
 

 

    

 

 

 

Zweckentfremdungsverbots-Gesetz  

 

I den seneste tid er gennem offentliggørelse af advokat Lisbeth Steinrücke’s stillingtagen i 

Parasollen opstået usikkerhed og panik for så vidt angår driften af ferielejligheder i Berlin og 

Hamborg. Baggrunden er, at der i Berlin ventes at træde en særlov om indskrænkningen af 

brug af ejerlejligheder i kraft (Zweckentfremdungsverbot-Gesetz). Loven skal forbyde den 

midlertidige udlejning af beboelsesrum til skiftede personer. Det skal bemærkes, at 

lovforslaget har været genstand for debat i over et år og at loven endnu ikke er trådt i kraft. 

Det er p.t. således endnu ikke muligt at vide, i hvilken udformning loven i den sidste ende 

bliver vedtaget. På hjemmesiden for hovedstaden Berlin har den for retsområdet ansvarlige 

senator for byudvikling og miljø, Michael Müller, præsenteret lovudkastet den 07.05.2013 

med følgende ord: 

 

”Zweckentfremdungsverbot-Gesetz” har til formål at bevare et omfattende tilbud af boliger i 

Berlin, hvor omdannelsen af boliger til erhvervsrum eller ferielejligheder skal begrænses. 

Med loven skal også nedrivning eller spekulation i tomme boliger forbydes. 

  

Lovudkastet tager udgangspunkt i, at erhvervsmæssige lejekontrakter for beboelsesrum og 

anden brug end permanent bolig, som allerede eksisterer inden ikrafttræden af loven, vil 

være beskyttet indtil udløbet af den respektive aftale og derfor ikke skal opsiges. [...] 

 

I enkelte tilfælde kan der søges om tilladelse til anden brug end bolig efter udløbet af det 

aftalte lejeforhold. Foreligger en almen interesse vil der kunne gives tilladelse.  

 

En primær almen interesse foreligger eksempelvis, når boligen skal tjene til befolkningens 

dækning af behov for sociale institutioner, plejeinstitutioner (som tjener stabiliseringen og 

forbedringen af socialt belastede naboskaber), eller opdragelses-, uddannelses-, pleje- eller 

sundhedsmæssige forhold...”  

 

Endvidere hedder det:  



 

 

”Gæsteboliger af kommunale boligselskaber, andelsforeninger, fagforeninger, 

universiteter og lignende institutioner kan forvente en tilladelse, da de stiller en 

lejlighed til rådighed for en særlig målgruppe, som er dækket af en berettiget privat og 

almen interesse”. 

 

For danske private udlejere af ferielejligheder betyder loven, at der indrømmes dem en 

overgangsfrist på 2 år fra det tidspunkt, hvor den endnu ikke vedtagne lov træder i kraft. 

Denne 2-års frist udløber under ingen omstændigheder inden tidligst i slutningen af 2015 og 

indtil da vil loven, såfremt denne overhovedet træder i kraft, meget muligt igen være ophævet 

(mere hertil i det efterfølgende). 

 

For danske feriefonde, som har anbragt feriepenge i de af dem drevne ferielejligheder, griber  

det af senator Michael Müller ovennævnte fremhævede lovformål, nemlig at der ved 

gæstelejligheder fra bl.a. fagforbund, universiteter og lignende institutioner, som stiller 

lejligheder til rådighed for deres medlemmer vil foreligge en beskyttelsesværdig interesse.  

Feriefondene vil kunne søge om en tilladelse, såfremt loven overhovedet i disse tilfælde vil 

foreskrive, at en sådan tilladelsesprocedure skal finde sted. Feriefonde kan efter vores 

opfattelse også efter vedtagelsen af den nye lov regne med at kunne stille lejlighederne til 

rådighed for deres medlemmer. 

 

For Hamborg gælder tilsvarende. Her har der siden marts 1982 eksisteret en lov om 

beskyttelse og bevarelse af beboelsesrum (”Hamburger Gesetz- und Verordnungsblatt 1982, 

s. 47). Denne lov fastslår i § 9, stk. 2 nr. 2, at udlejning af beboelsesrum til skiftende 

personer er i strid med loven, idet dette er et formålsfjernt brug af boligen. Ifølge § 10 stk, 1 

nr. 1 i loven kan ejeren efter ansøgning få en tilladelse til udlejning, såfremt der foreligger en 

almen eller en berettiget interesse i den formålsfjerne benyttelse. En sådan interesse 

foreligger, som det fremgår af det af senator Michael Müller frembragte, hvis der er tale 

universiteters el. lign. institutioners gæstelejligheder, som stilles til rådighed for disses 

medlemmer. Det må dog afvejes, om der i Hamborg bør søges om en tilladelse, såfremt det 

ikke er sket endnu. Loven har været i kraft i over 30 år. Indtil d.d. er det ikke blevet forbudt 

nogen feriefond at anvende lejlighederne i henhold til dennes vedtægter. Men hvis der først 

indledes en formel ansøgningsprocedure, skal myndighederne foretage en tidskrævende 

undersøgelse af, om der foreligger et undtagelsestilfælde, hvilket i det enkelte tilfælde og alt 

efter hvilken sagsbehandler, der tager sig af sagen, kan føre til unødvendige eller uønskede 

spørgsmål. 

 



 

Berlin havde allerede i 1972 en ”Zweckentfremdungsverbots-Gesetz”. Denne lov blev dog 

sat ud af kraft med en dom fra Oberverwaltungsgericht Berlin den 13.06.2002, med 

tilbagevirkende kraft fra den 01.09.2000, da der (fra det tidspunkt) ikke (længere) kunne 

konstateres en mangel på boliger. Boligmangel var elles forudsætningen for at en sådan lov 

kunne vedtages. I år 2000 var der i Berlin et stort antal tomme lejligheder. På det punkt har 

boligsituationen ikke ændret sig indtil d.d.. Den sidste optælling af boliger fra forbundslandet 

Berlin baserer på året 2010, hvor der per 01.07.2010 blev der angivet at være 133.000 

lejligheder som stående tomme. Der er ikke sket nogen væsentlig ændring siden, således at 

”Zweckentfremdungsverbots-Gesetz”, såfremt den overhovedet bliver vedtaget, med rimelig 

sandsynlighed bliver erklæret for ugyldig af samme grund, som for ca. 10 år siden. 

 

Der ses ikke nogen grund til p.t. at gøre sig bekymringer om lovforslaget. Den endelige 

version af loven er endnu ikke kendt. Loven er hverken  vedtaget eller trådt i kraft. Muligvis 

vil loven indeholde undtagelsesregler for universiteter, fagforeninger m.v.. Endeligt er 

hjemmelsgrundlaget for loven, nemlig mangel på boliger i Berlin, slet ikke er tilstede. Der er 

en sandsynlighed for, at loven bliver erklæret for ugyldig af Berlins forvaltningsdomstol. 

 

 

Berlin, den 11. september 2013  

 

 

  

Gerhard Link Hans-Oluf Meyer,  

Rechtsanwalt & Notar Advokat (L), LL.M & Rechtsanwalt,  
 Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht 
 
info@anwalt-link-berlin.de                             meyer@advokatfirma.de 
 
Kurfürstendamm 57, D-10707 Berlin Kurfürstendamm 57, D-10707 Berlin 

Telefon +49 30  31 01 97 12 Telefon +49 30 3151 8969 0 

http://www.anwalt-link-berlin.de   www.advokatfirma.de  


