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Medlemsinformation #9 – December 2021 
 

Orientering til medlemmerne vedr. udfaldet af ankesagen omkring bytteretten for boligen Skovlæet 6. 

__________________________________________________________ 

 

Sagen er nu blevet afgjort i landsretten ved dom af 16.12.2021, og højst overraskende fik Studiebyen 

desværre ikke medhold. 

 

Kort fortalt drejede sagen sig om hvorvidt, og under hvilke forhold, det er muligt at bytte en lejebolig 

til en udlejet andelsbolig. 

Studiebyens boliger betragtes som lejeboliger, der juridisk set i denne sammenhæng er underlagt 

Lejeloven, samt vore egne vedtægter. 

 

I den konkrete sag forsøgte bestyrelsen at strække sig endog meget langt for at arvingen til boligen 

Skovlæet 6 kunne overtage boligen efter sin far, og forsøgte helt ekstraordinært at udtænke en 

alternativ løsning for finansieringen af de påkrævede vedligeholdelsesarbejder, herunder at udstrække 

tidsperspektivet for udførelsen af arbejderne – alt sammen for at arvingen kunne have en chance for at 

overtage boligen efter sin far, da dette lå bestyrelsen stærkt på sinde, qua families lange historie som 

medlemmer i Studiebyen. 

 

Arvingen ønskede imidlertid ikke at tage imod tilbuddet om en lempelig finansiering; men ønskede i 

stedet at bytte boligen til en mere passende lejlighed. 

Bestyrelsen tog dette til efterretning, og bistod i starten arvingen med at forsøge at finde en passende 

byttelejlighed. 

Flere lejeboliger var i spil, herunder intern bytning i Studiebyen; men arvingens valg faldt til slut på en 

andelsbolig i Ryparken. 

Problemet var imidlertid, at der ikke er lovhjemmel til at bytte en lejebolig til en andelsbolig. 

Nu viste det sig at beboeren i den pågældende andelsbolig, ifølge det oplyste lejede boligen af sin 

datter, som således var den egentlige andelshaver. 

 

Vi var i bestyrelsen bekymrede for om denne konstruktion var lovmedholdelig i relation til Lejelovens 

bestemmelser om bytteret, hvorfor vi konsulterede Studiebyens advokat. 

 

Vores advokat var ikke i tvivl om, at denne konstruktion ikke kunne give den ønskede bytteret, idet 

undtagelsesbestemmelserne for bytte mellem leje – og andelsboliger udelukkende omhandler 

lejligheder der ved etablering af en andelsboligforening i en tidligere udlejningsejendom, blev ved med 

at være lejeboliger. 

 

Da vi samtidig var bekymrede for den økonomiske konstruktion omkring byttet, hvor 

overtagelsessummen i Ryparken ligger omkring 800.000 kr. mod 60.000 kr. på Skovlæet, så vi ikke 

andre muligheder end at meddele arvingen, at vi ikke kunne gå ind for dette konkrete bytte. 

 

Arvingen valgte at få denne beslutning prøvet ved byretten, hvor hun som bekendt fik medhold. 

Vores advokat anbefalede stærkt, at vi ankede til landsretten, da der var tale om et brud med hidtil 

anvendt praksis; men landsretten var højest overraskende enig med byretten i fortolkningen af 

Lejelovens bestemmelser om bytteret. 
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Vi er bekendt med at vores advokat helt formelt har indsendt ansøgning til procesbevillingsnævnet for 

Højesteret; men bestyrelsen har taget Landsrettens dom til efterretning, og besluttet ikke at anke sagen 

videre. 

 

Vi har i bestyrelsen gennem hele forløbet forsøgt at varetage fællesskabets interesser bedst muligt, 

samtidig med at vi har forsøgt at hjælpe en arving i Studiebyen videre til en passende lejebolig. 

 

Når en byttesag giver anledning til stærk bekymring for om love og regler på området bliver overtrådt, 

er vi imidlertid som ansvarlig bestyrelse tvunget til at reagere. 

 

Vi ser meget alvorligt på denne afgørelse, der desværre har potentiale til at underløbe vedtægternes 

bestemmelser vedr. tildeling af Studiebyens boliger, hvor det i tråd med de idealistiske grundtanker der 

gjorde sig gældende ved byens fødsel i 1921, hidtil ikke har været muligt at anvende vores boliger som 

privat handelsobjekt. 

 

Det er meget trist at opleve Studiebyens oprindelige idealer blive undermineret på denne måde. 

Det må vække til alvorlig bekymring blandt os alle, både nuværende beboere samt arvinger på 

opnoteringslisten, idet vi må frygte at dette bliver startskuddet til et tag selv bord, hvor tildeling af 

ledigblevne boliger, såvel internt som via opnoteringslisten, vil blive en saga blot. 

 

  

Bestyrelsen ønsker alle beboerne i byen en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 

 

Flemming Ekstrøm 

Formand 
 


