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Ejendomsbranchen holder hånden under butik-

kerne 

 

Faktisk betalt husleje og husleje i restance, butikker, marts-maj 2020 

 

Kilde: Rundspørge blandt EjendomDanmarks medlemmer og egne beregninger på markedsdata. 
Note: Figuren viser faktisk betalt husleje og husleje i restance i butikker fra marts-maj 2020 
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Resumé 

Ejendomsbranchen har under hele Corona-krisen holdt hånden under de små butikker og er-

hvervsdrivende, hvoraf mange har måtte lukke helt eller delvist ned under krisen. Mere end 

halvdelen af butikslejemålenes huslejer er ikke betalt fra marts til maj måned, viser en rund-

spørge blandt 79 udlejere i branchen, hvilket svarer til 10 procent af markedet.  

Udlejerne har givet restancer (især til butikkerne, som i 55 procent af lejemålene har fået re-

stance), mens lejerne venter på, at hjælpen til de faste udgifter fra de statslige hjælpepakker 

bliver udbetalt. Mange butikker ville være lukkede uden hjælpen fra udlejerne, som oversti-

ger 7 mia. kr. Hjælpen til lejerne og den fortsatte manglede udbetaling af hjælpen fra staten 

betyder, at ejendomsbranchen selv mangler likvide midler, når lån og afdrag skal betales til 

fx banker og andre finansieringsinstitutter.    
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Corona-krisen har ramt butikkerne hårdt 
Rigtig mange butikker har endnu ikke fået gavn af de statslige hjælpepakker, som 

skulle holder hånden under butikkerne i krisen. En voldsom stor del af butikkerne 

har ikke formået at betale den aftalte husleje til den aftalte tid. Det gælder særligt 

erhvervslejere i butikslokaler viser en analyse fra EjendomDanmark. Analysen base-

rer sig på tal fra 79 ejendomsejere [som tilsammen udgør 10 procent af ejendoms-

markedet]. 

Set over hele året 2020 mangler der 7 procent af den aftalte leje. Men hvor det kun 

er 3 procent af lejen i kontorbygninger som mangler at blive betalt, er det tilsvarende tal for bu-

tikslokaler næsten 14 procent. Dette skal ses i sammenhæng med, at ejendomsbranchen normalt 

kan tælle deres huslejerestancer i promiller.  

Skaleret op til hele ejendomsmarkedet, svarer det til at landets erhvervslejere ved udgangen af 

maj måned har fået en kassekredit hos udlejerne på 7,6 mia. kr. 

Også lejere i kontorbygninger mangler at betale husleje 
Hvis man holder den manglende husleje op mod det der skulle være blevet betalt i perioden, så 

mangler næsten 29 procent af den aftalte leje i perioden marts til maj at blive betalt, dækkende 

over 55 procent i butikslokaler og godt 11 procent i kontorlokaler.  

Ejendomsbranchen holder hånden under butikkerne 
Cirka en tredjedel af de manglende huslejebetalinger er omfattet af en henstandsordning. Det af-

spejler, at udlejere er meget fleksible med at indgå aftaler, når lejer har midlertidige udfordringer 

med at få betalt til tiden. Samtidig viser tallene, at ejendomsbranchen har utrolig store summer 

ude og svømme. Midler som i store træk skulle være sendt videre i den økonomiske fødekæde  

som afdrag og renter på fx lån.    
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Om denne analyse 

I ejendomsbranchen skaber man de fysiske rammer, som er afgørende for danskernes trivsel og 

udvikling, og derfor har ejendomsbranchen et stort ansvar for liv og vækst i Danmark. Som ejen-

domsbranchens erhvervsorganisation tager vi i EjendomDanmark dette ansvar alvorligt og bidra-

ger løbende med indsigt, analyse og viden om forhold, der er relevante for ejendomsbranchen og 

samfundet. 

Det er tilladt at citere fra denne analyse med tydelig kildeangivelse og henvisning til EjendomDan-

mark. 

Denne analyse er udarbejdet af økonomisk-politisk konsulent Anders Gade Jeppesen, cand. polit. 

 

Kontakt 

Hvis du vil vide mere om huslejerestancer eller EjendomDanmark og den danske ejendoms-

branche, kan du kontakte politisk-økonomisk konsulent Anders Gade Jeppesen på 

agj@ejd.dk. 

Du kan også læse mere på www.ejd.dk. 


