gøre krav gældende over for udlejer 
eller dennes entreprenør(er) for gener, ulemper, driftstab eller lignende. Dette gælder endvidere for et- og 
fem-års gennemgang i henhold til ABT 93. 

14.12. Lejer er forpligtet til at give adgang for udlejer og dennes entreprenører samt at deltage i henholdsvis 1 års og 
5 års gennemgang af byggeriet jf. ABT. 

14.13. De i projektbeskrivelsen beskrevne arbejder skal ikke retableres. Forbliver ekstraarbejder, særindretninger 
eller særinstallationer i lejemålet efter lejers fraflytning, er lejer ikke berettiget til kompensation herfor, hver-
ken i form af godtgørelse eller erstatning. 

14.14. Ved fraflytning afleveres lejemålet af lejer ryddeliggjort, nymalet og i samme stand som ved overtagelsen, det 
vil sige nyindrettet i overensstemmelse med bilag 2-5, herunder nymalet på alle malebare flader med i øvrigt 
intakte overflader uden mangler og med ny gulvbelægning. Klinke- og trægulve skal ikke fornyes, hvis de på 
afleveringstidspunktet er velvedligeholdte med hensigtsmæssig overfladebehandling uden beskadigelser, og 
for så vidt angår trægulve uden synlige spor af slid. 

14.15. Lejemålet skal på datoen for lejemålets ophør afleveres kl. 12.00. Udlejer indkalder til en besigtigelsesforret-
ning, der afholdes senest 2 uger før lejemålets ophørsdato med henblik på at fastslå hvilke istandsættelses- 
og retableringsforpligtelser, der påhviler lejer ved fraflytning. Istandsættelse skal udføres i overensstemmelse 
med gældende normer og håndværksmæssigt korrekt. 

14.16. Udlejer og lejer kan aftale, at værdien af de eventuelt konstaterede mangler konverteres til et kontantbeløb, 
som betales af lejer til udlejer eller modregnes af udlejer i forbindelse med afregning af depositum. Udlejer 
indhenter tilbud på udførelse af istandsættelsesarbejderne, og dette tilbud danner grundlag for de kontant-
beløb, udlejer kan vælge at få konverteret. 

14.17. Lejer er forpligtet til at fjerne inventar og lignende, som er opsat af lejeren og for lejers regning, og lejer er 
forpligtet til at foretage fuldstændig retablering af det lejede, medmindre andet er skriftligt aftalt med udlejer. 

14.18. Såfremt lejemålet ikke afleveres rettidigt af lejer i kontraktmæssig stand, er udlejer berettiget til at lade istand-
sættelsen udføre af professionelle håndværkere for lejers regning. 

14.19. Ved lejemålets ophør foranlediger udlejer lejemålets låse med tilhørende nøgler omkodet eller udskiftet for 
lejers regning. 
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14.20. Lejer er pligtig at betale leje og samtlige øvrige pengeydelser i henhold til nærværende kontrakt i istandsæt-
telsesperioden, indtil lejemålet er kontraktmæssigt afleveret. 

14.21. Det er mellem parterne aftalt, at udlejers reklamationsfrist i lov om leje af erhvervslokaler m.v., § 74, stk. 2, i 
forbindelse med fraflytning, er forlænget til 8 uger. 

14.22. Når lejemålet af en af parterne er opsagt, har udlejeren ret til i indtil 3 måneder, førend lejekontrakten ophø-
rer, at anbringe plakater eller skilte med teksten "til leje" i lejemålets facade. Udlejer eller udlejers repræsen-
tant, herunder en af udlejer antaget ejendomsmægler, har endvidere ret til i samme periode under behørig 
hensyntagen til lejers virksomhed at forevise lejemålet for interesserede potentielle nye lejere. Udlejer / ejen-
domsmægleren er forpligtet til forudgående at orientere lejer om sådanne forevisninger. 

14.23. Ejendommens ejer meddeler lejerskifte til de respektive forsyningsselskaber med henblik på aflæsning af for-
brugsmålere og fremsendelse af slutopgørelse, senest 3 arbejdsdage før og tidligst 2 måneder inden skærings-
datoen. I de tilfælde, hvor de respektive forsyningsselskaber ikke foretager aflæsning, foretages aflæsning af 
parterne i forening. Lejer betaler evt. aflæsningsgebyrer ved lejers fraflytning. 

§15. Lejers ret til erstatning og / eller godtgørelse ved lejemålets opsigelse m.v. 
15.1. Ved opsigelse fra udlejers side tilkommer der lejer ret til erstatning i hht. Erhvervslejelovens §66. 

§16. Udlejers ret til at foretage forandringer af det lejede 
16.1. Uanset en eventuel aftalt uopsigelighed har udlejer ret til at foretage ændringer i det lejede og ændringer af 

ejendommen, uanset om dette berører lejerens brugsret, uden at lejer kan stille krav om nedsættelse af lejen. 
Såfremt ændringerne væsentligt og varigt ændrer det lejedes identitet, kan lejer rejse krav om lejenedsæt-
telse, hvis og i det omfang lejer godtgør, at ændringerne har medført en væsentlig forringelse af brugsværdien 
af det lejede for lejeren. 

16.2. Udlejer kan iværksætte arbejder i det lejede med 8 ugers skriftligt varsel, hvori juli måned ikke indgår. Det 
samme gælder i relation til arbejder uden for det lejede, der indebærer hindringer eller væsentlig ulempe for 
lejers adgang til eller brug af det lejede under eller efter arbejdernes gennemførelse. Udlejer kan dog altid 
uden varsel foretage uopsættelige reparationer i det lejede. 

16.3. Ethvert arbejde, der iværksættes af udlejer, skal gennemføres uden afbrydelse og i alle tilfælde med den størst 
mulige hensyntagen til lejer. Udlejer skal straks foretage eventuelle efterreparationer. 

16.4. Ved installation af varmeanlæg eller andre fællesinstallationer i ejendommen har udlejer ret til med 14 dages 
skriftligt varsel at råde over de rum, der er nødvendige for anlæggets drift uden, at lejer kan kræve anvist 
alternative lokaler. 

§17. Lejers ret til at foretage forandringer af det lejede 
17.1. Lejer har ikke uden særskilt skriftlig forudgående aftale ret til at foretage ændringer / ombygninger af det 

lejede i videre omfang end det følger af nærværende kontrakt. 

17.2. Medmindre udlejer kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til en af lejer 
ønsket installation, har lejer ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede. Inden lejer foretager in-
stallationen, skal lejer med rimeligt varsel give meddelelse til udlejer herom. 

17.3. Lejer har desuden efter udlejers rimeligt begrundede anvisninger ret til at foretage installationer og ombyg-
ninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende lejers kontraktmæs-
sige anvendelse af det lejede. 
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17.4. Udførelse af installationer efter pkt. 17.2 eller ændringer efter pkt. 17.3 kan først påbegyndes efter, at udlejer 
med et passende forudgående skriftligt varsel er orienteret om arbejdets omfang, dets karakter og formål, og 
lejer har stillet eventuel sikkerhed i henhold til pkt. 17.5. 

17.5. Lejer er erstatningsansvarlig for skade, der er forårsaget af de installationer, ombygninger og ændringer, lejer 
har foretaget eller påbegyndt. Lejer skal på udlejers forlangende stille sikkerhed for et eventuelt erstatnings-
krav i form af indbetaling af yderligere depositum eller etablering af anfordringsgaranti i anerkendt pengein-
stitut af en af udlejer nærmere fastsat fornøden størrelse. 

17.6. Det påhviler lejer for egen regning at indhente alle nødvendige tilladelser og opfylde ethvert myndighedskrav. 
Ændringer af bygningsmæssig karakter skal i alle tilfælde opfylde myndighedernes krav. Lejer er pligtig til af 
egen drift straks og løbende at holde udlejer orienteret om forløbet af myndighedsbehandling og fremsende 
kopi af ansøgning, tilladelse m.v. 

17.7. Har lejer foretaget ombygning, ændringer eller installationer, er lejer ved lejeforholdets ophør forpligtet til for 
egen regning at retablere det lejede, såfremt udlejer måtte stille krav herom. Udlejer kan kræve, at lejer stiller 
særskilt sikkerhed som nævnt i pkt. 17.5 for opfyldelse af retableringspligten. 

§18. Skiltning 
18.1. Opsætning af skilte eller anden form for reklame i sædvanligt omfang er tilladt på og ved det lejede under 

forudsætning af, at lejer på egen bekostning og foranledning opnår eventuelle nødvendige godkendelser fra 
offentlige myndigheder samt samtykke fra eventuel ejerforening. Skilteprojekt omfattende placering, kon-
struktion og udformning skal før udførelsen forelægges udlejer til skriftlig godkendelse. Lejer er pligtig til, ved 
skiltningens udformning og placering, at tage hensyn til andre lejeres interesser og eventuelle skilteregulati-
ver. 

18.2. Lejer har den fulde vedligeholdelsespligt for opsatte skilte og hæfter for eventuelle følgeskader i forbindelse 
med skiltningen, ligesom lejer selv skal betale de hermed forbundne driftsomkostninger. Lejer skal ved fraflyt-
ning foranledige og bekoste fuld retablering af facader, skiltestandere m.v. 

18.3. Udgifter til dørskilte og henvisningsskilte m.v. i ejendommen afholdes af lejer. 

18.4. Udlejer kan forlange, at lejer stiller yderligere depositum eller anfordringsgaranti til sikkerhed for retablering 
af forholdene, som de var før opsætningen samt erstatningskrav, der kan henføres til opsætningen. 

§19. Forsikring 
19.1. Udlejer er pligtig til at holde ejendommen bygnings- og brandforsikret. Lejer er pligtig til selv at tegne alle 

andre forsikringer end ovennævnte, idet lejer bærer den fulde risiko for glas og sanitet. Lejer er endvidere 
pligtig til at betale eventuel forhøjet bygnings- eller brandforsikringspræmie, der er pålagt udlejer på grund af 
lejers anvendelse af det lejede. 

§20. Renholdelse og renovation 
20.1. Ansvaret for renholdelse af det lejede med eventuelle udenomsarealer, herunder fejning og snerydning af 

udenomsarealer, glatførebekæmpelse af fortov samt gade m.v., påhviler lejeren, der stedse skal sikre, at det 
lejede og udenomsarealer fremstår i pæn og renholdt stand, samt at fælles adgangs- og tilkørselsarealer fri-
holdes. Lejer betaler for den fysiske udførelse. Denne varetages af udlejer og omkostningerne herved indgår i 
regnskabet vedrørende fælles driftsomkostninger, se §12. 

20.2. Lejer foretager og bekoster selv udvendig vinduespolering. 
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20.3. Lejer har tillige på lige fod med øvrige lejere i ejendommen renholdelsespligt til eventuelle fællesarealer og 
forpligter sig til, såfremt udlejer måtte ønske at etablere en fælles rengørings- og vagtordning, at deltage heri 
mod at betale sin forholdsmæssige andel.  

20.4. Emballage og lignende må ikke henstilles uden for det lejede, ligesom det ikke er tilladt lejer uden udlejers 
forudgående skriftlige samtykke at henstille egne renovationscontainere m.v. på ejendommen. 

20.5. Lejer skal selv foranstalte affaldscontainere og renovation på en af udlejer anvist placering og for lejers egen 
regning. 

§21. Fremleje 
21.1. Lejer har ret til delvis fremleje af det lejede til en af udlejer på forhånd skriftligt godkendt fremlejetager til 

samme anvendelse som anført i pkt. 3.1. 

21.2. Godkendelse af fremlejetager kan alene nægtes af grunde, som sædvanligvis kommer i betragtning for en 
udlejer ved foretagelse af udlejning, hvorved navnlig vedkommendes økonomiske og faglige kvalifikationer 
kommer i betragtning. Ved fremleje til andet end en fysisk person vil ud over lejers økonomiske kvalifikationer, 
den daglige leders personlige og faglige kvalifikationer og sikkerheden for dennes varige tilknytning til fremle-
jetager blive taget i betragtning. 

21.3. Fremlejeretten er betinget af, at lejer på forhånd sender bekræftet genpart af den fulde skriftlige aftale mel-
lem lejer og fremlejetager til udlejer. 

21.4. Såfremt lejer fremlejer til en leje, som overstiger den leje, som lejer selv betaler med mere end 5 %, tilfalder 
halvdelen af den fulde merleje udlejer og den anden halvdel lejer. Ved delvis fremleje af det lejede skal opde-
ling af lejen på den fremlejede del og den ikke-fremlejede del på forhånd skriftligt godkendes af udlejer. 

21.5. Udenomsarealer og parkeringspladser kan ikke fremlejes særskilt. 

§22. Afståelse / genindtrædelse 
22.1. Der tilkommer ikke lejeren ret til afståelse af eller genindtrædelse i lejemålet. 

§23. Betingelser 
23.1. Nærværende lejekontrakt med bilag er betinget af, at udlejer indgår en totalentreprisekontrakt med den 

valgte entreprenør senest d. 01.08.2020 kl. 12.00, med mindre udlejer skriftligt forlænger betingelsen til den 
01.09.2020 kl. 12.00. Såfremt nærværende betingelse ikke opfyldes, skal begge Parter afholde egne rådgiver-
omkostninger. Der er ikke yderligere mellemværender Parterne imellem vedrørende nærværende kontrakts-
forhold. 

§24. Tvister  
24.1. Alle tvistigheder og uoverensstemmelser, som direkte eller indirekte måtte udspringe af nærværende leje-

kontrakt eller dennes fortolkning, skal afgøres efter dansk rets almindelige regler med endelig og bindende 
virkning for parterne. 

§25. Almindelige bestemmelser 
25.1. Forhøjelse af alle former for pengeydelser i henhold til nærværende kontrakt træder i kraft fra det tidspunkt, 

hvor de i henhold til kontraktens regler kan beregnes uden, at yderligere varsel er nødvendig. 
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25.2. Såfremt udlejer får tilgodehavender hos lejer ifølge nærværende kontrakt, forrentes disse i henhold til "Lov 
om renter ved forsinket betaling m.v.". 

25.3. Lejers modkrav på udlejer kan kun modregnes i lejebetalingen, når lejer har betalt for meget i leje og for meget 
i varmebidrag eller andre bidrag. 

25.4. Husleje samt øvrige pengeydelser, der i henhold til kontrakten påhviler lejer, tillægges p.t. moms, men udlejer 
forbeholder sig ret til at afmelde ejendommen fra momsregistrering. Moms er en pligtig ydelse i lejeforholdet. 

25.5. I det omfang andet ikke er aftalt eller følger af nærværende kontrakt, finder reglerne i den på aftaletidspunktet 
gældende lejelovgivning anvendelse. 

25.6. Lejer erklærer ved sin underskrift på nærværende lejekontrakt at være blevet opfordret til at søge sagkyndig 
bistand forinden underskrivelsen af nærværende kontrakt. Der henvises til Boligministeriets tjekliste, bilag 1. 

25.7. Alle aftaler, der ændrer eller supplerer denne kontrakt, skal være skriftlige for at være bindende. 

25.8. Krav, der udspringer af nærværende lejekontrakt eller har hjemmel i lov om leje af erhvervslokaler m.v. i øv-
rigt, udgør pligtige pengeydelser i lejeforholdet. 

25.9. Såfremt lejer er et selskab, forpligter lejer sig til ved underskrift af denne lejekontrakt, at fremkomme med 
gyldig tegningsudskrift for selskabet.  

§26. Tinglysning 
26.1. Lejeren er berettiget til at forlange nærværende lejekontrakt tinglyst på ejendommen matr.nr. 5 sr og 5 sm 

Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby. Lejekontrakten respekterer nuværende og fremtidige pantehæftelser og servi-
tutter samt ejendommens eventuelle udstykning og / eller opdeling i ejerlejligheder. 

26.2. Omkostningerne ved tinglysningen afholdes af lejer. Omkostningerne ved aflysning afholdes ligeledes af lejer, 
og udlejer er, såfremt denne afholder omkostningerne, berettiget til at modregne disse i det indbetalte depo-
situm. 

§27. Kontraktomkostninger 
27.1. Udlejningssalær m.v. betales af udlejer i henhold til særskilt aftale med Colliers International. 

27.2. Øvrige udlejningsomkostninger betales af udlejer i henhold til aftale. 

27.3. I tilfælde af advokatmedvirken betaler hver part sin advokat. 

§28. Bilagsfortegnelse 
Bilag 1: Boligministeriets Tjekliste 
Bilag 2A: Dispositionsforslag (tegninger) 
Bilag 2B: Køkkenskitse  
Bilag 3B: Funktionskrav 
Bilag 3A: Projektbeskrivelse inklusive materialevalg  
Bilag 4: Før-afleverings-protokol 
Bilag 5: Indflytningsrapport (udarbejdes ved indflytningen) 
Bilag 6: Foreløbig opmåling af lejemålet (udarbejdes i forbindelse med færdiggørelsen af byggeriet) 
Bilag 7:  Samarbejdsaftale mellem parterne 
Bilag 8: Ændringer til lejekontrakt 

Bilagene står i prioriteret rækkefølge. Hvis der er uoverensstemmelser mellem bilag 3B og bilag 3A, gælder bilag 3B. 
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§29. Underskrift 
29.1. Nærværende lejekontrakt udskrives i 1 eksemplar og underskrives af lejer og udlejer, hvorefter denne frem-

sendes til begge parter. 

Kgs. Lyngby, den /  København K, den / 
   

Som udlejer:  Som lejer: 

Legitimation 
Parterne skal identificere sig med fulde navn, adresse og cpr.nr. Dette kan ske i form af billedlegitimation, såsom pas 
eller kørekort samt sundhedskort. 
Er en eller begge parter et selskab/en forening eller lignende, skal identifikation ske med fulde firmanavn, firmaadresse 
og CVR-nr., samt fremlæggelse af resume fra Erhvervsstyrelsen eller udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, og 
for foreninger vedtægter med tegningsregler. 
Derudover skal firmaets ejer- og kontrolstruktur klarlægges, og de reelle ejere skal legitimeres. 
Danske Ejendomsmæglere er af Finanstilsynet pålagt at indhente ovennævnte dokumentation samt til at opbevare 
denne i minimum 5 år. 
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Bilag 1 

Vejledning 
Til 

Tjekliste til erhvervslejeloven 

udsendt af By- og boligministeriet 
16.12.1999 

Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er 
vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke kan ”stå alene”, men skal læses sammen med lovteksten. 

94



Side 18 af 23 Sag 288387 – Rev.nr. P2024 

Tjekliste - Erhvervslejeloven 
Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er 
vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke kan "stå alene", men skal læses sammen med lovteksten. 

Vejledningen er blevet til efter høring af Ejendomsforeningen Danmark, Jydske Grundejerforeninger, Lejernes Landsor-
ganisation, Erhvervslejernes Landsorganisation, Dansk Handel & Service og De Samvirkende Købmænd. 

Erhvervslejeloven er en lov, der bygger på en høj grad af aftalefrihed. Aftalefriheden betyder, at udlejer og lejer - udover 
lejens størrelse og regulering - skal tage stilling til en række spørgsmål, f.eks. om lejeforholdets varighed, fordelingen af 
vedligeholdelsespligten, lejers afståelsesret, erstatning osv. Lejens størrelse bør afspejle, hvilke øvrige vilkår, man har 
forhandlet sig frem til. 

Samtidig stiller aftalefriheden nogle krav til både lejer og udlejer om at "være vågne", når der forhandles en lejekontrakt 
om et erhvervslejemål. 

Nedenfor er nævnt de områder, som man skal være særligt opmærksom på ved indgåelse af en erhvervslejekontrakt. 
Desuden beskrives opsigelsesreglerne i korte træk. 

Indgåelse af lejeaftale 
Parterne bør indgå en skriftlig lejekontrakt, selv om dette ikke er et krav ifølge loven. 

Der gælder ikke særlige regler for udformningen af lejekontrakten. Der er heller ikke krav om anvendelse af specielle 
blanketter el.lign. 

By- og Boligministeriet kan ikke anbefale, at parterne anvender den standardblanket, der betegnes typeformular H, 
1. udgave, af 2. januar 1996, på lejekontrakter, der indgås i henhold til den nye lov, og har derfor ophævet denne ved 
en bekendtgørelse, der træder i kraft samtidig med erhvervslejeloven. 

Lejekontrakter, der indgås den 1. januar 2000 eller senere, er fritaget for stempelpligt. 

Det er kun nødvendigt at tinglyse en lejekontrakt, hvis der er aftalt rettigheder for lejeren, som ikke følger af loven. 
Lejekontrakten får ved tinglysningen den prioritetsstilling, som følger af aftalen eller tinglysningslovgivningen. 

Udgifter ud over lejen (herunder forbrugsafgifter) § 5 
Bestemmelsen stiller nogle krav til udlejeren om, hvilke oplysninger, udlejeren skal give i lejekontrakten. 

Udlejeren skal blandt andet ifølge § 5, stk. 2 oplyse om, hvilke typer udgifter der skal betales til udlejeren ud over lejen. 
Udlejeren skal også anslå størrelsen af den enkelte udgift. 

Denne oplysningspligt gælder ifølge § 5, stk. 3 også for udgifter, der indgår i forbrugsregnskabet, bortset fra udgifter til 
brændsel. 

Virkningen af, at udlejeren ikke har oplyst dette i lejekontrakten, er, at udlejeren ikke kan opkræve udgiften hos lejeren, 
bortset fra i sådanne tilfælde, hvor lejeren ikke er blevet stillet dårligere ved den manglende oplysning, f.eks. fordi 
lejeren på anden måde har fået at vide, at lejeren skal betale udgiften. 

Ændringer af lejen til markedsleje § 13 
Bestemmelsen handler om udlejers og lejers ret til at forlange lejen forhøjet eller sat ned hvert 4. år, så lejen kommer 
til at svare til dét, der må betragtes som markedslejen for de lejede lokaler. 
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Bestemmelsen gælder, medmindre det er aftalt, at den ikke skal gælde. Parterne kan hver for sig eller gensidigt give 
afkald på at anvende § 13. Det kan også aftales, at kun dele af § 13 skal gælde, f.eks. ved at man aftaler et andet regu-
leringsforløb end de 4-årige perioder. 

Parterne skal altså tage stilling til, om lejen skal reguleres efter § 13 og/eller på anden måde. Hvis § 13 fraviges helt eller 
delvis, bør dette fremgå af aftalen for at undgå tvivl. 

Efter § 13 skal der gives 3 måneders varsel, før lejen kan forhøjes eller nedsættes. § 13, stk. 8 indeholder nogle betin-
gelser, som varslingen skal opfylde for at være gyldig. 

Aftale om ændring af lejevilkår (opsigelse, erstatning m.v.) § 14 
Når man forhandler en erhvervslejekontrakt, skal man tage stilling til, om udlejeren skal have ret til at anvende § 14. 

Bestemmelsen indeholder i modsætning til § 13 kun en ret for udlejer. 

Bestemmelsen giver udlejeren ret til at kræve lejevilkårene ændret hvert 8. år. Udlejerens krav kan gå ud på ændring af 
lejens størrelse, men også alle mulige andre ændringer af lejeforholdet. 

§ 14 giver også udlejeren ret til at opsige lejeren til udgangen af det 8. år, hvis lejeren og udlejeren ikke efter en for-
handling kan blive enige om de vilkår, som skal gælde fremover. 

Bestemmelsen kan ikke aftales i de såkaldte erhvervsbeskyttede lejeforhold, dvs. lejeforhold, hvor lejeren driver en 
erhvervsvirksomhed, hvis stedlige forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden. Dette 
vil typisk være butikker og restauranter, men ikke altid! Det afgørende er, om lejeforholdet er erhvervsbeskyttet på det 
tidspunkt, hvor § 14 aftales. 

Det er endvidere meget vigtigt at tage stilling til spørgsmålet, om lejeren skal have erstatning for sit tab ved en opsigelse. 

Ifølge bestemmelsen har lejeren ret til at få erstattet det tab, lejeren lider som følge af opsigelsen, men lejeren kan give 
afkald på denne ret på forskellig måde. For eksempel kan erstatningens størrelse aftales på forhånd, ligesom det kan 
aftales, at lejeren slet ikke skal have erstatning. 

Man skal være opmærksom på, at en aftale om § 14 vil påvirke værdien af en eventuel afståelsesret, fordi man ikke 
kender de fremtidige vilkår for lejeforholdet. 

Udlejeren kan som nævnt kun bruge § 14, hvis det er aftalt mellem udlejer og lejer, at udlejeren skal have denne mulig-
hed. Det kræves derfor i bestemmelsen, at der skal indgås en skriftlig aftale om anvendelse af § 14. For at aftalen er 
gyldig, skal det oplyses, at udlejeren har ret til at opsige lejeren efter bestemmelsen. Det skal også stå i aftalen, om 
lejeren har krav på erstatning for opsigelsen. 

Hvis lejeren efterfølgende mener, at § 14-aftalen er ugyldig, f.eks. fordi det ikke står i aftalen, at udlejeren har ret til at 
opsige lejeren, kan lejeren anlægge sag om aftalens ugyldighed. 

En sag om sådanne formelle mangler skal være anlagt senest 1 år efter aftalens indgåelse. 

Lejeren kan også anlægge sag om aftalens ugyldighed, hvis lejeren mener, at lejemålet var erhvervsbeskyttet, da § 14-
aftalen blev indgået. For en sådan sag gælder 1-årsfristen ikke. 

Bestemmelsen indeholder i øvrigt en række varslingsregler og fristregler. Man kan ikke aftale frister, der stiller lejeren 
dårligere end disse regler. 

Man skal være opmærksom på, at det har væsentlige konsekvenser for parterne, hvis man ikke overholder disse regler. 
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Vedligeholdelse i lejeperioden § 16 
Ifølge bestemmelsen har udlejeren pligten til al vedligeholdelse af ejendommen og de lejede lokaler. 

Det kan aftales, at lejeren skal overtage vedligeholdelsespligten helt eller delvis. 

Lejers ombygninger, installationer og retablering §§ 36-39 og § 75 
Bestemmelserne drejer sig om, hvilke ombygninger og installationer, lejeren har ret til at gennemføre i det lejede. 

Udgangspunktet er ifølge § 36, at lejeren skal have samtykke fra udlejeren til at forandre de lejede lokaler. 

Hvis udlejeren efter § 36 giver lejeren samtykke til at foretage en ændring, så er udgangpunktet, at lejeren ikke skal 
fjerne ændringen igen ved fraflytning (retablering). Udlejeren kan dog kræve retablering (§ 75, stk. 2). 

Hvis lejeren gerne vil fjerne ændringen, skal lejeren aflevere de lejede lokaler til udlejeren i samme stand som ved 
overtagelsen (§ 75, stk. 1). 

Ifølge § 37 har lejeren ret til at foretage sædvanlige installationer i sit lejemål. Dette gælder dog ikke, hvis udlejeren kan 
påvise, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig. Lejeren skal give besked til udlejeren i rimelig tid, 
inden installationen foretages. Denne ret kan ikke fraviges i lejekontrakten. 

Ifølge § 39 har lejeren også ret til at opsætte skilte, udhængsskabe og automater m.v. i sædvanligt omfang. 

I begge disse tilfælde er udgangspunktet, at lejeren ikke har pligt til at fjerne installationen eller skiltet ved fraflytningen. 
Hvis lejeren gerne vil fjerne ændringen, gælder det også her, at lejeren skal aflevere de lejede lokaler til udlejeren i 
samme stand som ved overtagelsen (§ 75, stk. 1). 

Det fremgår af § 38, at lejeren ifølge stk. 1 har ret til at foretage ombygninger, der er sædvanlige for lejerens virksomhed, 
og kan gennemføre disse efter at have givet udlejeren meddelelse om ombygningen. 

Udlejeren kan dog modsætte sig ombygningen, hvis den vil være til ulempe for ejendommen eller de andre lejere. 

Bestemmelsen gælder, hvis parterne ikke har aftalt noget andet i lejekontrakten. 

Ifølge stk. 2 har lejeren også ret til at foretage sådanne installationer og ombygninger, som er nødvendige for at opfylde 
krav fra en offentlig myndighed. Denne ret kan ikke fraviges i lejekontrakten. 

Der er heller ikke i denne situation noget krav om, at udlejeren skal give samtykke, men udlejeren skal have mulighed 
for til en vis grad at bestemme, f.eks. hvor den nødvendige installation skal placeres. 

Lejeren skal være opmærksom på, at, hvis ikke andet er aftalt, har lejeren ifølge § 38 pligt til at fjerne ombygningen eller 
installationen ved lejeforholdets ophør. Når lejeren forlader lejemålet, skal de lejede lokaler altså se ud som dengang, 
lejeperioden begyndte. 

Der er som nævnt både i § 37, § 38 og § 39 tale om en ret for lejeren, men i forbindelse med en opsigelse kan lejeren 
kun få erstatning for de ændringer, som er gennemført med udlejerens samtykke. 

Istandsættelse ved fraflytning §§ 74 
Hvis ikke andet er aftalt, skal lejeren aflevere det lejede i samme vedligeholdelsesstand som ved overtagelsen. Det vil 
sige, at lejeren skal betale for istandsættelse af de dele af lejemålet, som lejeren har vedligeholdelsespligten til ifølge 
lejekontrakten. 

Bestemmelsen kan fraviges ved aftale, hvilket vil sige, at parterne i lejekontrakten kan tage stilling til, i hvilken stand de 
lejede lokaler skal være ved lejerens fraflytning. 
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Afståelsesret § 55 
Man skal ved indgåelse af lejekontrakten være opmærksom på, at det skal aftales, om lejeren skal have afståelsesret. 

Skriver man ikke noget om det i kontrakten, har lejeren ifølge bestemmelsen afståelsesret til lejemålet. Det vil sige, at 
lejeren har ret til at lade en anden lejer inden for samme branche fortsætte lejeforholdet på uforandrede vilkår. 

Udlejeren kan dog modsætte sig, at lejeren afstår lejemålet til en anden lejer, der f.eks. har en dårlig økonomi eller ikke 
har kendskab til den branche, som drives i de lejede lokaler. 

Når lejeren har afståelsesret "inden for samme branche", bør parterne afklare i kontrakten, hvad der skal forstås ved 
"samme branche", f.eks. om der kun kan afstås til en lejer, der vil anvende de lejede lokaler til nøjagtig det samme 
formål, som den hidtidige lejer. 

Det er vigtigt at tage stilling til, om lejeren skal kunne afstå lejemålet til et selskab. 

Hvis ikke andet er aftalt, giver en afståelsesret lejeren ret til at afstå til et aktie- eller anpartsselskab under visse betin-
gelser. 

Udlejer og lejer bør i deres aftale tage stilling til, om lejer skal have en sådan ret til at afstå lejemålet til et aktie- eller 
anpartsselskab og i givet fald under hvilke betingelser, dette kan ske. Da udlejeren i sådanne tilfælde ikke længere har 
en aftale med en lejer, der hæfter personligt for sine forpligtelser ifølge lejekontrakten, er det af betydning at tage 
stilling til i hvilket omfang lejeren skal stille sikkerhed for opfyldelse af udlejerens krav mod selskabet. Det er endvidere 
vigtigt at tage stilling til, hvad der skal gælde ved overdragelse af aktier/anparter. 

Branchebeskyttelse 
Loven indeholder ikke nogen beskyttelse mod, at udlejeren udlejer andre lokaler i ejendommen til en tilsvarende virk-
somhed som lejerens eller selv driver en konkurrerende virksomhed i samme branche. Det er derfor op til parterne at 
aftale det, hvis de ønsker, at der skal gælde en sådan beskyttelse for lejeren. 

Opsigelse og erstatning kapitel 11 
Reglerne i opsigelseskapitlet gælder, selv om de ikke er aftalt. Lovens ordning om opsigelse fra udlejerens side kan kun 
fraviges til fordel for lejeren. 

Lejeren er som hovedregel beskyttet mod opsigelse. Undtagelsen er de opsigelsesgrunde, som står i § 61 og den særlige 
bestemmelse i § 14 om udlejerens ret til at kræve lejevilkårene ændret. 

Udlejer og lejer kan aftale, at lejeforholdet skal være uopsigeligt i en periode, hvorefter det fortsætter på lovens almin-
delige opsigelsesvilkår, jf. nedenfor. Man kan også aftale, at lejeforholdet skal være tidsbestemt. 

Lejers opsigelse 
Lejeren kan efter § 60 opsige lejekontrakten uden særlig grund. 

Er der aftalt uopsigelighed fra lejerens side, kan lejeren dog ikke opsige lejekontrakten i uopsigelighedsperioden. 

Er lejekontrakten tidsbestemt, kan lejeren efter § 63 kun opsige, hvis det er aftalt med udlejeren, at opsigelse kan ske i 
lejeperioden. 

Opsigelsesvarslet er efter § 64 3 måneder, dog 1 måned for garager, stalde og lignende, medmindre andet varsel, kor-
tere eller længere, er aftalt med udlejeren. 

Der siges op til den første i en måned. 
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Udlejers opsigelse 
Udlejeren kan efter § 61, bortset fra opsigelse efter § 14, kun opsige lejekontrakten, når en af lovens særlige opsigel-
sesgrunde foreligger. 

Udlejeren kan dog opsige lejeforhold om garager, stalde og lignende og de såkaldte etablissementslejeforhold uden 
særlig grund. 

Lovens opsigelsesgrunde er følgende: 
1. Når udlejeren selv vil benytte det lejede. En opsigelse af denne grund skal være rimelig ud fra en vurdering af begge 
parters forhold. 

2. Når nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes. Udlejeren skal samtidig med 
opsigelsen tilbyde lejeren at leje lokaler af samme art som de opsagte, hvis der efter genopførelsen eller ombygningen 
sker udleje af lokaler. 

3. Når god skik og orden er tilsidesat fra lejerens side. Det er ligegyldigt, om den pågældende adfærd udøves af lejeren 
selv, dennes personale eller andre, som lejeren har givet adgang til det lejede. 

4. Når vægtige grunde i øvrigt gør det særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet. 

Er der aftalt uopsigelighed fra udlejerens side, kan udlejeren kun opsige med den begrundelse, at god skik og orden er 
tilsidesat (eller opsige efter § 14, hvis det er aftalt, at denne bestemmelse skal gælde). 

Er lejekontrakten tidsbestemt, kan udlejeren efter § 63 kun opsige, hvis det er aftalt med lejeren, at opsigelse kan ske i 
lejeperioden. Opsigelse kræver dog altid, at lovens almindelige opsigelsesbetingelser, herunder kravet om en opsigel-
sesgrund, er opfyldt (eller at det er aftalt, at § 14 skal gælde). 

Særligt om erhvervsbeskyttede lejemål 
En erhvervsbeskyttet lejer kan, når der ses bort fra tilsidesættelse af god skik og orden, kun opsiges, hvis opsigelsen er 
rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold. Endvidere gælder, at en erhvervsbeskyttet lejer ikke kan opsiges 
med den begrundelse, at udlejeren selv vil benytte det lejede, hvis dette sker med henblik på at drive erhverv i samme 
branche som lejerens. 

Opsigelsesvarsler 
Opsigelsesvarslet er efter § 64 3 måneder, dog 1 måned for garager, stalde og lignende og 1 år for opsigelse med den 
begrundelse, at udlejeren selv vil benytte det lejede. Der kan aftales længere varsler fra udlejerens side, men ikke kor-
tere varsler. 

Der siges op til den første i en måned. Ved opsigelse med den begrundelse, at udlejeren selv vil benytte det lejede, siges 
der op til aftalt flyttedag. 

Erstatning 
Lejere i alle typer af lejeforhold - bortset fra garager, stalde og lignende og de såkaldte etablissementslejeforhold - har 
efter § 66 ret til erstatning for at få dækket det tab, som lejeren lider som følge af opsigelsen. Undtaget er dog de 
tilfælde, hvor opsigelse sker på grund af lejerens misligholdelse. 

For ikke-erhvervsbeskyttede lejemål kan en lejer dog give afkald på erstatning på forskellig måde. F.eks. kan erstatnin-
gens størrelse aftales, ligesom det kan aftales, at lejeren slet ikke skal have erstatning. 
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Tvistebehandling § 77 
Udgangspunktet er, at en tvist f.eks. om lejens størrelse skal afgøres af boligretten. 

Man skal dog være opmærksom på, at man kan aftale voldgiftsbehandling. Det vil sige, at en tvist i stedet skal afgøres 
af en voldgiftsret. 

Man kan aftale, at alle tvister eller bestemte typer af tvister skal afgøres ved voldgift. 

Fordelen ved voldgiftsbehandling er, at tvisten normalt vil blive afgjort hurtigere. Til gengæld er voldgift ofte dyrere, og 
en voldgiftsafgørelse kan ikke ankes. Det er vigtigt, at en aftale om voldgiftsbehandling er klar, så der ikke opstår tvivl, 
om det virkelig er det, parterne ønsker. 

Urimelige aftaler § 7 
Hvis f.eks. en forskel i styrkeforholdet mellem parterne har ført til en urimelig aftale, kan boligretten/voldgiftsretten 
tilsidesætte en sådan aftale helt eller delvis. 
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af ejendomme, udlejning, lejerrådgivning og vurderinger. Vi udarbejder markedsanalyser og rådgiver om by- og arealudvikling, ejendomsinveste-
ringsstrategier mv. Vores specialiserede Capital Markets team er førende inden for formidling af og rådgivning om større investeringsejendomme, 
porteføljer og ejendomsselskaber.  
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§1. Parterne 
1.1. Mellem undertegnede 

 Johannes Fog A/S 
 Firskovvej 20 
 2800 Kgs. Lyngby 
Att.: Carsten Ludvig 
Mail: Carsten.ludvig@johannesfog.dk 
CVR-nr. 16 31 44 39 

(i det følgende kaldet udlejer) 

og medundertegnede 

 Copenhagen Business Academy 
 Landemærket 11, 5. 
 1119 København K 
Att.: Lars Brejnrod 
Mail: lpb@cphbusiness.dk 
CVR-nr. 31 67 80 21 

(i det følgende kaldet lejer) 

hver for sig kaldet ”Part” og tilsammen ”Parterne”, 

er herved indgået følgende samarbejdsaftale, som består af nærværende kontrakt og heri nævnte bilag. 

Samtidig med nærværende samarbejdsaftale, indgår parterne en lejekontrakt angående lokaler i et byggeri, 
som opføres og ejes af udlejer.  

§2. Baggrund 
2.1. Parterne har den 13. september 2019 indgået Head of Terms vedrørende leje af erhvervslokaler i et byggeri, 

som opføres af udlejer på et areal ejet af udlejer, beliggende på en del af ejendommen matr.nr. 5 sr og 5 sm, 
Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby med adressebenævnelse Firskovvej 20, 2800 Kgs. Lyngby.  

2.2. Nærværende samarbejdsaftale indgås med henblik på at fastlægge parternes samarbejde under byggeriets 
opførelse, herunder udskydelse og forsinkelse af lejemålets begyndelsestidspunkt.  

2.3. Samtidig med nærværende samarbejdsaftale indgår Parterne en erhvervslejekontrakt om leje af erhvervslo-
kaler i det nyopførte byggeri.  

2.4. Udlejer har gennemført et inviteret udbud til fire totalentreprenører på baggrund af et eget udarbejdet byg-
geprogram og et skitseprojekt samt lokalplan 275. Projektet vil blive opført i en totalentreprise. 

§3. Ejendommen og lejemålet  
3.1. Ejendommen nyopføres af totalentreprenør med udlejer som bygherre med ca. 24.000 etagemeter byggeri, 

fordelt på to bygninger, bygning A (forventes at indeholde ca. 15.316 etagemeter til brug for byggemarked, 
erhverv, retail, uddannelse og ungdomsboliger) og bygning B (forventes at indeholde ca. 6.760 etagemeter til 
parkering i konstruktion).  

3.2. Lejer vil i bygning A, iht. erhvervslejekontrakten, leje (i) ca. 4.000 etagemeter til undervisningsbrug med mu-
lighed for option på yderligere ca. 416 etagemeter, og herudover vil lejer på de aftalte vilkår have adgang til 

103



Side 4 af 8 Sag 288387 – Rev.nr. :J2024 

(ii) et fælles auditorium med plads til ca. 300 personer, jf. særskilt aftale herom (iii) fælles multiværksted, samt 
(iv) fælles køkken med salgsområde (som skal drives af lejer gennem en forpagter).  

3.3. Udlejer, udlejers totalentreprenør samt tekniske rådgivere har efter udbuddet udført et dispositionsforslag 
bilag 2 og en projektbeskrivelse bilag 3, som sammen med de øvrige bilag udgør en integreret del af nærvæ-
rende samarbejdsaftale.  

3.4. Lejer forventer, at ca. 1.000 studerende og ca. 60 personer, ansatte som undervisere og administrativt perso-
nale vil benytte lejemålet dagligt.  

3.5. Udlejer har ret til at foretage uvæsentlige ændringer i projektet, herunder materialevalg, forudsat at det leje-
des kvalitetsniveau fastholdes. Udlejer er desuden berettiget til at foretage ændringer i det omfang ændrin-
gerne måtte kræves af de offentlige myndigheder eller forsyningsvirksomheder.  

3.6. Det lejede areal vil være beliggende på 1., 2. og 3 niveau. Herudover vil lejer leje overdækkede arealer om-
kring bygningen samt p-pladser. Lejemålets samlede areal er foreløbigt fastsat til: 

Anvendelse Etage Areal 

Undervisning Niveau 1 800 m² 

Undervisning Niveau 2 1.201 m² 

Undervisning Niveau 3 1.643 m² 

Undervisning Niveau 1-3 3.613 m² 

Andel adgangsarealer  394,4 m² 

Andel teknikarealer  32 m² 

Andel rengøringsrum  13 m² 

Undervisning i alt  4.083,4 m² 

Overdækkede arealer Niveau 0-2 98,9 m² 

P-pladser   40 stk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lejer vil tillige få adgang til en fælles tagterrasse på ca. 715 m². 

3.7. Lejer får udover ovenstående lejemål, 50% andel af et fælles multiværksted, som også anvendes af udlejer. 
Multiværkstedet forventes at få et nettoareal på 113 m² (med tillæg af andel af fællesarealer). 

3.8. Lejer har derudover reserveret en option på 416 m² undervisningsareal på niveau 4 (arealet tillægges sin andel 
af adgangsveje og teknikrum) til en nettoleje på 1.350 kr. pr. m² samt betaling af forbrugs- og driftsudgifter 
mv., iht. erhvervslejekontrakten. Optionen skal være udnyttet af lejer ved skriftlig meddelelse til udlejer før 
den 01.12.2021, idet optionen ellers bortfalder, hvorefter udlejer kan udleje lejemålet til anden side. 

Som led i udlejers totalentreprise etableres et produktionskøkken som whitebox, hvor alle installationer er 
ført frem til rummet. Lejer leverer  selv inventar og udstyr dimensioneret til at kunne dække såvel lejers, ud-
lejers og øvrige lejeres kantinebehov.  

Kantineordningen vil blive reguleret i særskilt aftale, idet udlejer og lejer har aftalt, at lejer (og lejers forpagter 
af kantineordningen), som kantineoperatør, skal være ansvarlig for at drive den samlede kantineordning i 
ejendommen over for alle lejere og brugere i ejendommen.  

3.9. Der skal tillige opføres cykelstativer til ca. [300] cykler til lejers brug.    
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§4. Tidsplan 
4.1. Byggeriet forventes færdigopført, således at lejemålet kan tage sin begyndelse den 01.12.2022.  

4.2. Medmindre andet fremgår af nærværende samarbejdsaftale, regnes frister fra det under pkt. 4.1 anførte be-
gyndelsestidspunkt, eller det tidspunkt begyndelsestidspunktet måtte blive udskudt til.  

4.3. Såfremt det lejede ikke kan tages i brug af lejer på begyndelsesdagen, og forsinkelsen skyldes force majeure 
eller andre forhold som angivet i ABT93 § 24, stk. 1, pkt. 1-6, er udlejer derudover berettiget til at udskyde 
lejemålets begyndelse i et tilsvarende tidsrum uden at dette giver lejer misligholdelsesbeføjelser af nogen art. 
Idet de entrepriseretlige regler således anvendes parallelt på et lejeforhold, skal det præciseres, at ”lejer ”i 
denne sammenhæng sidestilles med ”bygherren”, mens ”udlejer” sidestilles med ”entreprenøren”. I mangel 
af enighed mellem parterne om, hvor mange arbejdsdage en eventuel forsinkelse har udskudt færdiggørelsen 
af det lejede, overlader parterne det til et anerkendt rådgivende ingeniørfirma bindende for parterne at afgøre 
forsinkelsestiden. Det rådgivende ingeniørfirma udpeges i fællesskab af lejer og udlejer. Såfremt Parterne ikke 
kan blive enige om udpegning af et rådgivende ingeniørfirma, løses uoverensstemmelsen som angivet i §7. 

4.4. Forsinkelse, der ifølge det foranstående pkt. -4.3) begrunder tidsfristforlængelse, betragtes ikke som mislig-
holdelse.  

4.5. Såfremt forhold, som omfattet af pkt. 4.3 er indtrådt giver udlejer snarest muligt lejer meddelelse herom, og 
meddeler samtidig længden af udskydelsen. Lejer vil i tilfælde af forsinkelse som følge af de i pkt. 4.4. nævnte 
årsager, være berettiget til, uden omkostninger for Lejer, at udskyde Lejemålets begyndelse til forud for først-
kommende semesterstart efter forsinkelsens ophør, dvs. enten pr. førstkommende 01.06 eller 01.12. 

4.6.  Såfremt lejemålets begyndelse udskydes udover det tidspunkt, der ville være gældende i henhold til pkt. 4.1.-
4.4. er udlejer forpligtet til at betale lejer en dagbod på 10.000 kr.  ekskl. moms pr. arbejdsdag, som lejemålets 
begyndelsestidspunkt forsinkes. Såfremt udskydelsen af lejemålets begyndelsestidspunkt varsles senest den 
1.12.2021 til begyndelse til semesterstart den 1.06.2023 betales dog ikke dagbøder. Akkumuleret dagbod for-
falder til betaling hver den 1. i en kalendermåned. Lejer vil i tilfælde af forsinkelse som følge af dette pkt. 4.6 
dog være berettiget til, uden omkostninger for Lejer, at udskyde Lejemålets begyndelse til forud for førstkom-
mende semesterstart efter forsinkelsens ophør, dvs. enten pr. førstkommende 01.06 eller 01.12.  

4.7. Da parterne har aftalt den i pkt. 4.6 anførte dagbod, er lejer uberettiget til at opsige og/eller hæve erhvervs-
lejekontrakten og/eller samarbejdsaftalen eller rejse krav om forholdsmæssigt afslag og erstatning som følge 
af forsinkelse såfremt dagbøderne betales rettidigt og lejemålets begyndelsestidspunkt ikke forsinkes længere 
end til den 1.06.2023.  

§5. Lejemålets stand ved overtagelse 
5.1. Lejemålet overtages af lejer i den nærmere aftalte kvalitet, som fastlægges i projektbeskrivelsen, bilag 3 (”pro-

jektbeskrivelsen”), samt ”før-afleverings-protokol”, bilag 4, jf. § 5.7. 

5.2. Udlejer etablerer en styregruppe med deltagelse af udlejers tekniske rådgivere med henblik på at få tilrette-
lagt den bedst mulige proces for opførelsen af byggeriet med lejemålet i overensstemmelse med projektbe-
skrivelsen. Lejer har adgang til at deltage i styregruppemøder med henblik på at følge byggeriets fremdrift og 
at yde sparring i forhold til lejers og tilsvarende undervisningsinstitutioners indretningsbehov og krav. 

5.3. Der kan afholdes - efter nærmere aftale - møder mellem lejer, udlejer og entreprenør(er) i byggeperioden. I 
forbindelse med lejermøder vil lejer blive orienteret om status i forhold til tidsplanen. Ændringer i fortolknin-
gen af lejekontrakten eller hvilke ydelser, der er omfattet af projektbeskrivelsen, kan alene ske ved skriftlige 
aftaler mellem udlejer og lejer. 

5.4. Hvis lejer i byggefasen har ønsker til ændringer eller tilføjelser i forhold til projektbeskrivelsen, kan dette kun 
ske, hvis det skriftligt aftales mellem parterne. Hvis udlejer imødekommer et ændringsønske, aftaler parterne 
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eventuelle økonomiske konsekvenser og øvrige vilkårsændringer i lejekontrakten, som måtte være nødven-
dige. Parterne kan i den forbindelse også aftale, at ændringsønsket efterkommes ved at lejer foranstalter de 
nødvendige arbejder og indkøb gennemført for egen regning og risiko.  Hvis lejers ændringsønsker påvirker 
overdragelsestidspunktet, skal dette aftales i hvert enkelte tilfælde  

5.5. Lejer har løbende mulighed for at besigtige byggeriet under udførelsen.  

5.6. Lejen i erhvervslejekontrakten er fastsat på baggrund af den aftalte kvalitet i lejemålet, som er nærmere fast-
lagt i projektet, jf. bilag 3. Københavns Professionshøjskole i Carlsberg Byen er udnævnt til referenceprojekt, 
og de tekniske og materialemæssige løsninger indgår som reference, hvor intet andet er beskrevet. 

5.7. Der gennemføres en førtidig mangelgennemgang med totalentreprenøren 3-4 uger før afleveringsforretnin-
gen for konstatering af eventuelle mangler sammenholdt med udlejers afleveringsforpligtelse. Bedømmelsen 
af om der foreligger mangler, sker i henhold til ABT 93 § 30. Den førtidige mangelgennemgang gennemføres 
med henblik på, at der afhjælpes flest mulige mangler før den forventede aflevering og lejemålet begyndel-
sestidspunkt. Lejer er forpligtet til at deltage i den førtidige mangelgennemgang, afleveringsforretning samt 
1- og 5 års mangelgennemgang.  

5.8. På lejemålets begyndelsestidspunkt afholdes en overtagelsesforretning mellem lejer og udlejer, og udlejer 
udarbejder på grundlag heraf en indflytningsrapport. Lejer skal senest 4 uger efter modtagelsen af indflyt-
ningsrapporten meddele udlejer lejers eventuelle indsigelser mod denne, idet mangler, der kunne konstateres 
på den førtidige gennemgang, men som ikke blev påberåbt af lejer, ikke anses for mangler. 

5.9. Indflytningsrapporten vedhæftes erhvervslejekontrakten som bilag 5. 

5.10. Udlejer har ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler indenfor rimelig tid. Såfremt lejer har indsigelser 
mod udlejers udbedring af fejl og mangler, skal lejer uden ugrundet ophold meddele udlejer dette. 

5.11. Eventuelle mangler skal ikke berettige lejer til at kræve udskydelse af begyndelsestidspunktet for lejemålet, 
medmindre disse er væsentlige mangler, jf. ABT 93 § 28 stk. 2. Udlejer tager med hensyn til færdiggørelse 
forbehold vedrørende udendørs belægningsarbejder, beplantning og græssåning, idet manglende færdiggø-
relse af disse forhold ikke betragtes som væsentlige mangler. Udlejer garanterer dog for kørefast tilkørsels-
mulighed til det lejede fra lejemålets begyndelsesdato i form af udlagt stabilgrus. Resterende arbejder vil blive 
udført, så snart vejrforholdene tillader dette. 

5.12. Lejer er forpligtet til også efter lejemålets begyndelsestidspunktet at tåle de gener, som er en følge af, at 
ejendommen bebygges og færdiggøres, herunder færdiggørelse af de fælles udenomsarealer som bl.a. er af-
hængig af vejrlig. 

5.13. I tilfælde af væsentlige mangler udskydes lejemålets begyndelsesdato, indtil manglerne er udbedrede jf.  §4. 
Bedømmelse af om der er tale om væsentlige mangler bestemmes efter erhvervslejelovens kapitel 4. 

5.14. Lejers dokumenterede driftstab opgøres i henhold til dansk rets almindelige regler. Udlejer kan dog maksimalt 
pålægges at dække et driftstab på 5 mio. kr. 

5.15. Efter lejers overtagelse af lejemålet er lejer forpligtet til - efter rimeligt varsel fra udlejer - at give udlejer eller 
dennes entreprenør(er) adgang til lejemålet inden for normal arbejdstid (hvilket forudsætter, at afhjælpning 
i arbejdstiden kan ske uden væsentlige gener for almindeligt kontorarbejde), med henblik på at udføre even-
tuelle resterende arbejder eller afhjælpningsarbejder, uden at lejer kan gøre krav gældende over for udlejer 
eller dennes entreprenør(er) for gener, ulemper, driftstab eller lignende. Dette gælder endvidere for et- og 
fem-års gennemgang i henhold til ABT 93. 

5.16. Lejer er forpligtet til at give adgang for udlejer og dennes entreprenører samt at deltage i henholdsvis 1 års og 
5 års gennemgang af byggeriet jf. ABT. 
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§6. Opmåling af lejemål 
6.1. Ved aflevering af byggeriet foretages endelig opmåling af det lejedes areal samt bygningens øvrige arealer, 

hvorefter det opmålte bruttoetageareal vil være gældende mellem parterne, og som vil blive vedlagt erhvervs-
lejekontrakten som bilag 6. Opmåling sker i henhold til Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 311 af 27. juni 1983 
med følgende fravigelser og præciseringer: 

- Samtlige bygningens fælles adgangsarealer og flugtveje, medregnes og fordeles forholdsmæssigt på samt-
lige etagearealer opgjort i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 311. 

- Arealer til skakte til tekniske installationer medregnes på samtlige de etager, som skakten føres igennem. 

- I henhold til de særskilte aftaler der er indgået om udvendige trapper, udsparinger, overdækninger mv.  

6.2. Ved nybyggeri kan projektering og opførelse indebære afvigelser i arealer. 

6.3. Udlejer indestår endvidere for, at der ikke er væsentlige ændringer i arealopdelingen i forhold til det bilags-
materiale lejer blev præsenteret for på underskriftstidspunktet. Såfremt arealopdelingen, trods udlejers inde-
ståelse, ikke lever op til det aftalte, har udlejer en ret til at afhjælpe forholdet, ved at tilbyde Lejer tilsvarende 
lokaler som i bilagsmaterialet andet sted på lokationen. De tilbudte lokaler skal være i sammenhæng med 
lejers lejemål. Såfremt afhjælpning ikke lykkes på en for lejer tilfredsstillende måde, har lejer ret til at gøre 
sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende. 

§7. Estimerede udgifter 
7.1. I opførelsesperioden af lejemålet, estimerer Parterne i fællesskab de samlede udgifter til forsyning og forbrug 

af varme og opvarmning af forbrugsvand, andre udgifter i henhold til varmeregnskab, de samlede skatter og 
afgifter samt driftsudgifter og regulerer ved behov, de estimerede beløb i erhvervslejekontrakten, som skal 
betales i tillæg til lejen. 

§8. Tvister  
8.1. Alle tvistigheder og uoverensstemmelser, som direkte eller indirekte måtte udspringe af nærværende samar-

bejdsaftale eller dennes fortolkning, skal afgøres efter dansk rets almindelige regler med endelig og bindende 
virkning for parterne. 

§9. Betingelser 
9.1. Nærværende samarbejdsaftale er fra udlejers side betinget af, at udlejer indgår en totalentreprisekontrakt 

med den valgte entreprenør senest d. 01.08.2020 kl. 12.00, med mindre udlejer skriftligt forlænger betingel-
sen til den 01.09.2020 kl. 12.00. 

§10. Almindelige bestemmelser 
10.1. Såfremt udlejer får tilgodehavender hos lejer ifølge nærværende samarbejdsaftale, forrentes disse i henhold 

til "Lov om renter ved forsinket betaling m.v.". 

10.2. Lejer erklærer ved sin underskrift på nærværende samarbejdsaftale at være blevet opfordret til at søge sag-
kyndig bistand forinden underskrivelsen af nærværende kontrakt.  

10.3. Alle aftaler, der ændrer eller supplerer denne samarbejdsaftale, skal være skriftlige for at være bindende. 
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10.4. Såfremt lejer er et selskab, forpligter lejer sig til ved underskrift af denne lejekontrakt, at fremkomme med 
gyldig tegningsudskrift for selskabet.  

§11. Kontraktomkostninger 
11.1. I tilfælde af advokatmedvirken betaler hver part sin advokat. 

§12. Underskrift 
12.1. Nærværende samarbejdsaftale udskrives i 2 eksemplarer og underskrives af lejer og udlejer, hvorefter denne 

fremsendes til begge parter. 

 

Kgs. Lyngby, den /  København K, den / 
   

Som udlejer:  Som lejer: 

 

Legitimation 
Parterne skal identificere sig med fulde navn, adresse og cpr.nr. Dette kan ske i form af billedlegitimation, såsom pas 
eller kørekort samt sundhedskort. 
Er en eller begge parter et selskab/en forening eller lignende, skal identifikation ske med fulde firmanavn, firmaadresse 
og CVR-nr., samt fremlæggelse af resume fra Erhvervsstyrelsen eller udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, og 
for foreninger vedtægter med tegningsregler. 
Derudover skal firmaets ejer- og kontrolstruktur klarlægges, og de reelle ejere skal legitimeres. 
Danske Ejendomsmæglere er af Finanstilsynet pålagt at indhente ovennævnte dokumentation samt til at opbevare 
denne i minimum 5 år. 
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Bilag 8.1 

BESTYRELSESMØDER I 2021 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Indstilling 

Det indstilles til bestyrelsen, at forslaget til bestyrelsens mødedatoer i 2021 godkendes. 

 

 

Baggrund 

Cphbusiness’ mødeårshjul planlægges med udgangspunkt i bestyrelsens møder. Formålet er bl.a. 
at sikre, at bestyrelsens anvisninger implementeres rettidigt i organisationen.  

Mødeforslagene for 2021 er udarbejdet på baggrund af bestyrelsens årshjul. 
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Forslag til bestyrelsesmøder i 2021 

 

 

 

 Resultatmøde: Mandag den 12. april 2021 kl. 15.00-18.00 

 Sommermøde: Onsdag den 23. juni 2021 kl. 15.00-18.00 

 Bestyrelsesmøde og strategiseminar: Torsdag den 23. september 2021 kl. 12.00 – fredag 

den 24. september 2021 kl. 12.00  

 Budgetmøde: Torsdag den 25. november 2021 kl. 15.00-20.00, inkl. julemiddag 
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