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ABSTRACT 

This thesis presents an analysis covering considerations which a potential homeowner 

should have in mind when choosing between a housing cooperative and a homeownership. 

The analysis takes into account the individual needs of the buyer and calculates the 

equilibrium price for a single buyer choosing between an identical housing cooperative and a 

homeownership, where the calculation takes the perspective of the buyer’s equity and the 

loan to value of the housing cooperative. Furthermore the perspective of the analysis is 

focused on the user cost, where the payments after taxes have to be equal for the two types 

of residents. Starting with a simple model that takes tax influence into account, the model 

will be extended to include the difference in interests. Finally it will be expanded to become 

a model of determination defining an equilibrium price for a housing cooperative given an 

identical homeownership. The thesis describes in details how taxes and interests affect the 

equilibrium price and explains how the equilibrium price is affected by changes of these 

parameters. 
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1. INTRODUKTION 

1.1. INDLEDNING 

Denne afhandling behandler og klarlægger nogle af de principelle økonomiske 

problemstillinger og overvejelser, som en potentiel lejlighedskøber står overfor i forbindelse 

med valget mellem andels- og ejerbolig. Principielt er opgaven relevant for alle boligkøbere. 

Når fokus specielt er rettet mod lejlighedskøbere skyldes det, at det først og fremmest er på 

lejlighedsmarkedet, at potentiel køber står overfor reelle valgmuligheder mellem andel- og 

ejerbolig.  

Ligeledes er afhandlingen relevant for BRFkredits vurdering af ejendomme, hvor man 

prisfastsætter hver enkelt ejendom for at aggregere til makroniveau. Dermed kan modellen 

bruges som et supplement til de modeller, BRFkredit besidder, og som er godkendt af 

finanstilsynet.  

 

Det fremgår af Figur 1.1, som viser mængden af ejerboliger og private andelsboliger i 

Danmark, at ejerboligformen er klart den mest udbredte boligform på det private 

boligmarked i Danmark, mens de private andelsboliger udgør en mindre del af det private 

danske boligmarked. Antallet af private andelsboliger udgør kun 13 % af antallet af 

ejerboliger.  Ligeledes fremgår det, at fordelingen af disse to boligtyper har befundet sig på 

et konstant niveau gennem de seneste fem år. 

 

  

Figur 1.1 - Mængden af boliger fra 2007 til 2011. 

Kilde: Danmarkstatistik 

Figur 1.2 - Boligtyper 2011.  

Kilde: Danmarksstatistik 
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Personer, som ønsker at bo i parcelhuse, vil kun yderst sjældent stå overfor valget mellem en 

andelsbolig og ejerbolig, da antallet af andelsboliger er under 1 % af antallet af ejerboliger 

for denne boligtype. Dette fremgår af Figur 1.2. Derimod er situationen helt anderledes for 

etageboliger. Her er andelslejligheder og ejerlejligheder reelle alternativer, da antallet af 

andelsboliger er over 50 % af antallet af ejerboliger. 

 

 

Figur 1.3 - Klassisk udbud-efterspørgsel for boliger (egen tilvirkning) 

 

Figur 1.3 illustrerer et klassisk udbud-efterspørgselsdiagram for boliger, hvor mængden er 

afsat udad x-aksen og pris udad y-aksen. Efterspørgslen beskriver forholdet mellem 

boligprisen og antallet af solgte boliger. En funktion med negativ hældning, hvor faldende 

pris øger mængden, er i Figur 1.3 angivet som rød. Udbuddet, der beskriver forholdet 

mellem boligprisen og antallet af boliger udbudt til salg, deler modellen i to dele, idet 

boligudbuddet består af den bestående boligmasse, i Figur 1.3 angivet som fed blå, samt 

nybyggeri, i Figur 1.3 angivet som den stiplede blå. Det er skæringspunktet mellem 

efterspørgselskurven og udbuddet af den bestående boligmasse, som sætter ligevægtsprisen 

for boliger. I Figur 1.3 angivet som skæringspunktet mellem den røde efterspørgselskurve og 

den fede blå udbudskurve. Tilgangen i boligmassen udtrykt ved nybyggeriet styres af den 

gældende boligligevægtspris. At nybyggeriet er bestemt ud fra boligpriserne skyldes, at jo 

højere prisen for boliger er, jo større er incitamentet for entreprenørerne til at opføre nye 
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boliger, da deres gevinst er afspejlet af forholdet mellem byggeomkostninger og 

markedsprisen for boliger. 

 

Boligmarkedet er dynamisk og påvirkes konstant af forskellige faktorer. Udbuddet er dog 

gennem den faste boligbestand underlagt en vis inerti, idet udbuddet kun ændres marginalt 

og langsomt gennem nybyggeriet. Nybyggeriet er således en god indikator for tilstanden på 

boligmarkedet. 

 

Nybyggeriet i Danmark, defineret som det påbegyndte byggeri, viser en markant faldende 

tendens for etageejendomme. I Figur 1.4 og Figur 1.5 ses kraftige fald både for påbegyndt 

andelsboliger og ejerboliger. Trenden er sammenfaldende for de to boligtyper, men der 

observeres en stor antalsmæssig forskel. I 2006 opførtes der under 5 % så mange 

andelsboliger som ejerboliger, et forhold, der holder sig helt frem til 2011. 

Mængdeforholdet i nybyggeriet afspejler således mængdeforholdet i den bestående 

boligmasse set i Figur 1.1. 

 

 

At der i perioden ikke sker en forskydning i forholdet mellem antal opførte andelsboliger og 

ejerboliger er ganske interessant, idet det faldende renteniveau og den heraf tilsvarende 

faldende værdi af rentefradraget har gjort, at andelsboliger er relativt billigere at bo i end en 

tilsvarende ejerbolig, idet andelsboliger er fritaget for ejendomsværdiskatten. 

  

Figur 1.4 – Påbegyndt etagebyggeri for andelsboliger 
Kilde: Danmarks statistik 

Figur 1.5 – Påbegyndt etagebyggeri for ejerboliger 
Kilde: Danmarks statistik  
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Et økonomisk rationelt marked ville have vist en forskydning i forholdet til fordel for 

andelsboligen. Dette viser, at der er en stærk præference for ejerboliger. 

De to boligformer har forskellige juridiske konstruktioner, hvilket medfører forskellige 

metoder for prisfastsættelse af boligen. Ligeledes fører forskelligheden i den juridiske 

konstruktion til forskellig skattebehandling for de to boligformer. Dette komplicerer 

sammenligningen af de to boligformer, når man står overfor køb af en bolig. 

 

For ejerboliger imellem er det let at sammenligne priser, da finansieringen ikke spiller nogen 

rolle af betydning og kan ændres uden væsentlige problemer. Derimod er det svært at 

sammenligne priser indbyrdes mellem andelsboliger, da der er forskelle vedrørende 

gældsstrukturen, ligesom finansieringsmuligheden er forskellig alt afhængig af, om det er 

foreningen, som optager lånet eller, om det er den enkelte andelsboligejer.  Lån optaget i 

andelsboligforeninger er ikke fradragsberettiget, mens lån til den enkelte andelshaver er. 

Som andelsboligejer, hvor der er gæld i foreningen, har man mindre selvbestemmelse og 

indflydelse i forhold til en ejerbolig, hvor man selv kan bestemme over finansieringen. 

Andelsboligkøberen er nemlig underlagt andelsboligforeningens gældsstruktur og 

finansiering. Ligeledes er der solidarisk hæftelse i en andelsboligforening. 

 

For en potentiel køber, som vælger en andelsbolig, vil der derfor være en række økonomiske 

valg, som er truffet eller givet på forhånd, da man ikke individuelt kan tage stilling til, hvad 

der skal gøres. 

 

Andelsboliger opført med gæld i andelsboligforeningen opnår ikke den fulde skattemæssige 

fordel, da lån optaget gennem en andelsboligforening ikke er fradragsberettiget.  En ubelånt 

andelsbolig vil derimod opnå denne fulde skattemæssige fordel af både fritagelse af 

ejendomsværdiskat og rentefradrag ved individuel lån til andelsbevis. Derimod vil lån til en 

andelsbolig på frihånd, dvs. lån til andelsbeviset, medføre højere lånerenter, idet der ikke 

kan lånes til et andelsbevis via et realkreditinstitut og dermed vil denne rentemarginal være 

en ulempe for denne type bolig. Der er altså fordele og ulemper ved begge typer af 

andelsboliger, og det er svært at sige, hvilken af disse, som er den mest fordelagtige. 
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Denne afhandlings genstandsfelt er en analyse af, hvad der er ligevægtspris for en enkelt 

køber og købers individuelle behov mellem en sammenlignelig andelsbolig og en ejerbolig. 

Analysen tager udgangspunkt i en user cost betragtning ud fra købers egenkapital og 

andelsboligens belåningsgrad, hvor købers efter skat ydelser skal være ens for de to typer af 

boliger. Der ledes efter den ligevægtspris, som skal gælde for hver enkelt køber givet 

køberens egenkapital ud fra andelsboligens belåningsgrad. 

 

I afhandlingen belyses de mulige hjørneløsninger, som eksisterer for en ejerbolig og en 

andelsbolig. Hjørneløsningerne tager udgangspunkt i henholdsvis en potentiel 

ejerboligkøbers- og en potentiel andelsboligkøbers egenkapital samt andelsboligens 

belåningsgrad. Disse hjørneløsninger opstilles i 4 scenarier, som vil blive undersøgt i 

analysen.  Analysen bygges op således, at der tages udgangspunkt i en simpel model, der 

parameter for parameter åbnes og udvides med endnu et forhold, således at kompleksiteten 

i modellen øges skridt for skridt.  

 

  I modellen skal overordnet analyseres/undersøges tre forhold: 

 

 Skatteforskellene mellem ejerboligkøb og andelsboligkøb. Dels ejendomsværdiskat, 

dels rentefradragsforskelle afhængig af, om der er gæld i andelsboligen eller ej. 

 Forskelle med hensyn til lånerenter som følge af kreditmarkeds ineffektiviteter.  

 Prisregulering af andelsboligen. 

 

Analysen starter i en simpel model, hvor der fokuseres på skatteforskelle mellem de to 

boligtyper. Derefter udvides modellen, således at der tages hensyn til forskel i lånerenterne. 

Til sidst vil modellen udvides med prisregulering af andelsboligen i forhold til en identisk 

ejerbolig. Dermed skulle analysen gerne ende ud i en ligevægtsprismodel for andelsboligen, 

som forklarer, hvad der er ligevægtspris for en køber og købers individuelle behov på en 

andelsbolig i forhold til en identisk ejerbolig (hvis de samlede løbende efter skat 

omkostninger er ens), afhængigt af andelsboligens belåningsforhold. I modellen forudsættes 

det, at andelsboligen kan prisfastsættes frit ligesom en ejerbolig. 
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For folk med 100 % egenkapital må ligevægtsprisen for en ubelånt andelsbolig være dyrere 

end ligevægtsprisen for en identisk ejerbolig, som følge af de skatteforskelle de to boligtyper 

er underlagt.  Ejerboliger er underlagt ejendomsværdiskat, mens andelsboliger er fritaget for 

ejendomsværdiskatten. Ud fra den kommende analyse, vil ligevægtsprisen for en ubelånt 

andelsbolig være nutidsværdien af den fremtidige ejendomsværdiskat plus prisen på den 

identiske ejerbolig.  

 

I afhandlingen undersøges det, om det kan betale sig for en velstående person at købe en 

andelsbolig til højere pris end en identisk ejerbolig, på baggrund af de skattemæssige 

fordele. Det antages, at fremtiden er kendt, og at der er uendelig beboelsestid. 

 

Ved belånte andelsboliger ændrer dette sig. Her bliver køberens selvbestemmelse 

begrænset. For selv om køberen har egenkapitalen til at finansiere andelsboligen kontant, 

bliver køberen automatisk underlagt gældstrukturen i andelsboligforeningen og bliver 

dermed tvunget til at have gæld i skattemæssig regi, som man ikke ønsker, hvor 

rentefradragsretten mistes, idet gælden er optaget via andelsboligforeninger. Dette er en 

skatteulempe.  Samtidig er der solidarisk hæftelse i andelsboligforeningen, hvilket ligeledes 

pålægger andelskøberen en øget kreditrisiko.  

 

Skattesystemet er politisk reguleret, hvor politikkerne konstant forsøger at optimere 

ressourceallokeringerne i mere fornuftige retninger, for derved at undgå mis 

ressourceallokeringer. For eksempel er der i øjeblikket fokus på rentefradraget. Der er ingen 

tegn på ændringer i relation til andelsboligerne, da der her stadig hersker en romantisk 

tanke.  På denne baggrund vil det i afhandlingen blive belyst, hvilken betydning eventuelle 

skatteændringer kan have af indflydelse, ligesom der blive belyst, hvad renteændringer kan 

have af indflydelse på valget af køb af bolig. 
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1.2. PROBLEMFORMULERING 

 I afhandlingen ønskes en redegørelse for de overvejelser en boligkøber, ud fra et rent 

økonomisk perspektiv skal gøre sig i forbindelse med valg mellem ejer- og privat 

andelsbolig, specielt afhængig af andelsboligens belåningsgrad og vedkommendes 

personlige egenkapital. Herunder hvilken effekt nybyggeri spiller i den forbindelse. 

 

 I afhandlingen søges opstillet en ligevægtsprismodel, som forklarer, hvad der er 

ligevægtspris for en køber og købers individuelle behov på en andelsbolig i forhold til 

en identisk ejerbolig, (hvis de samlede løbende efter skat omkostninger er ens), 

afhængig af andelsboligens belåningsforhold. 

 

 Afslutningsvist vil der i afhandlingen blive foretaget en følsomhedsanalyse således, at 

robustheden i konklusionerne kan diskuteres. 

 

1.2.1. OVERVEJELSER 

Der er en række aspekter, der er vigtige at overveje i forbindelse med 

prisforholdsovervejelser mellem ejerbolig og andelsbolig. 

 Det er kun i visse situationer, at prisen på en andelsbolig er en markedspris, nemlig i 

de tilfælde, hvor markedsprisen er under den regulerede maksimalpris for den 

pågældende andelsbolig. 

 

 I hvilket omfang priserne er bestemt fra udbudssiden eller efterspørgselssiden. På 

meget lang sigt vil priser, i hvert fald i dele af landet med nybyggeri, kunne tænkes at 

være bestemt fra udbudssiden. Da det koster det samme at bygge en andelsbolig og 

en ejerbolig, burde prisen ud fra denne model tendere mod at blive ens, således at 

det er den relative mængde af den ene og den anden type bolig, som vil variere 

afhængigt af skatteregler m.v. men ikke prisen.  
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Prisdannelsen for en andelsbolig er ikke fri ligesom for ejerboliger. Prisen på en andelsbolig 

reguleres i henhold til Andelsboligforeningsloven og består af andelens værdi tillagt egne 

forbedringer, og dertil muligheden for et tillæg eller et fradrag for enten god eller dårlig 

vedligeholdelsesstand. 

Andelens værdi beregnes ud fra det oprindelige indskud, der blev indbetalt, da 

andelsboligforeningen blev stiftet. Dette indskud multipliceres med en faktor benævnt 

”andelskronen”. Andelskronen er den værdifaktor, der bliver fastlagt på baggrund af 

andelsboligforeningens aktuelle økonomiske forhold. 

Andelsforeningens gældsstruktur og regnskabsprincip spiller således en afgørende rolle i 

prisfastsættelsen. 

Det er kun ved visse specielle konjunkturforhold, at prisen på en andelsbolig er udtrykt som 

en markedspris, nemlig i de tilfælde, hvor markedsprisen er under den regulerede pris på 

andelsboligen. 

 

1.3. AFGRÆNSNING 

Generelle overordnede afgrænsninger og forudsætninger gældende for alle forhold: 

 

 Der antages en makroøkonomisk ”steady-state” tilstand med stabile boligpriser og 

ingen inflation. 

 Af hensyn til sammenligningen mellem ejer- og andelsboliger antages, at der er ens 

driftsomkostninger for sammenlignelige boliger. Det vil sige, at andelsforeningens 

driftsomkostninger ligestilles med bidrag til ejerforeningen. I praksis afdrager 

andelsbolighaverne på andelsboligforeningens lån gennem deres boligydelse. 

 Begge boligtyper betaler grundskyld, som antages ens for sammenlignelige boliger. 

 Der antages et perfekt og risikofrit kapitalmarked med en rentemarginal på nul. 

 Gælden i andelsforeningen fastholdes konstant i det uendelige. 

 Det antages, at der kun er en sats for positiv kapitalindkomst, ti. 

 Ligeledes antages der kun en sats for negative renter, tu 
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Det forudsættes yderligere, at begge boligtyper finansieres med stående lån. Det vil sige, at 

gældsstrukturen ikke ændres over tid. 

 

Med den danske asymmetriske behandling af renteudgifter og renteindtægter vil købers 

egenkapitalforhold indvirke på beregningsresultatet, hvorfor købers egenkapital vil blive 

inddraget i modellerne. 

 

Det antages ligeledes, at topfinansieringen (de sidste 20 %) og finansiering i pengeinstitut 

har samme lånerente. 

 

Der vil i afhandlingen blive beskrevet grundteorien bag user costs, hvor afskrivninger og 

inflation nævnes kort. Ud over nævnelsen i beskrivelsen af grundideen bag user cost, vil der i 

afhandlingen blive set bort fra afskrivninger og inflation. 

 

Analysen er relevant for alle boligkøbere, men i denne afhandling er der lagt fokus på 

lejlighedskøbere, da disse reelt står overfor valget mellem en andels- og en ejerbolig. 

 

1.4. METODE 

I afhandlingen opstilles og benyttes en generel ligevægtsmodel.  Den opstillede model tager 

udgangspunkt i en user cost betragtning, hvor der forudsættes, at user cost for de to 

analyserede boligtyper skal være ens. Modellen i afhandlingen øges løbende i kompleksitet, 

idet der inddrages faktorer uden at modellens grundstruktur ændres. 

 

1.5. LÆSEGUIDE 

Få ting bør nævnes for læseren. Ligninger henvises til som ”(x.x)” og bør ikke misforstås som 

figurhenvisninger, der noteres og henvises til som ”figur x.x”. Derudover findes referencer til 

litteraturlisten. Disse er skrevet som ”[x]”. 

  



Teori   
 

Side 14 af 89 
 

2. TEORI 

2.1. PRISFASTSÆTTELSE AF ANDELSBOLIGER 

En Privat andelsbolig er kendetegnet ved, at det er en andelsboligforening, som ejer 

ejendommen og driver denne. Køber man en andelsbolig, så køber man et andelsbevis, hvis 

værdi svarer til en nettoandel af foreningens formue. Dermed bliver man andelshaver og 

medlem af den pågældende andelsboligforening. På den måde opnås brugsret over en bolig, 

som andelsboligforeningen ejer.   

 

Andelshavere hæfter solidarisk for ejendommens gæld. I andelsboligforeningens vedtægter 

vil der stå, hvordan den enkelte andelshaver hæfter. I andelsboligloven er der ingen regler 

herom, men i normalvedtægter for en privat andelsboligforening § 5 stk.[11] står der, at 

denne hæftelse er begrænset til den enkelte andelshaveres indskud. Der en dog en 

undtagelse. I følge § 5 stk.2[11] i normalvedtægterne for en privat andelsboligforening siges, 

at hvis der i foreningen er optaget et realkredit- eller pengeinstitutlån, som er sikret gennem 

pantebrev eller lånpant i et ejerpantebrev i foreningens ejendom, da hæfter andelshaver 

kun personligt solidarisk for denne pantegæld, såfremt kreditor har taget forbehold herfor. I 

dag hæfter man typisk pro rata. 

 

Andelsboligen prisfastsættes ikke på samme måde som en ejerbolig. Som andelshaver er 

man underlagt andelsboligloven, og man har derfor ikke mulighed for selv at fastsætte 

prisen på sin andel. Andelsboliglovens bestemmelser sætter en maksimalpris på, hvad en 

andelsbolig må sælges for, hvilket gør, at prisen for en andelsbolig ikke fastsættes frit 

ligesom ved ejerboliger. I henhold til § 5 stk. 1[10] må en andel ikke sælges til en højere pris 

end værdien af andelsboligforeningens formue, andelens stand samt forbedringer.   

 

Ligeledes foreskriver § 5 [10], at prisen på en andel skal fastsættes ud fra 

nettoformuemetoden.  Her opgøres andelsboligforeningens formue, hvor formuen svarer til 

forskellen mellem foreningens samlede aktiver og passiver. Aktiverne vil hovedsageligt bestå 

af ejendommens værdi, og passiver er andelsboligforeningens gæld. Herefter bliver 
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andelsboligforeningens nettoformue fordelt mellem de enkelte andelshavere ud fra en 

fordelingsnøgle. I andelsboligforeningens vedtægter står, hvorledes andelsboligforeningens 

formue skal fordeles i forhold til det indskud, som andelshaverne oprindeligt har betalt for 

deres andele.  

 

Denne metode sørger for, at eventuelle nedbringelser af en andelsboligforeningsgæld og 

ejendommens værdistigning automatisk vil vise sig i prisen. 

 

2.1.1. VÆRDIANSÆTTELSE 

Da ejendommens værdi er det væsentlige aktiv for andelsboligforeningens formue, har 

værdiansættelsen af ejendommen en afgørende betydning for den enkeltes andels værdi. 

Ejendommens værdi kan værdiansættes ud fra en af de nedenstående metoder i henhold til 

andelsboligloven § 5stk.2[10]:  

 

i. Anskaffelsesprisen. 

ii. Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom (valuar vurdering). 

iii. Den seneste offentlige ejendomsværdi. 

 

Det er på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, at der besluttes, hvilken af de 

overstående værdiansættelsesmetoder den pågældende andelsboligforening ønsker at 

benytte sig af. Når værdiansættelsesmetoden er valgt, kan andelskronen fastsættes ud fra 

den valgte metode, og dermed kan den enkeltes andels maksimal pris beregnes.  

Andelskronen fastsættes som regel årligt, og beregning af denne vil stå i foreningens 

årsrapport. 

Andelskronen beregnes som nedenstående: 
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 Og dermed kan den enkeltes andels maksimalpris udregnes på følgende måde:  

 

                                                                        

 

Opgøres ejendommen efter valuar-vurderingen eller den offentlige vurdering, da vil en 

renteswapaftale tilknyttet andelsboligforeningens realkreditlån skulle medtages i 

markedsværdi. Værdisætter andelsboligforeningen i stedet efter anskaffelsesprisen, 

medtages en renteswapaftale ikke i beregningen af andelsværdien [13]. 

 

2.1.2. DISKUSSION AF MAKSIMALPRISER 

2.1.2.1. ANSKAFFELSESPRISEN    

Med anskaffelsesprisen menes den pris, som andelsboligforeningen betalte for ejendommen 

ved foreningens stiftelse. Blev ejendommen købt på et marked med lave priser, så vil denne 

metode give en lav andelsværdi. Er ejendommen derimod købt på et tidspunkt, hvor 

priserne var høje, så vil anskaffelsesprismetoden medføre en høj andelsværdi. Typisk bliver 

denne metode benyttet af nye andelsboligforeninger, som har brug for at fastholde en værdi 

i forhold til deres gæld. 

 

2.1.2.2. DEN KONTANTE HANDELSVÆRDI SOM UDLEJNINGSEJENDOM 

Den kontante handelsværdi kan betragtes som markedsværdien af andelsboligforeningens 

ejendom. Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom fastsættes af en 

statsautoriseret ejendomsmægler, der også er valuar, og denne vurdering må ikke være 

ældre end 18 måneder. Handelsværdien som udlejningsejendom er et udtryk for, hvad en 

professionel investor vil betale for ejendommen.  Derved vil handelsværdien ændre sig i takt 

med, at ejendomsmarkedet for udlejningsejendomme ændrer sig. 

 

Til trods for dette, vil det i praksis være muligt for andelsboligforeningen at få en vurdering 

af ejendommen, som er højere end markedsprisen, idet der ikke er nogen kontrol af den 
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pris, som fastsættes af valuaren.  Denne manglende kontrol giver adgang til et vist 

forhandlings spillerum mellem valuaren, som gerne vil have sit honorar og gerne sikre sig 

opgaven fremadrettet, og andelsboligforeningen, der kan have en interesse i en bestemt pris 

for ejendommen (høj som lav).  

 

2.1.2.3. DEN SENESTE OFFENTLIGE EJENDOMSVÆRDI 

Den seneste offentlige vurdering af ejendommens værdi foretages af SKAT og ændres hvert 

andet år.  Vurderingen bliver fastsat på baggrund af standardsatser på ejendomme 

beliggende i samme område. På denne måde følger metoden nogenlunde udviklingen i 

boligmarkedet, men med en mindre tidsforskydning. 

 

2.1.2.4. SAMMENFATNING AF MAKSIMALPRISER 

Valg af værdiansættelsesmetoden af ejendommen er i høj grad en afgørende faktor for, 

hvad maksimalprisen for andelen kan opgøres til. Maksimalprisen på en andelsbolig er dog 

ikke bindende. Værdiansættelsesmetoden bestemmes nemlig årligt på en generalforsamling. 

Derved har en andelsboligforening altid mulighed for at ændre metode. Ønskes metoden 

ændret i mellemtiden kan der derudover indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. 

 

Den kontante handelsværdi har traditionelt været den metode, som har givet den højest 

mulige andelsværdi. Da andelshavere generelt er interesseret i en så høj maksimalpris som 

muligt, skal andelsboligforeningerne dermed kun vælge metoderne anskaffelsesprisen eller 

den seneste offentlige ejendomsværdi, hvis disse er højere end den kontante handelsværdi 

som udlejningsejendom. 

 

Som tidligere nævnt kan andelsboligforeninger via den kontante handelsværdi metode altid 

sikre sig en vurdering af ejendommen, som er højere end markedsprisen. En valuar kan 

nemlig vende tilbage til andelsboligforeningen med et godt tilbud, i form af en god pris på 

ejendommen, for at sikre sig opgaven fremadrettet. Derudover kan en valuar vurdering give 

mulighed for, at en andelsboligforening ligefrem kan forhandle med valuaren om en ønsket 
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pris på ejendommen. Dermed bliver denne værdiansættelsesmetode den metode, som 

oftest kommer med den højeste maksimalpris. 

 

2.2. PRISFASTSÆTTELSE AF EJERBOLIGER 

En ejerbolig kan både være et hus eller en lejlighed.  

Som husejer er man eneejer af en fast ejendom og har dermed i lånmæssige sammenhæng 

retten til pantsætning. Dette gør hus til den mest selvstændige boligform. I forbindelse med 

huskøb kan der dog være et obligatorisk fællesskab i form af en grundejerforening, som i 

mindre grad sætter nogle rammer, der begrænser ejers selvbestemmelse. 

 

Ejerlejligheder derimod er kendetegnet ved, at de ofte er sammenhængende, og dermed har 

nogle fælles interesser såsom drift og vedligeholdelse af tag, kælder og fællesarealer. Dette 

medfører, at der normalt er et obligatorisk medlemskab af en ejerforening tilknyttet, når 

man køber en ejerlejlighed. Ejerne betaler et bidrag til ejerforeningen, som bruges til 

udgifter, der er fælles for ejendommen. Ejeren selv står for driften og vedligeholdelsen af sin 

egen lejlighed. Ejerforeningen har normalt via sine vedtægter indsat et mindre pantebrev i 

ejendommen til dækning af eventuelle krav. Pantebrevet er uden betalinger og påvirker 

derfor ikke user cost. 

 

Fælles for ejerboliger er, at købsaftalen fastholdes i et skøde, der typisk tinglyses og dermed 

giver en offentlig dokumentation for ejerskab. 

 

Ejerboliger omsættes og handles i almindelig fri handel. Det vil sige, at alle har mulighed for 

at varetage salg af sin bolig, og der er ikke nogen nøjagtig prisfastsættelse af ejerboliger. 

Prisen på en ejerbolig bliver dermed fastsat som en aftale mellem køber og sælger, og er 

dermed et udtryk for, hvad sælger vil sælge til, og hvad køber er villig til at købe til. Rent 

praktisk foregår langt de fleste ejendomshandler i Danmark via en ejendomsmægler. 

Ejendomsmægleren bliver således en markedsplads, hvor køber og sælger mødes.  
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Prisfastsættelsen af en bolig er et samspil af mange faktorer. Det indbyrdes styrkeforhold i 

blandt disse faktorer er ikke fast. De varierer fra bolig til bolig og fra tid til tid. 

Prisfastsættelsen af en bolig er dermed en meget individuel og relativ kompliceret sag. 

 

2.2.1. FAKTORER DER PÅVIRKER BOLIGPRISERNE 

Der er flere parametre, som har indflydelse på prisfastsættelse af en ejerbolig. Blandt andet 

spiller boligens faktorer, såsom vedligeholdelse, stand, størrelse, beliggenhed en væsentlig 

rolle. Ligeledes vil sociologiske faktorer, som mode og stil, også have indflydelse. Derudover 

har makroøkonomiske faktorer en væsentlig rolle, når prisen på en ejerbolig skal fastsættes. 

I dette afsnit vil der gives en yderligere beskrivelse af de væsentligste makroøkonomiske 

faktorers indvirkning på prisfastsættelsen af en ejerbolig.      

    

2.2.1.1. RENTEN 

Renteniveauet har indflydelse på boligpriserne.  Det skyldes, at renterne har indflydelse på 

den enkelte husstands boligomkostninger gennem ydelserne til boliglånet i form af 

lånerenterne.  Da renteudgifter er en stor del af den enkelte hustands samlede boligudgift, 

vil en stigning eller et fald i renten efter skat have indflydelse på 

finansieringsomkostningerne og dermed påvirke investeringslysten. En stigende rente 

medfører, at det bliver dyrere at finansiere sin bolig, hvilket kan betyde et nedadgående pres 

på boligpriserne. Omvendt gælder der, at falder renten, så kan det give anledning til 

stigende boligpriser, da finansieringen af boligen bliver billigere.  

 

Ligeledes har renten indflydelse på ejendomspriserne gennem vurderinger af kunder. En 

kunde bliver nemlig vurderet på baggrund af renten.  Når renten er lav, vil en kunde dermed 

kunne vurderes til at låne flere penge, hvilket vil få priserne på boliger til at stige. Derimod vil 

en høj rente bevirke, at kunden ikke får en ligeså god vurdering, og dermed vil boligpriserne 

blive lavere.  
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2.2.1.2. FINANSIERINGSMULIGHED 

Adgang til billig finansiering kan have indflydelse på boligpriserne. 

Er penge- og realkreditinstitutterne meget risiko-averse og fokuserer på høj grad af 

sikkerhed, kan dette have en nedadgående effekt på boligpriserne, da det bliver sværere for 

en køber at låne penge til en bolig.  Er institutterne derimod mere risikovillige, kan det 

betyde, at boligpriserne stiger. 

 

Nedenfor ses situationer, som kan have indflydelse på finansieringen og der igennem påvirke 

boligpriserne: 

 

 Kredit situationen hos kunderne 

 Øget krav til sikkerhed/solvens  

 Nervøsitet hos investorerne  

 

2.2.1.3. SKAT 

Skatten kan have indflydelse på boligpriserne, da samfundets skattetryk afspejler folks 

disponibel indkomst. Forventninger om eventuelle skattestigninger eller skattelettelser kan 

derfor have indvirkning på boligpriserne i henholdsvis nedadgående og opadgående retning. 

 

2.2.1.4. ARBEJDSLØSHED 

Arbejdsløsheden har ligeledes en effekt på boligpriserne, da usikkerheden omkring den 

disponible indkomst i husholdningerne spiller en stor rolle for folks økonomiske kunnen. 

Udsigter til større ledighed kan derfor påvirke boligpriserne til at falde. Omvendt kan 

forventninger til bedre lønninger og færre ledige påvirke boligpriserne i opadgående retning.  

 

 Afslag på lån 

 Større sikkerhed 80 % belåning-> 60 % belåning 

 Øget bidrag / omkostning 

 Øget rente 
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2.2.1.5. UDBUD OG EFTERSPØRGSEL 

Inden for den gældende lovgivning er boligpriserne for ejerboliger styret af det frie marked 

(udbud/efterspørgsel). I tider med stort udbud dvs., hvor der er mange boliger til salg, men 

ikke lige så mange købere, så er det ”købers marked”. Køberen kan derfor tillade sig at være 

mere kritisk, afventende og forlange større prisafslag, hvilket vil påvirke boligpriserne i 

nedadgående retning. Er der omvendt en stor efterspørgsel, men mindre udbud, kaldes det 

for ”sælgers marked”. Her kan sælgeren tillade sig at stille større krav til prisen på sin bolig, 

hvilket vil påvirke boligpriserne i opadgående retning. 

 

2.3. USER COST 

User cost betegnes som de samlede økonomiske omkostninger efter skat, der er forbundet 

med at bo i en bolig.  I disse beregninger skal derfor indgå alle de omkostningsposter, der er 

direkte relateret til det at bebo boligen. Det er kun de direkte omkostninger, som 

medregnes. Bolig-exogene poster, der afhænger af og varierer med boligforbruget, 

indregnes ikke.  

 

Jens Lunde og Anders Hvidt opsætter i deres artikel fra 1999 en definition på, hvilke 

elementer, som bør medtages i user cost for ejerboligen 

 

Her skal følgende tre kapitalposter indgå [2]: 

 Afskrivninger 

 Kapitalomkostninger 

 Fradrag for ejendomsprisstigningen 

 

Afskrivninger medtages, da boligen vil blive nedslidt og forældet over perioden. 

Kapitalomkostningerne bestemmes som det afkast efter skat, ejeren kunne have opnået ved 

en alternativ placering af ejendommens aktuelle markedsværdi ved samme risiko.  Fradrag 

for ejendomsprisstigninger medtages, da en stigning i ejendommens pris vil stille ejeren 
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bedre, og dermed skal denne stigning fradrage i user cost. Og omvendt, hvis der er tale om 

et prisfald. 

 

User cost for ejerboligen udtrykkes således [2]: 

 

   
    (                 (    )       ) 

 

Hvor: 

   
                                         

                                                       

                                                                   

                                  

                                                                   

                                     

                 (                      ) 

                                         

                                                                           

                                          

                                                                            

 

Den ovenstående ligning tager ikke hensyn til finansieringen af ejendommen fordelt på 

egen- og fremmed kapital, og da ejerboligen kan finasieres med egen- og fremmedkapital 

udbygges den ovenstående ligning. 

 

User cost for ejerboligen under hensyn til finansiering [2]: 

 

   
         (      )         (      )  (                    ) 

 

Hvor: 
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                 (                      ) 

                                         

                                                                            

 

For private andelsboliger skal der i user cost tages hensyn til særlige skatteregler for 

andelsboligen. Ved beregningen af user cost skal det iagttages, at der er en skattemæssig 

forskellig behandling af ejer og andelsboligforening. Andelshavere pålægges ikke 

ejendomsværdiskat, og andelsboligforeninger har som forening ikke adgang til rentefradrag.  

På grund af den manglende rentefradragsret, indgår renteudgifter uden nogen skattemæssig 

virkning i andelsboligens user cost. 

 

User cost for private andelsboliger udtrykkes således [2]: 

 

   
         (      )            (                 ) 

 

Analysen i nærværende afhandling er inspireret af denne teori, hvor der vil arbejdes med et 

simplere user cost udtryk. Der er valgt at se bort fra afskrivninger og inflation. Reduktionen 

er sket for at få en simplere og et mere regnevenligt udtryk. Den foretagne reduktion er ikke 

vurderet kritisk for analysens konklusioner. 
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I analysen arbejdes der med følgende parametre for user cost: 

 

 For ejerbolig fastsættes user cost til:  

 Skatter (grundskyld og ejendomsværdiskat) 

 Fællesudgifter (boligens andel af ejerforeningens driftsomkostninger) 

 Finansiering af købesum i form af køberens egenkapital/ fremmedkapital 

 

For en andelsbolig fastsættes user cost til: 

 Boligafgift (andel af andelsforeningens samlede omkostninger herunder 

grundskyld) 

 Finansiering af indskud i form af køberens egenkapital/ fremmedkapital 

 

2.4. EJENDOMSVÆRDISKAT 

I Danmark skal man betale ejendomsværdiskat af sin ejerbolig.  Ejendomsværdiskatten 

beregnes på baggrund af ejendomsværdien på ejerboligen. Ejendomsværdien fastsættes ud 

fra en offentlig ejendomsvurdering, der foretages af SKAT hvert andet år. Skattesatsen er 

fastsat i ejendomsværdiskatteloven og er ens for alle landets kommuner.  

 

Der skal betales 1 pct. i ejendomsværdiskat af den del af ejendommen, som er under 

progressionsgrænsen på 3.040.000 kr..  For den del af ejendommen, som overstiger 

progressionsgrænsen skal der betales 3 pct. i ejendomsværdiskat [16]. Progressionsgrænsen 

reguleres ikke, idet den er omfattet af et skattestop. 

 

Ejendomsværdiskatten har siden 2002 være omfattet af et skattestop. Dette betyder, at 

grundlaget for beregningerne af ejendomsværdiskatten ikke har kunnet overstige det 

mindste af følgende beløb [16]:  
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 Ejendomsværdi pr. 2001 tillagt 5 pct. 

 Ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 

 Det aktuelle års ejendomsværdi 

 

Derudover findes der yderligere nedslagsregler og begrænsninger af boliger, som er købt før 

pinsepakken i 1998. Disse yderligere nedslagsregler vil der blive set bort fra i denne 

afhandling. 

 

Skattestoppet af ejendomsværdiskatten har været en subsidering af ejerboligen og har 

været med til at påvirke til uligheder på det danske boligmarked. 

I DØRs rapport fra 2001 [7] beskriver de, at ejerboligen er subsidieret i form af den 

ejendomsværdiskat, ejerboligejerne betaler. Beskatningen af ejendomsværdiskatten er 

nemlig lavere end beskatningen af anden kapitalindkomst. Med det nuværende skattestop 

bliver denne effekt endnu mere tyngende. 

 

Bliver der eventuelt ændret ved ejendomsværdiskatten således, at 

ejendomsværdiskattestoppet ophører eller at denne kommer til at følge med udviklingen på 

boligmarkedet, så vil dette betyde, at subsidieringen af ejerboligen forsvinder. Konsekvensen 

af dette vil være, at ejerboligen bliver dyrere at bo i forhold til i dag.  

 

Ejendomsværdiskatteprocent kan udregnes på følgende måde: 

 

 

Hvor: 

Vuderingsværdien er det mindste af de beløb omfanget af skattestoppet 

 

                               
               

            
   (2.1) 
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Idet der i perioden 2001, var få boliger med priser over progressionsgrænsen, er der ved 

ovenstående beregning af ejendomsværdiskattesatsen set bort fra denne 

progressionsgrænse. 

 

Da etagebebyggelse er mest udbredt i København tages der udgangspunkt i 

ejendomsværdiskattesats for dette område. Ejendomsværdiskattesatsen kan dog variere fra 

område til område, idet boligpriserne er forskellige landet over. Ligeledes vil der være 

ændringer over tid i ejendomsværdiskattesatsen, da boligpriserne ændres over tid. 

 

Til beregning af ejendomsværdiskattesatsen er der taget udgangspunkt i boligpriserne i pr. 

m2 fra Realkreditrådets boligmarkedsstatistik [22], hvor handelsværdien er fra 4. kvartal 

2011 og vurderingsværdien svarer til ejendomsværdi pr. 2001 tillagt 5 pct.. Ifølge (2.1) fås 

 

                               
      

      
        (2.2) 

 

Danmarks nationalbank har, i deres kvartalsoversigt fra 1. kvartal 2011 [8], udregnet en 

effektiv ejendomsværdiskattesats. Deres graf viser, at den effektive 

ejendomsværdiskattesats for 2011 svarer til godt 0,6 %. 

 

I afhandlingen vil der således fremadrettet blive benyttet en ejendomsværdiskattesats på 

0,6 %. 
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3. ANALYSE 

3.1. MODEL INTRODUKTION 

I den simple model A er der skattemæssigt to faktorer, der indvirker på prisen: 

 

 Ejendomsværdiskatten, som relaterer sig til ejerboligen. 

 Rentefradragsreglerne, hvor renteudgifter i privat regi er fradragsberettiget, mens 

renteudgifter, som følge af lån i andelsforeninger, ikke er fradragsberettiget. 

 

Ejendomsværdiskatten belaster ejerboligen og giver derved en fordel til andelsboligen, mens 

rentefradragsretten er en fordel til ejerboligen, såfremt der er gæld i andelsboligen. 

For at fastholde en simpel og enkel modelopbygning skærpes modelforudsætningerne 

således yderligere for model A: 

 

 Modellen tager udgangspunkt i en prisdannelse, der er domineret af udbudssiden. 

Det vil sige, at prisen på de to aktiver: Ejerbolig og andelsbolig er ens, idet en 

markedsmæssig tilpasning vil ske over udbuddet. 

 Alle priser i beregningerne er normaliseret til 1. 

 Der antages, at lånerenten er ens for de to boligtyper. 

 

I model B udvides modellen, så der tages hensyn til finansieringsomkostninger, dvs., der 

gælder de samme antagelser, som ved model A, dog ophæves antagelsen af ens lånerenter.   
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I nedenstående Tabel 3.1 ses en oversigt over de faktorer og den anvendte notation, der vil 

indgå i analysen af user cost for de to boligtyper 

 

Faktorer  

Rente r 

Positiv skattesats  ti 

Negativ skattesats tu 

Årlig grundskat som andel af boligpris g 

Årlig ejendomsværdiskat som andel af boligpris e 

Årlige user cost ejerbolig UCye 

Årlige user cost andelsbolig UCya 

Boligydelsen for køberen Y 

Tabel 3.1 - User cost faktorer 

 

3.2. MODEL A: SKATTEFORHOLD 

3.2.1. HJØRNELØSNINGER FOR EJERBOLIGEN 

For ejerboligen bliver der to hjørneløsninger, som ses i Figur 3.1: 

Købers egenkapital = 0 og Købers egenkapital = 1. 

 

1) Egenkapital 0           2)  Egenkapital 1 

Figur 3.1 - Hjørneløsninger for ejerboligen 

 

3.2.2. HJØRNELØSNINGER FOR ANDELSBOLIGEN 

For andelsboligen bliver der fire hjørneløsninger, som ses i Figur 3.2: 

Købers egenkapital = 0 og Købers egenkapital = 1 

Andelsforeningen gæld = 0 og Andelsforeningens gæld =1  
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Figur 3.2 - Hjørneløsninger for andelsboligen 

 

 

3.2.3. USER COST FOR EJERBOLIGEN 

Egenkapital =0:  

Prisen for nutidsværdien af alle boligydelser bliver boligprisen plus de tilbagediskonterede 

grundskatter og ejendomsværdiskatter.  

 

   
 

( (    ))
 

 

( (    ))
 (3.1) 

 

Egenkapital =1: 

Her bliver prisen for nutidsværdien af alle boligydelser ligesom ovenfor nemlig boligprisen 

plus de tilbagediskonterede grundskatter og ejendomsværdiskat. Dermed fås samme udtryk 

som ovenfor blot med ti i stedet for tu, 

   
 

( (    ))
 

 

( (    ))
 (3.2) 

 

1) Egenkapital 0, andelsgæld 0 

4) Egenkapital 1, andelsgæld 1 

3) Egenkapital 1, andelsgæld 0 

2) Egenkapital 0, andelsgæld 1 
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Værdien af boligydelsen for køberen kaldes for Y og antages at være konstant. 

Nutidsværdien af Y bliver dermed       

 

    ( )  
 

 (    )   
  (3.3) 

Hvor: 

t svarer til tu ved negative renter og ti ved positive 

 

Dermed bliver den årlige user cost for køberen med henholdsvis egenkapital =0 og 

egenkapital =1 således: 

 

 

 

 (   )
    

 

( (   ))
 

 

 ((   ))
 ⇔ 

 

          (   ) 

 

(3.4) 

Dvs. 

Egenkapital =0: 

           (    ) (3.5) 

  

Egenkapital =1: 

           (    ) (3.6) 

 

3.2.3.1. SAMMENFATNING AF USER COST FOR EJERBOLIGEN 

Da ti > tu under de nuværende skatteforhold, så bliver boligydelsen og dermed user cost 

lavest for personer med stor egenkapital end for personer med lav eller ingen egenkapital. 

Dette skyldes, at alternativ forrentning er lavere for personer med stor egenkapital end for 

personer, der skal låne pengene, selv ved perfekt kapitalmarked. Dvs. det ud fra 
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skattereglerne kan ses, at ejerboligens user cost afhænger af dens finansiering, og at 

personer med formue bliver favoriseret. 

 

3.2.4. USER COST FOR ANDELSBOLIGEN 

Der analyseres nu de fire hjørneløsninger, der er for andelsboligkøberen. 

 

1) Egenkapital = 0, andelsgæld = 0: 

Prisen for nutidsværdien af alle boligydelser bliver boligprisen plus de tilbagediskonterede 

grundskatter 

 

   
 

( (    ))
 (3.7) 

 

 

2) Egenkapital = 0, andelsgæld 1: 

Her bliver prisen for nutidsværdien af alle boligydelser, den tilbagediskonterede boligpris, da 

der er gæld i andelsboligen plus de tilbagediskonterede grundskatter 

 

 
 

(    )
 

 

( (    ))
 (3.8) 

 

 

3) Egenkapital = 1, andelsgæld = 0: 

Her bliver prisen for nutidsværdien af alle boligydelser ligesom ved første hjørneløsning, 

nemlig boligprisen plus de tilbagediskonterede grundskatter. Dermed fås samme udtryk som 

ved første hjørneløsning blot med ti i stedet for tu.  

 

   
 

( (    ))
 (3.9) 
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4) Egenkapital = 1, andelsgæld 1: 

Her bliver prisen for nutidsværdien af alle boligydelser, ligesom ved anden hjørneløsning, 

nemlig den tilbagediskonterede boligpris plus de tilbagediskonterede grundskatter. Dermed 

fås samme udtryk som ved anden hjørneløsning blot med ti i stedet for tu.  

 

 
 

(    )
 

 

( (    ))
 (3.10) 

 

 

Nutidsværdierne for boligydelserne er de samme, som der er brugt ved ejerboligen, ligning 

(3.3), og dermed fås prisen pr. år for boligydelsen for de fire hjørneløsninger. 

Hjørneløsning 1) og 3) i Figur 3.2:  

 

 

 

 

 (   )
    

 

( (   ))
⇔ 

        (   ) 

 

(3.11) 

 

Dvs. 

Egenkapital =0 og andelsgæld =0: 

 

         (    ) (3.12) 

 

Egenkapital =1 og andelsgæld =0: 

 

         (    ) (3.13) 
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Hjørneløsning 2) og 4) i Figur 3.2 : 

Dvs. Egenkapital =0 og andelsgæld =1 og Egenkapital =1 og andelsgæld =1: 

 

 

 

 (   )
  

 

(   )
 

 

( (   ))
⇔ 

         

(3.14) 

 

3.2.4.1. SAMMENFATNING AF USER COST FOR ANDELSBOLIGER 

Der er forskellige skatteregler angående rentefradragsretten afhængig af, om det er 

andelsboligforeningen, som optager lånet, eller om det er den enkelte andelsboligkøber, der 

optager lånet til andelsbeviset personligt. Idet der ikke er fradragsret for renterne for lån 

optaget i andelsboligforening, bliver en andelsbolig med gæld dyrere at bo i, dvs., man får 

højere user cost end en gældfri andelsbolig, hvor personen selv optager et lån og får 

fradragsret. 

 

3.2.5. SAMMENFATNING AF USER COST FOR EJER- OG ANDELSBOLIG 

 

User cost afhængig af boligtype, belåningsforhold og købers 
egenkapital 

User cost 

Andelsbolig: 0 gæld, 0 % egenkapital 

 

 (    )    

Andelsbolig: 100 % gæld, 0 % egenkapital 

 

    

Andelsbolig: 0 gæld i andelsboligforening, 100 % egenkapital 

 

 (    )    

Andelsbolig: 100 % gæld i andelsboligforening, 100 % egenkapital 
for person 

 

    

Ejerbolig: 0 % egenkapital 

 

 (    )      

Ejerbolig: 100 % egenkapital 

 

 (    )      

Tabel 3.2 - User cost afhængig af belåningsforhold og købers egenkapital 
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I Tabel 3.2 ovenfor ses en skematisk oversigt af user cost for både ejer- og andelsboliger. 

Sammenholdes de mulige user cost, i Tabel 3.2, fremgår det, at skatteforskelle spiller en 

betydelig rolle. 

 

Som tidligere nævnt er der ikke fradragsret for renterne i en andelsboligforening, så en 

andelsbolig med gæld bliver dyrere at bo i end en gældfri andelsbolig, hvor personen selv 

optager et lån og får fradragsret. Sammenlignet med ejerboligen spares der den årlige 

ejendomsværdiskat, som en ejerboligkøber skal betale. Dermed bliver en andelsbolig uden 

gæld, den boligform med de laveste user cost og dermed den mest fordelagtige at bo i. 

 

En andelsbolig uden gæld bliver dermed økonomisk set det bedste køb, da den har de 

laveste user cost, både sammenlignet med andelsboliger med gæld og ejerboliger, givet 

forudsætningerne, uanset om køberen har egenkapital til at købe andelsbeviset kontant 

eller ej.  

 

En andelsbolig, i en gældfri andelsboligforening, opnår nemlig en klar subsidiering i form af, 

at den er skattefri. Jo lavere gælden i en andelsboligforening er, jo større fordel bliver 

effekten af skattefritagelsen for andelsboligforeningen.  

 

Ud fra de givne forudsætninger bør nyoprettede andelsboliger derfor oprettes uden gæld i 

andelsboligen, således at lånene ligger hos den individuelle køber direkte. På den måde har 

en køber af en andelsbolig mulighed for at opnå både fordelen ved det individuelle 

rentefradrag samt fordelen ved, at andelsboliger er ejendomsværdi- skattefrie. Dermed 

bliver andelsboliger uden gæld klart den mest fordelagtige boform, da man kan opnå fuld 

skattemæssig subsidiering.  Det er dog ikke, hvad man oplever i virkeligheden. Hvorfor man 

ikke gør det, vil blive belyst senere.. 

 

Hvad angår andelsboligforeningen med 100 % gæld i forhold til ejerboliger, så er der ikke en 

tilsvarende entydig konklusion, som ved en andelsbolig uden gæld. Her er der nemlig to 

modstridende skattemæssige effekter, rentefradragsretten og ejendomsværdiskatten.  I 
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denne situation er spørgsmålet, om forrentningen rti eller rtu, afhængig af situationen, er 

større eller mindre end ejendomsværdiskatten, e.   Henholdsvis hjørneløsning 2 eller 4 for 

andelsboligen afhængig af købers egenkapital. Ud fra ligning (3.4) og (3.14) fås: 

 

 (   )          ⇔ 

 (   )      ⇔ 

  
 

 
 

 

Figur 3.3 viser sammenhængen mellem gæld i andelsboligforeningen og renten ud fra 

ovenstående udtryk. Her holdes ejendomsværdiskatten konstant på 0,6 %, så renten findes 

ud fra skattesatsen for kapitalindkomsten og gælden i andelsboligforeningen.  Det ses, at jo 

lavere gæld der er i andelsboligforeningen, jo højere bliver renten. 

 

 

Figur 3.3 – Sammenhæng mellem gæld i andelsboligforening og renter 

 

3.2.6. FIRE MULIGE SCENARIER  

Alt i alt opnås fire scenarier, når der skal kigges på, hvilken boligtype, der er den mest 

fordelagtige for køberen at bo i afhængig af købers egenkapital og andelsboligens 

belåningsgrad. De fire scenarier er opstillet i Figur 3.4 nedenfor. 
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Figur 3.4 - Mulige scenarier (egen tilvirkning) 

 

Scenarie 1 beskriver en boligkøber uden egenkapital. Boligkøberen kan enten vælge at 

erhverve sig en ejerbolig eller en andelsbolig uden gæld i andelsboligforeningen. 

 

Scenarie 2 skildrer derimod en boligkøber, ligeledes uden egenkapital, som står med valget 

mellem en ejerbolig eller en andelsbolig med gæld i andelsboligforeningen. 

 

Scenarie 3 viser en boligkøber med egenkapital, der kan vælge at købe en ejerbolig eller en 

ubelånt andelsbolig. 

 

Det sidste scenarie, scenarie 4, beskriver en boligkøber med egenkapital, der står med valget 

mellem en ejerbolig eller en andelsbolig med gæld i andelsboligforeningen. 

 

I det foregående afsnit, med fokus på skat blev konklusionen, at en andelsbolig uden gæld 

klart er det økonomisk bedste køb, uanset købers egenkapital. Dvs., i det tilfælde, vil 

konklusionen i scenarie 1 og 3 blive, at køber skal vælge en ubelånt andelsbolig. Derimod var 

der ikke nogen entydig konklusion angående andelsboliger med gæld i deres 

andelsboligforeninger kontra ejerbolig.  I næste afsnit vil scenarie 2 og 4 derfor analyseres 
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nærmere med fokus på skatten, for at prøve at komme tættere på, hvad der er det bedste 

køb, når der kigges på andelsboliger med gæld i foreningen versus ejerboliger. 

 

3.3. MODEL A: SKATTEMÆSSIGE EFFEKTERS STØRRELSESORDEN 

De netop opsatte modelberegninger viser, at der ikke umiddelbart kan drages en entydig 

konklusion om, hvilken boligform, der er mest fordelagtig, når valget står mellem 

andelsboligforening med gæld og en ejerbolig. For at kunne afgøre dette, skal der 

iværksættes yderligere undersøgelser. 

 

 Som det ses af modellen, er det styrkeforholdet mellem to indbyrdes modsatrettede 

skatteeffekter, der giver udfaldet henholdsvis ejendomsværdiskatten og 

nettokapitalindkomstskatten. 

 

For at undersøge, hvornår de to skattemæssige effekter ophæver hinanden, fastholdes 

ejendomsværdiskatten tentativt på et givent niveau. Derved kan breakeven-renter beregnes 

ved skattesatser på henholdsvis 25 %, 33 % og 42 %.  Ejendomsværdiskatten fastholdes 

tentativt på 0,6 %.  

 

Figur 3.5 – Breakeven- renter 
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Ovenstående Figur 3.5 beskriver følsomheden i breakeven-renterne i forhold til ændringer i 

nettokapitalindkomstskatten, når ejendomsværdiskatten fastholdes på et givent niveau. 

Ud fra Figur 3.5 ses det, at breakeven-renterne bliver lavere, når skattesatsen for 

nettokapitalindkomsten stiger. Fastholdes ejendomsværdiskatten på et niveau under 0,6 %, 

ses en nedadgående parallelforskydning af kurven.  Den funktionelle sammenhæng er den 

samme for breakeven-renternes, blot på et lavere niveau. Fastholdes ejendomsværdiskatten 

på et niveau højere end 0,6 %, parallelforskydes kurven opad, og igen er der den samme 

funktionelle sammenhæng, nu på et højere niveau. Dermed vil breakeven-renternes niveau 

ligge på et højere niveau, når ejendomsværdiskatten fastholdes på et højere niveau.  

 

Ligeledes ses det, at breakeven-renten for en nettokapitalindkomstskattesats på 33 % vil 

medføre en breakeven-rente på 1,82 %, når ejendomsværdiskatten er fastholdt på 0,6 %. 

 

3.3.1. SAMMENFATNING AF SKATTEMÆSSIG EFFEKTERS STØRRELSESORDEN 

Følsomhedsanalysen ovenfor viser, at konklusionen for skatteparametrene er meget 

sensitiv. I øjeblikket har vi et politisk fastsat skattestop, der har fastlåst 

ejendomsværdiskatten, hvilket giver ejerboligejerne en subsidiering i form af en lavere 

beskatning.  

 

Dette indikerer, at eventuelle skatteregler kan have indflydelse på, hvilken type af bolig, man 

vælger at købe, når man er på jagt efter en bolig.  

 

På det danske boligmarked er det typiske billede, at en andelsboligforening har gæld. Derfor 

er valget andelsboligforening med gæld versus ejerbolig den hyppigste afvejning. En 

afvejning, hvor skattestrukturen spiller en afgørende rolle i det økonomisk rationelle valg. 

Køber skal således i sin beslutning ikke alene inkorporere egne forhold, men ligeledes have 

et blik for eksterne forhold, der kan have indflydelse på den fremtidige fordeling af de 

forskellige skattemæssige komponenter. En andelsboligforening har muligheden for at 

belåne og yde realkreditlån til beboere og derved skaffe beboerne en lav lånerente. 
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Ændrede skatteregler, som for eksempel en ophævelse af det nuværende skattestop, kan 

derfor have indflydelse på valget mellem andelsbolig eller ejerbolig.  På helt samme vis kan 

ændringer af rentefradragsretten være medvirkende årsag til en forskydning mellem 

andelsbolig og ejerbolig. Holdes rentefradragsretten fast på det nuværende niveau, og 

ophæves fastholdelsen af ejendomsværdiskatten, vil dette klart medvirke til, at ejerboligen 

bliver dyrere at bo i, end den er i dag.  Men det nuværende meget lave renteniveau 

nedtoner dog disse effekter.  

 

3.4. MODEL B: FINANSIERINGSOMKOSTNINGER 

I dette afsnit bliver problemstillingen ikke kun ejerbolig versus andelsbolig. Lånoptagelsen til 

andelsbolig kan ske ad to kanaler, dels gennem andelsboligforeningen dels direkte som 

personligt lån til den enkelte andelshaver. Valg af metode behandles skattemæssigt efter 

forskellige regler. Ligeledes er der forskellige regler angående lån til andelsboliger, afhængig 

af metoden, hvilket medfører forskel i lånerenter. Ved lånoptagelse via andelsboligforening 

opnås typisk lav lånerente, mens rentefradragsretten tabes. Hvorimod en personlig 

lånoptagelse til den enkelte andelshaver opnår rentefradrag, men må låne til en højere 

lånerente. 

Indtil nu har det været antaget, at ejerboligkøbere og andelsboligkøbere har haft samme 

finansieringsomkostninger, altså har kunnet låne til samme rente.  Denne antagelse vil blive 

udfordret i den kommende analyse. Der er i model forudsætningerne antaget effektive 

kapitalmarkeder. Med denne antagelse følger implicit forskel i lånerenter ved forskel i 

kreditrisiko. En højere kreditrisiko kræver en risikopræmie i form af en lidt højere 

udlånsrente. 

 

Da andelsbolig og ejerbolig er to juridisk forskellige konstruktioner, opstår der en meget 

kompleks forskydning af kreditrisikoen, der gør, at ejerboliger og andelsboliger kun sjældent 

har samme kreditrisiko. Derved er antagelsen om samme lånerente og stordrift udfordret.   

Følgende forhold har indvirkning på kreditrisikoen og lånerenten: 
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 Andelsforeningen optager lån som en forening med solidarisk hæftelse blandt alle 

foreningens medlemmer. Der kan optages både realkreditlån og banklån. Den 

solidariske hæftelse for hele foreningens lånebeløb, hvilket, alt andet lige, giver en 

reduktion i den samlede kreditrisiko. 

 

 Ejerboligen finansieres typisk af en enkelt eller to privatpersoner, og der optages 

både realkreditlån og banklån. Typisk er der solidarisk hæftelse blandt låntagerne, 

men dette er en betydelig mindre personkreds, hvilket gør kreditrisikoen væsentligt 

større.  

 

Denne kreditrisiko ses udtrykt i forskellige bidragssatser for andelsforeninger og ejerboliger, 

hvor andelsforeninger har væsentlig lavere bidragssatser og mindre kursskæring. 

 

 I efterfinansieringen dækkende den finansiering, der ikke kan opnås via realkredit (80 

– 100 %), har der typisk været en forskel mellem andelsbolig og ejerbolig, idet et 

skøde på en ejendom kan pantsættes og gøres til genstand for et tvangssalg på en 

tvangsauktion.  

 

Denne panteret har givet ejerboligen en bedre kreditmæssig stilling, og derved givet 

ejerboligen adgang til lavere lånerenter. 

 

Med Lov nr. 51 om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre 

boligfællesskaber (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) af 23. marts 2004 [12] er der 

sket en vis harmonisering af dette forhold. Loven giver adgang til pantsætning af 

andelsbeviser og skulle som udgangspunkt ligestille andelsbeviser og skøder i 

pantmæssig sammenhæng. 

 

Et andet forhold, der påvirker den samlede finansieringsomkostning, er forholdet mellem 

realkreditlån og banklån. På grund af andelsboligens og ejerboligens forskellige lovgrundlag 

og juridiske konstruktion er der typisk en forskel i forholdet mellem realkreditlån og banklån 

de to boligformer imellem. En forskel i ejerboligens favør.  Ejerboligen er via realkreditlove 

sikret adgang til en realkreditfinansiering på op til 80 % af ejendommens langsigtede værdi 

http://www.ft.dk/Samling/20031/lovforslag_som_vedtaget/L51.htm
http://www.ft.dk/Samling/20031/lovforslag_som_vedtaget/L51.htm
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[14], hvilket medfører et lavere renteniveau. Andelsboligforeninger, som har valgt at optage 

lånet fælles gennem foreningen, er sikret samme realkreditfinansiering og har dermed 

mulighed for samme renteniveau, som en ejerboligkøber. En andelsboligkøber, som skal låne 

personligt til andelsbeviset, har derimod ikke mulighed for finansiering via et 

realkreditinstitut og har således ikke mulighed for at opnå helt samme lave renteniveau. 

 

Dette skyldes, at ifølge realkreditloven må de danske realkreditinstitutter kun yde lån til fast 

ejendom[14]. Dette sætter en begrænsning for en køber af en andelsbolig, da et andelsbevis 

ikke anses som fast ejendom. Dermed kan en individuel andelsboligkøber ikke opnå 

finansiering af indskud gennem et realkreditinstitut og bliver derfor nødsaget til at søge lån i 

et pengeinstitut til en generelt højere rente. Derimod kan køberen af en ejerbolig typisk 

opnå en realkredit finansiering på 80 % af købesummen. Det betyder, at det gør det dyrere 

at optage lån til andelskøb på frihånd. 

 

Realkreditloven giver realkreditinstitutterne mulighed for at yde lån på basis af 

obligationsudstedelse på op til 80 % af den langsigtede værdi af en ejendom med en max 

løbetid på 30 år[14]. Ejerboligkøbere forventes derfor at kunne låne op til 80 % i et 

realkreditinstitut. De sidste 20 % må belånes gennem et pengeinstitut eller privat ved salg af 

pantebrev. En mulig ejerboligkøber har altså mulighed for at optage det meste af sit lån til 

en bolig i et realkreditinstitut. Realkreditlånene giver derved ejerboligkøbere en fordel via de 

lavere renter. 

 

Andelsboligforeningen kan have valgt at optage et samlet lån, så købere af en andel dækker 

en andel af lånets ydelser via boligudgiften til andelsboligforeningen. I dette tilfælde vil den 

enkelte andelshaver ikke kunne bestemme ligeså frit, som f.eks. en ejerboligkøber eller en 

andelsboligkøber, som låner personligt. Andelshaveren er nemlig underlagt foreningens 

interesser og kan dermed ikke enerådigt bestemme over finansieringen af andelsboligen. I 

visse tilfælde er andelsboligens finansiering så kompliceret at det kan indvirke på 

andelshavernes personlige kreditværdighed gennem den solidariske hæftelse. 

 



Analyse   
 

Side 42 af 89 
 

I scenariet, hvor andelsboligforeningen optager lånet, har andelsforeningen samme vilkår 

som købere af en ejerbolig, da ejendommen kan stilles som pant for lånet. På den måde 

opnår andelsboligforeningen samme fordelagtige renter som ejerboligkøbere. Da 

andelsboliger er skattefrie undgår andelsboligforeningen at betale ejendomsværdisskat, men 

rentefradragsretten frafalder, da det er foreningen, som optager lånet.  Dvs. det i denne 

situation er forholdet mellem ejendomsværdiskatten og rentefradragsretten, der 

bestemmer, hvilken en af de to boligformer, som har de laveste user cost og dermed er den 

billigste at bo i. 

 

Scenarie 2( Figur 3.4): Lån gennem andelsboligforening ud fra ligning (3.5) og (3.14) fås 

 

     (    )      ⇔ 

          ⇔         

 

Er finansieringen af andelsbeviset i stedet op til den enkelte andelsboligkøber, bliver 

lånerenten som sagt højere end ved lån til en ejerbolig, da man, som tidligere nævnt, er 

nødsaget til at søge lån uden for realkreditinstitutterne. Til gengæld slipper 

andelsboligkøberen for at betale ejendomsværdiskatten og kan samtidig bevare 

rentefradragsretten. Dermed er det forholdet mellem ejendomsværdiskatten og mer 

lånerenten for andelsbeviset, der bestemmer, om det er ejerboligen eller andelsboligen, 

som er billigst at bo i.  

 

Scenarie 1 (Figur 3.4): Lån til andelsbevis ud fra ligning (3.5) og (3.12) fås 

 

  (    )      (    )      ⇔ 

(    )(     )    ⇔ (     )  
 

(    )
 

Hvor: 

ra: Lånerenten for andelsbeviset 

re: Lånerenten for en ejerbolig 
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3.4.1. SAMMENFATNING AF FINANSIERINGSOMKOSTNINGS BETYDNING 

Det er vanskeligt at komme til en entydig og klar konklusion om, hvilken type af bolig, der er 

den billigste. Det afhænger meget af både renter og skatter.   

 

I scenarie 1 afgøres valget af billigste bolig af forholdet mellem mer lånerenten og 

ejendomsværdiskatten. Opvejer merlånerenten ejendomsværdiskatten, bliver andelsboligen 

det billigste boligvalg, idet user cost er lavest her. Derimod bliver ejerboligen det billigste 

boligvalg, når ejendomsværdiskatten opvejer merlånerenten for andelsboligen. 

 

For scenarie 2 er det lidt sværere at komme med en entydig konklusion om, hvilken af 

boligformerne, som har de laveste user cost. Her afhænger det af forholdet mellem 

ejendomsværdiskatten og rentefradragsretten. 

 

Beregningerne af forholdet er så følsomme over for både renteniveau og skattesatserne, at 

man ikke med sikkerhed kan beregne en” breakevenbelåningsgrad” for andelsboligerne, 

hvor de to skattemæssige effekter ophæver hinanden. 

 

3.5. MODEL C: PRISREGULERING AF ANDELSBOLIGEN 

Indtil nu har det været antaget, at priserne har været fastsat af udbudsbestemt pris og som 

følge heraf ens. I dette afsnit hæves denne restriktion for at analysere, hvorledes en identisk 

ejerbolig og andelsbolig burde prisfastsættes, hvis de samlede efter skat ydelser skal være 

identiske dvs., har ens user cost.  

 

Der tages udgangspunkt i hjørneløsningerne fra Figur 3.2 Dog bliver andelsbolig 

hjørneløsning 4) nu til Egenkapital 1, andelsgæld       , hvor        svarer til prisen på 

andelsboligen.   
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I Tabel 3.3 nedenfor er beskrevet de faktorer, som vil indgå i beregningerne i det følgende 

afsnit. 

Faktorer   

Rente r 

Positiv skattesats  ti 

Negativ skattesats tu 

Årlig grundskat som andel af boligpris g 

Årlig ejendomsværdiskat som andel af boligpris e 

Årlige user cost ejerbolig UCye 

Årlige user cost andelsbolig UCya 

Boligydelsen for køberen Y 

Pris p 

Udbetaling U 
 

Tabel 3.3 - Faktorer 

 

Som følge af forskellige lånerenter defineres lånerenten efter skat, som det vægtede 

gennemsnit af renterne i de forskellige belåningsintervaller. Intervallerne beskriver 

henholdsvis realkredit- og topfinansiering. 

 

  ( (     ))  (    )  ∑     (    )      

      

   

     (3.15) 

  

  ( (      ))  ∑     (    )      

      

   

     (3.16) 

 

Hvor: 

                                          

                                                      

b= belåningsgrad: 

 (   )  
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3.5.1. SCENARIE 1: INGEN EGENKAPITAL OG GÆLDFRI ANDELSBOLIGFORENING   

I dette scenarie, hvor der hverken er egenkapital eller andelsgæld, vil lånefinansieringen 

medføre, at ejerboligen er billigere at bo i, da ejerboligkøbere kan finansiere størstedelen af 

deres lån gennem et realkreditinstitut, hvor renten er lavere. Dog trækker 

ejendomsværdiskatten i den anden retning. 

 

Når efter skat ydelserne skal være ens, skal ligevægtsprisen for en andelsbolig kompensere 

for den manglende ejendomsværdiskat. Dermed vil det være forskellen i 

ejendomsværdiskatten og mer lånerenten for andelsbeviset, som bestemmer prisforskellen 

på de to boligformer. 

 

User cost for en ejerbolig: 

 

 

      
 

 ( (     ))
 

 

 ( (     ))
 

 

 (    )
⇔ 

            ( (     ))      

(3.17) 

 

 

User cost for en andelsbolig: 

 

 
       

 

(    ) ( (      ))
 

 

 (    )
⇔ 

            (    ) ( (      ))    

(3.18) 

 

 

Prisen for en andelsbolig givet ens user cost findes ved at sætte de to ovenstående udtryk lig 

hinanden og isolere         
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∑     (               )                 
       ( (     ))   
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(3.19) 

 

 

Ud fra ovenstående udtryk ses det, at så længe mer lånerenten for andelsbeviset opvejer 

ejendomsværdiskatten, vil ligevægtsprisen på en andelsbolig være mindre end 

ligevægtsprisen på en identisk ejerbolig. Omvendt skulle ejendomsværdiskatten opveje mer 

lånerenten for andelsbeviset, vil ligevægtsprisen på en ejerbolig være lavest. 

 

3.5.2. SCENARIE 2: INGEN EGENKAPITAL OG GÆLD I ANDELSBOLIGFORENING 

I dette scenarie har andelsboligforeningen optaget et fælles lån, hvilket gør, at 

andelsboligforeningen har samme lånevilkår som en ejerboligkøber. Dvs. med 80 % 

realkreditfinansiering og 20 % topfinansiering. Dette betyder, at en andelsboligforening kan 

låne til samme renteniveau som en ejerboligkøber.  Til gengæld bortfalder 

rentefradragsretten for andelsboligforeningen, når den har valgt at optage et fælles lån.  
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Dermed bliver prisen på en andelsbolig i dette tilfælde: 
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             (    )  
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(3.20) 

 

Ligevægtsprisen på en andelsbolig bliver således prisen på ejerboligen multipliceret med 

rentefradraget plus forskellen i ejendomsværdiskatten og lånerenten. Ud fra ligning (1.18) 

ses det, at det bliver skatter og renter, der bestemmer forskellen i ligevægtsprisen mellem 

de to boligtyper.  Hvis rentefradraget falder, vil det påvirke ligevægtsprisen på en 

andelsbolig i en opadgående retning. Omvendt vil en stigning i rentefradraget bevirke, at 

ligevægtsprisen på andelsboligen vil stige. En ændring i renten vil have samme effekt som en 

ændring i rentefradraget. Derimod vil et fald i ejendomsværdiskatten medføre, at 

ligevægtsprisen på en andelsbolig vil falde, mens en stigning i ejendomsværdiskatten vil 

påvirke ligevægtsprisen på en andelsbolig i en opadgående retning. 

 

3.5.3. SCENARIE 3: 100 % EGENKAPITAL OG GÆLDFRI ANDELSBOLIGFORENING 

I dette tilfælde, hvor en boligkøber har fuld egenkapital, og der ingen gæld er i 

andelsboligforeningen, da må ligevægtsprisen på en andelsbolig være højere end en identisk 

ejerbolig, når efter skat ydelserne skal være ens. Dette skyldes, som tidligere nævnt, at man 

skal betale ejendomsværdiskat, når man ejer en ejerbolig. Derved skal ligevægtsprisen på 

andelsboligen kompensere for skatten igennem sin pris.  Ligevægtsprisen på en andelsbolig 

må i dette tilfælde derfor beregnes på følgende måde: 
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 ⇔ 
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(3.21) 
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Ligevægtsprisen for en andelsbolig bliver således prisen på den identiske ejerbolig plus den 

tilbage diskonterede ejendomsværdiskat.  Ud fra ligning (3.21) ses det, at ligevægtsprisen på 

en andelsbolig aldrig vil kunne blive lavere end ligevægtsprisen på en identisk ejerbolig. 

Skulle leddet 
 

 (    )
  , da vil ligevægtsprisen være ens for de to boligtyper.  Det er således 

forholdet mellem renter og skatter, der bestemmer, hvor meget dyrere ligevægtsprisen på 

andelsboligen vil være i forhold til en tilsvarende ejerbolig. 

 

3.5.4. SCENARIE 4: 100 % EGENKAPITAL OG GÆLD I ANDELSBOLIGFORENINGEN 

I dette scenarie må det være forholdet mellem skatter og renter(kalkulationsrenten), som 

bestemmer forskellen i prisen på de to boligtyper. Ligevægtsprisen på en andelsbolig 

beregnes som følgende: 

 

 

      
 

 (    )
 

 

 (    )
  

      

(    )
 

 

 (    )  
⇔ 

              (    )  
 

 
 

(3.22) 

 

Ligevægtsprisen på andelsboligen bliver således prisen på den tilsvarende ejerbolig gange 

den positive skattesats plus forskellen i ejendomsværdiskatten og kalkulationsrenten.  

Dermed bliver ligevægtsprisen, på en andelsbolig med gæld i andelsboligforeningen, mindre 

end ligevægtsprisen på en identisk ejerbolig. Som det ses af ovenstående udtryk (3.22), vil det 

være forholdet mellem skatter og renter, der bestemmer forskellen i prisen for de to 

boligtyper. Jo mere belånt andelsboligforeningen er, jo mere fordelagtig vil ligevægtsprisen 

på andelsboligen være. 

 

3.5.5. SAMMENFATNING 

Modellen viser, at i scenarie 3, hvor køber har fuld egenkapital og andelsboligforeningen er 

gældfri, da vil ligevægtsprisen på en andelsbolig aldrig kunne blive lavere end 

ligevægtsprisen på en identisk ejerbolig. Ubelånte andelsboliger, hvor køberen har 
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egenkapital til at finansiere hele købet selv, vil først og fremmest være til folk med stor 

egenkapital, og som er villige til at betale ekstra for netop denne type af bolig, selv om der 

kan fås en tilsvarende ejerlejlighed til lavere ligevægtspris og derved have muligheden for at 

opnå en skattemæssig fordel ved, at andelsboliger er skattefrie. 

 

I de andre scenarier 1,2 og 4 er det svært at komme med en entydig konklusion på, hvilken 

type bolig, der har den laveste ligevægtspris. Dette skyldes, at skatte- og renteparametrene i 

modellen er meget følsomme overfor eventuelle ændringer. En eventuel ændring i et af 

parametrene vil kunne få modellen til at skifte mellem, hvilken af de to boligtyper, der har 

den mest fordelagtige ligevægtspris. 

 

Ligeledes er det ikke muligt at give en entydig konklusion på, om en gældfri eller en 

gældsramt andelsbolig har den mest fordelagtige ligevægtspris, da dette igen afhænger af 

modellens parametre samt af køberens egenkapital, som spiller en stor rolle. 

 

3.6. MODELLEN EMPIRISK 

I dette afsnit udregnes et eksempel på, hvad en andelsbolig bør koste ud fra den opstillede 

model, givet prisen på en identisk ejerbolig. Da modellen forudsætter, at prisen på en 

tilsvarende ejerbolig er kendt, så fastsættes denne til 2.000.000 kr.. 

 

Derudover antages det, i dette afsnit, at skattesatsen for positiv og negativ 

nettokapitalindkomst er ens.  Der vil senere hen i afhandlingen, i afsnittet 

følsomhedsanalyse, blive differentieret mellem disse to skattesatser for at se, hvilke effekter 

det har på resultaterne. 

 

Realkreditfinansieringen tager udgangspunkt i et 1-årigt rentetilpasningslån og belånes op til 

80 %. Lånerenten på det 1-årige rentetilpasningslån er baseret på BRFkredits 

refinansieringsrente (kontantlånsrente) for et afdragsfrit 1- årigt rentetilpasningslån for 

december 2011 [15]. 



Analyse   
 

Side 50 af 89 
 

Lånerenten for den øvrige finansiering, topfinansieringen op til de 100 %, tager 

udgangspunkt i en effektiv udlånsrentesats for husholdninger med rentebindingsperiode i op 

til 1 år fra nationalbankens rentestatistik, DNRNM december 2011 [21].  Denne rente 

benyttes ligeledes, når det er den enkelte andelshaver, som skal optage lån til en andelsbolig 

i et pengeinstitut. 

 

Kalkulationsrenten, som benyttes til at tilbagediskontere skatter og boligydelsen i de 

situationer, hvor køberen har stor egenkapital, er baseret på en 10-årig statsobligationsrente 

(stående lån) fra nationalbankens rentestatistik, DNRENTM december 2011 [20]. Den 10 

årige løbetid er valgt, da en boligejer ofte bor i sin bolig over en længere periode. 

 

I de nedenstående tabeller ses de forskellige oplysninger, der er relevante for finansieringen 

af begge boligformerne.  

 

Finansiering 

Ejerboligen Renter Lånegrænser 

Realkredit (RTL 1 rente) 1,21% 80% 

Topfinansering 6,22% 100% 

Andelshaver Renter Lånegrænser 

Bank 6,22% 80% 

Topfinansiering 6,22% 100% 

Andelsboligforening Renter Lånegrænser 

Realkredit (RTL 1 rente) 1,21% 80% 

Topfinansering 6,22% 100% 
 

Tabel 3.4 - Finansieringsoplysninger 

Skattesatserne ti og tu fastsættes til 33 %. 

Kalkulationsrenten fastsættes til 1,58 % 

 

Ud fra ejerboligprisen og ejendomsværdiskattesatsen (2.2) kan ejendomsværdiskatten 

udregnes: 
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Givet de ovenstående oplysninger bliver prisen på en andelsbolig i de fire forskellige 

scenarier som vist nedenfor. Deltaljeret beregninger kan ses i bilag A2-A5. 

 

Ligevægtspris for boligtype ud fra scenarie 

Boligtype Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 

Ejerbolig 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Andelsbolig 999.685 1.882.741 3.133.573 2.099.494 
 

Tabel 3.5 – Ligevægtspris ud fra scenarier 

 

Den ovenstående Tabel 3.5 viser modellens ligevægtspris for en andelsbolig i de forskellige 

scenarier kontra en tilsvarende ejerbolig, hvor prisen er 2.000.000 kr.. 

 

Det ses, at i to af de givende scenarier, nemlig de scenarier, hvor køber ikke har nogen form 

for egenkapital, der vil ligevægtsprisen på en andelsbolig være billigere end en tilsvarende 

ejerbolig ud fra de givne skattesatser og det nuværende lave renteniveau.   

Derimod vil ligevægtsprisen på en andelsbolig være højere end ligevægtsprisen på en 

identisk ejerbolig i de scenarier, hvor køber har egenkapital til at finansiere hele købet. 

 

En køber af en ubelånt andelsbolig har dog en skattemæssig fordel i form af, at 

andelsboligen er skattefri, og dermed skal der ikke betales ejendomsværdiskat. Derved kan 

det være en fordel for en køber med stor egenkapital at købe en andelsbolig til en højere 

ligevægtspris frem for en identisk ejerbolig og således spare ejendomsværdiskatten for den 

periode køberen bor i andelsboligen. 

  

Den gennemsnitlige ejertid for ejerlejligheder er 7 år [6].  Dvs., hvis køberen vælger at købe 

en andelsbolig, så vil nutidsværdien af de fremtidige ejendomsværdiskatter i 7 år svare til 

35.672.526 kr..  Dermed vil det kunne betale sig for en køber med stor egenkapital at betale 

en højere anskaffelsespris for andelsboligen, da køberen vil opnå en skattemæssig fordel på 

godt 34.538.953 kr. ved at købe sig en ubelånt andelsbolig frem for en identisk ejerbolig.  
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Nedenfor er vist beregningerne for de fremtidige ejendomsværdiskatter for 7 år. 
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Besparelsen ved at købe en ubelånt andelsbolig: 

 

                                            

 

Ud fra de givne forudsætninger ses, at scenarie 1, en andelsbolig uden gæld i 

andelsboligforeningen, og hvor køberen ikke selv har nogen form for egenkapital, klart er 

den type bolig, som har den laveste ligevægtspris. 

 

Dermed vil det for en boligkøber uden nogen form for egenkapital klart være en fordel at 

vælge en andelsbolig, hvor der ingen gæld er i andelsboligforeningen.  Boligkøberen kommer 

på denne måde til at betale mindre i ligevægtspris ved at købe lige præcis denne type 

andelsbolig frem for en identisk ejerbolig eller en andelsbolig med gæld i 

andelsboligforeningen.  

 

Til gengæld bliver indskuddene i de ubelånte andelsboliger meget dyre, hvilket gør, at 

køberen af den ubelånte andelsbolig uden nogen form for egenkapital, skal låne flere penge i 

banken til en meget højere rente i forhold til den realkreditrente, man kan låne til ved køb af 

ejerbolig eller en belånt andelsbolig. 
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Ud fra de givne forudsætninger, vil det være mest fordelagtigt for andelsboligkøbere at købe 

en ubelånt andelsbolig, idet en køber af en ubelånt andelsbolig, kan opnå den fulde 

skattemæssige fordel ved at undgå ejendomsværdi og stadig bibeholde rentefradragsretten 

ved at optage lånet personligt.  

 

Det koster det samme at bygge en ejerbolig såvel som en andelsbolig henholdsvis med og 

uden gæld i andelsboligforeningen. Derfor burde nyoprettede andelsboliger oprettes uden 

gæld i andelsboligforeningen. Byggebranchens fortjeneste findes i forholdet mellem 

byggeomkostningerne og markedsprisen på boligerne.  

 

Ud fra de givne forudsætninger i dette afsnit, modellen empirisk, burde nyoprettede 

andelsboliger opføres ubelånte andelsboliger og sælges til folk med stor egenkapital, da 

ligevægtsprisen her er størst. Dette vil være mest lønsomt for både byggebranchen og 

boligkøbere, idet byggebranchen får en større fortjeneste og boligkøberne undgår 

ejendomsværdiskatten. 

 

Grunden til at dette ikke sker i virkeligheden er, at markedet generelt ikke anser velhavende 

personer som målgruppen for andelsboliger, idet andelsboliger har et ry for at være billige 

boliger eksempelvis til studerende. Dette stemmer overens med grundideen bag 

andelsboligtanken. 

 

3.7. FØLSOMHEDSANALYSE 

I følgende afsnit foretages en følsomhedsanalyse af de forskellige parametre i modellen for 

at undersøge, hvilke effekter det kan have på fastsættelsen af prisen på en andelsbolig.  Da 

prisreguleringsmodellen forudsætter, at prisen på en ejerbolig er kendt, fastsættes prisen på 

ejerboligen i denne følsomhedsanalyse til 2.000.000 kr., hvilket er det samme beløb, som er 

benyttet i overstående afsnit. 

 

 



Analyse   
 

Side 54 af 89 
 

Det følgende afsnit tager udgangspunkt i ændringer i forhold til: 

 Skat 

 Rente  

 

3.7.1. SKAT  

I dette afsnit undersøges effekten af, hvad eventuelle ændringer i skatten kan have af 

betydning for ligevægtsprisen på en andelsbolig.  Der undersøges, hvad et eventuelt fald og 

ligeledes, hvad en eventuel stigning kan have af betydning for ligevægtsprisen på en 

andelsbolig ud fra den opstillede model.  

I afsnittet, modellen empirisk, er det antaget, at skattesatserne for den positive 

nettokapitalindkomst og den negative kapitalindkomst er ens.  Da dette ikke er tilfældet i 

Danmark, på grund af skattepolitikken, startes følsomhedsanalysen med at differentiere 

disse skattesatser. 

 

3.7.1.1. FORSKEL I POSITIV OG NEGATIV NETTOKAPITALINDKOMST 

I den nuværende skattepolitik er der forskellige fradragssatser for nettokapitalindkomst.  

Derfor ændres nu fradraget for positiv nettokapitalindkomst fra de først antaget 33 % til 42 

%, som er mere retvisende for den nuværende skattepolitik.  Den negative 

nettokapitalindkomst fastholdes stadig på 33 %. 

 

Der undersøges nu, hvilke konsekvenser det har for scenarierne 3 og 4. De fundne resultater 

sammenholdes med resultaterne, som er fundet i det tidligere afsnit, modellen empirisk.   

 

Ligevægtspris for boligtype ud fra scenarie 

Boligtype Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 

Ejerbolig 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Andelsbolig 999.685 1.882.741 3.133.573 2.099.494 

                          Ligevægtspris ud fra scenarie ved  forskel i ti og tu 

Andelsbolig 999.685 1.882.741 3.309.472 1.919.494 
 

Tabel 3.6 - Ligevægtspris ved forskel i positiv og negativ nettokapitalindkomst 
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Tabel 3.6 viser, at når der er forskel i skattesatser for negativ- og positiv 

nettokapitalindkomst, så rykker det ikke ved tendensen.  Selv med de forskellige skattesatser 

i de to typer af nettokapitalindkomst findes den billigste ligevægtspris i scenarie 1, som 

bliver ligevægtsprisen på en ubelånt andelsbolig.  De forskellige skattesatser i henholdsvis 

den negative- og positive nettokapitalindkomst gør dog, at ligevægtsprisen på en andelsbolig 

i scenarie 4 kommer under 2.000.000, som er prisen på den identiske ejerbolig. Derved gør 

forskellen i satsen af negativ- og positiv nettokapitalindkomsterne, at ligevægtsprisen på en 

andelsbolig i scenarie 3 er det eneste scenarie, hvor ligevægtsprisen på andelsboligen er 

dyrere end den identiske ejerbolig. Ligeledes gør skatteforskellen, at ligevægtsprisen på en 

andelsbolig i scenarie 3 bliver endnu dyrere og rykker endnu længere fra de andre 

ligevægtspriser, og bliver dermed stadig den dyreste boligtype at erhverve sig sammenlignet 

med de andre scenarier og en identisk ejerbolig.  

 

3.7.1.2. ÆNDRING AF NEGATIV KAPITALINDKOMST (RENTEFRADRAGET) 

I dette afsnit undersøges effekten af ændringer i den negative nettokapitalindkomst, også 

kaldet rentefradraget. Disse ændringer spænder fra satser under det nuværende niveau til 

satser højere end det nuværende niveau, for at få en indsigt i den fulde effekt ved ændringer 

i denne skattesats.  

 

3.7.1.2.1. SCENARIE 1  

Her har køber valget mellem en ejerbolig eller en andelsbolig uden gæld i 

andelsboligforeningen. I dette scenarie har køber ingen form for egenkapital. 

 

Ligevægtsprisen på en andelsbolig ved ændringer i rentefradraget 

Boligtype/Skattesats 20% 25% 33% 42% 

Andelsbolig 952.856 968.946 999.685 1.044.403 

Ejerbolig 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
 

Tabel 3.7 - Ligevægtspris ved ændringer af rentefradraget (scenarie1) 
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Figur 3.6 – Ligevægtspris ved ændringer i rentefradraget (scenarie 1) 

 

Ud fra Tabel 3.7 og Figur 3.6 fremgår det, at ligevægtsprisen på en andelsbolig stiger, når 

skattesatsen/rentefradraget stiger. Ligeledes falder ligevægtsprisen på en andelsbolig, når 

skattesatsen falder. Rentefradraget skal stige voldsomt, hvis ligevægtsprisen på en 

andelsbolig skal gå hen og blive dyrere end ligevægtsprisen på en tilsvarende ejerbolig. En 

nedsættelse af rentefradraget vil dermed favorisere ligevægtsprisen på andelsboligen 

ydereligere.   

 

3.7.1.2.2. SCENARIE 2 

Her har køber valget mellem en ejerbolig eller en andelsbolig med gæld i 

andelsboligforeningen. I dette scenarie har køber ingen form for egenkapital. 

 

Ligevægtspris for en andelsbolig ved ændringer i rentefradraget 

Boligtype/Skattesats 20% 25% 33% 42% 

Andelsbolig 2.142.741 2.042.741 1.882.741 1.702.741 

Ejerbolig 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
 

Tabel 3.8 - Ligevægtspris ved ændringer af rentefradraget (scenarie 2) 
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Figur 3.7 - Ligevægtspris ved ændringer af rentefradraget (scenarie 2) 

 

Tabel 3.8 og Figur 3.7 viser, at ligevægtsprisen på en andelsbolig bliver dyrere, når 

rentefradraget falder. Dette skyldes, at et lavere rentefradrag får leddet       (    ) til at 

stige. Omvendt vil et højere rentefradrag medvirke til, at leddet bliver mindre og dermed 

bevirke, at ligevægtsprisen på en andelsbolig falder. 

 

Ud fra de givne forudsætninger, skal rentefradraget ikke falde langt under det nuværende 

niveau på omkring 33 %, før ligevægtsprisen på en andelsbolig går hen og er dyrere end 

ligevægtsprisen på en tilsvarende ejerbolig.  

 

3.7.1.2.3. SAMMENFATNING  

Ud fra ovenstående følsomhedsanalyse ses det, at scenarie 1 og scenarie 2 har 

modsatrettede effekt, når der ændres på rentefradraget. Når rentefradraget hæves, falder 

ligevægtsprisen på en andelsbolig for scenarie 2, hvorimod ligevægtsprisen på en 

andelsbolig i scenarie 1 stiger, når rentefradraget hæves.  Omvendt falder ligevægtsprisen 

for en andelsbolig i scenarie 1, når rentefradraget falder og ligevægtsprisen på en 

andelsbolig stiger i scenarie 2 ved et fald i rentefradraget. 
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Ligeledes ses det, ud fra de givne forudsætninger, at der i scenarie 1 skal ske en voldsom 

stigning i rentefradraget, før ligevægtsprisen på en andelsbolig bliver højere end 

ligevægtsprisen på en identisk ejerbolig.  Derimod skal rentefradraget kun falde til omkring 

25 %, før ligevægtsprisen på en andelsbolig er højere end ligevægtsprisen på en tilsvarende 

ejerbolig i scenarie 2. Ligevægtsprisen på en andelsbolig i scenarie 2 er således meget følsom 

overfor ændringer  i rentefradraget, hvilket gør, i modsætningen til scenarie 1, at 

ligevægtsprisen for andelsboligen hurtigt kan gå hen og blive højere end ligevægtsprisen på 

en identisk ejerbolig.  

 

Derudover ses det, at ligevægtsprisen for en andelsbolig gennem den ovenstående 

følsomhedsanalyse generelt er lavere i scenarie 1 end i scenarie 2 uanset skatteniveau. 

Ligeledes ligger denne ligevægtspris for andelsboligen i scenarie 1 konstant under 

ligevægtsprisen for en ejerbolig.   

 

Givet denne analyse, vil det være mest fordelagtigt at købe en andelsbolig, hvor 

andelsboligforeningen er gældfri, fremfor en andelsbolig med gæld i foreningen, når køber 

ikke har nogen form for egenkapital, idet ligevægtsprisen her er lavere end ligevægtsprisen 

for en andelsbolig med gæld i andelsboligforeningen samt er lavere end ligevægtsprisen for 

en identisk ejerbolig. 

 

3.7.1.3. ÆNDRING AF POSITIV NETTOKAPITALINDKOMST: 

I dette afsnit undersøges effekten af ændringer i den positive nettokapitalindkomst. Disse 

ændringer spænder fra satser under det nuværende niveau til satser højere end det 

nuværende niveau, for at få en indsigt i den fulde effekt ved ændringer i denne skattesats. 

 

3.7.1.3.1. SCENARIE 3 

I dette scenarie har køber valget mellem en ejerbolig eller en andelsbolig uden gæld i 

andelsboligforeningen. Køber har egenkapital til at finansiere hele købet. 



Analyse   
 

Side 59 af 89 
 

Ligevægtspris for en andelsbolig ved skatteændringer 

Boligtype/Skattesats 25% 33% 42% 50% 

Andelsbolig 3.012.658 3.133.573 3.309.472 3.518.987 

Ejerbolig 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
 

Tabel 3.9 - Ligevægtspris ved ændringer af positiv nettokapitalindkomst (scenarie 3) 

 

 

Figur 3.8 – Ligevægtspris ved ændringer i positiv nettokapitalindkomst (scenarie 3) 

 

Ud fra Tabel 3.9 og Figur 3.8 ses det, at ligevægtsprisen på andelsboligen bliver dyrere, når 

skattesatsen hæves, og omvendt falder ligevægtsprisen på en andelsbolig, når skattesatsen 

sænkes. Ud fra den ovenstående følsomhedsanalyse ses det, at ligevægtsprisen på 

andelsboligen stadig er dyrere end ligevægtsprisen på en tilsvarende ejerbolig, selv om 

skattesatsen falder. Skulle skattesatsen blive 0, vil ligevægtsprisen på en andelsbolig stadig 

blive dyrere, da (1-ti) vil blive 1, og dermed vil det være forskellen mellem 

ejendomsværdiskatten og kalkulationsrenten, som gør udfaldet i ligevægtsprisen på 

andelsboligen.  

 

3.7.1.3.2. SCENARIE 4 

I dette scenarie har køber valget mellem en ejerbolig eller en andelsbolig med gæld i 

andelsboligforeningen. Køber har egenkapital til at finansiere hele købet. 
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Ligevægtspris for en andelsbolig ved skatteændringer 

Boligtype/Skattesats 25% 33% 42% 50% 

Andelsbolig 2.259.494 2.099.494 1.919.494 1.759.494 

Ejerbolig 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
 

Tabel 3.10 - Ligevægtspris ved ændringer af positiv nettokapitalindkomst (scenarie 4) 

 

 

Figur 3.9 - Ligevægtspris ved ændringer af positiv nettokapitalindkomst (scenarie 4) 

 

Følsomhedsanalysen viser, at ligevægtsprisen på en andelsbolig falder, når skattesatsen 

øges. Omvendt stiger ligevægtsprisen på andelsboligen, når skattesatsen sænkes. Dette 

skyldes, at leddet       (    ) bliver større jo lavere skattesatsen er og omvendt. Dermed 

bliver ligevægtsprisen på andelsboligen favoriseret, når skattesatsen hæves.  I Tabel 3.10 og 

Figur 3.9 ses det, at ligevægtsprisen på andelsboligen bliver højere end en identisk ejerbolig, 

når skattesatsen ændres til ca. 33 % ud fra de givne forudsætninger. 

 

3.7.1.3.3. SAMMENFATNING 

Ud fra den ovenstående følsomhedsanalyse af effekten af den positive nettokapitalindkomst 

ses det, at scenarie 3 og scenarie 4 har modsatrettede effekt. Når skattesatsen for den 

positive nettokapitalindkomst stiger, så stiger ligevægtsprisen på en andelsbolig i scenarie 3, 

hvorimod den falder i scenarie 4. Omvendt sker det, hvis skattesatsen for den positive 

nettokapitalindkomst falder. 
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Ligeledes ses det, ud fra de givne forudsætninger, at den positive nettokapitalindkomst kun 

skal falde til ca. 33 %, før ligevægtsprisen på en andelsbolig er højere end ligevægtsprisen på 

en tilsvarende ejerbolig i scenarie 4. Ligevægtsprisen på en andelsbolig i scenarie 4 er 

således meget følsom overfor ændringer  i skattesatsen, hvilket gør, at en ændring i 

skattesatsen hurtigt kan bevirke, at ligevægtsprisen på en andelsbolig bliver dyrere end 

ligevægtsprisen på en identisk ejerbolig.  

Derudover ses det, at ligevægtsprisen for en andelsbolig konsekvent er højere end en 

tilsvarende ejerbolig i scenarie 3. Ligeledes er ligevægtsprisen for en andelsbolig i scenarie 3 

højere end ligevægtsprisen på en andelsbolig i scenarie 4. 

 

Sammenlignes der med en identisk ejerbolig, vil ligevægtsprisen på en andelsbolig med gæld 

i andelsboligforeningen være lavere, så længe skattesatsen modsvarer forholdet mellem 

ejendomsværdiskatten og kalkulationsrenten.  Da parametrene er meget følsomme, er det 

svært at komme med en entydig og general konklusion på, hvornår dette er tilfældet. 

 

Hvis der udelukkende fokuseres på den laveste ligevægtspris, viser denne 

følsomhedsanalyse, at det vil være mest fordelagtigt at købe en andelsbolig, hvor der er 

gæld i andelsboligforeningen fremfor en gældfri andelsboligforening, når køber har fuld 

egenkapital, idet ligevægtsprisen her er lavere end ligevægtsprisen for en andelsbolig med 

gældfri andelsboligforening. 

 

Men som køber af en belånt andelsbolig, får man begrænset indflydelse og selvbestemmelse 

og samtidig mindskes skattefordelen, idet man er underlagt andelsboligforeningens 

gældstruktur og finansiering. Derigennem får man en tvungen gæld i skattemæssig regi, som 

man ikke ønsker, hvor rentefradragsretten mistes. Derved vil denne skatteulempe gøre at på 

trods af, at den belånte andelsbolig har en lavere ligevægtspris, vil en ubelånt andelsbolig 

være mere fordelagtig både i forhold til en belånt andelsbolig og i forhold til ejerboligen, da 

man her opnår en større skattemæssig fordel 
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3.7.1.4. EJENDOMSVÆRDISKAT 

I dette afsnit belyses, hvad en ændring i ejendomsværdiskatten kan have af indflydelse på 

ligevægtspriserne for boligerne i de forskellige scenarier. 

 

Ligevægtspris for en andelsbolig ved ændringer i ejendomsværdiskatten 

Boligtype/Skattesats 0,4% 0,6% 0,8% 

Scenarie 1 

Andelsbolig 903.625 999.685 1.095.746 

Ejerbolig 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Scenarie 2 

Andelsbolig 1.701.827 1.882.741 2.063.654 

Ejerbolig 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Scenarie 3 

Andelsbolig 2.755.715 3.133.573 3.511.430 

Ejerbolig 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Scenarie 4 

Andelsbolig 1.846.329 2.099.494 2.352.658 

Ejerbolig 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
 

Tabel 3.11 - Ligevægtspris ved ændringer i ejendomsværdiskattesats 

 

Ud fra Tabel 3.11 ses, at en stigning i ejendomsværdiskatten vil medføre, at ligevægtsprisen 

på en andelsbolig vil stige uanset, hvilket scenarie der er tale om. Dvs. uanset graden af 

egenkapital og belåningsgrad.  Det skyldes, at ejerboligens user cost vil stige, når 

ejendomsværdiskatten stiger. Da andelsboligen er ejendomsværdiskattefri, må den 

kompensere for denne stigning via ligevægtsprisen for, at de to boligtypers user cost er ens. 

Det omvendte gælder ved et fald i ejendomsværdiskatten. 

 

Følsomhedsanalysen viser, at for personer uden egenkapital, er andelsboligen uden gæld i 

andelsboligforeningen (scenarie 1) stadig den boligtype med den laveste ligevægtspris.  

Ligeledes viser følsomhedsanalysen, for folk med egenkapital, at de ubelånte andelsboliger 

har en højere ligevægtspris end en tilsvarende ejerbolig. For belånte andelsboliger, hvor folk 

har egenkapital viser følsomhedsanalysen, at ligevægtsprisen kan komme under 

ligevægtsprisen for en ejerbolig, hvis ejendomsværdiskatten bliver lav nok. 

 



Analyse   
 

Side 63 af 89 
 

I situationen med lav ejendomsværdiskat (0,4 %) vil en andelsbolig med gæld i 

andelsboligforeningen, for en køber med egenkapital, klart være en fordel i forhold til en 

identisk ejerbolig, idet ligevægtsprisen på andelsboligen er lavere end ejerboligens og 

samtidig opnås den skattemæssige fordel på længere sigt ved at købe en andelsbolig. 

For velstående personer med stor egenkapital er det interessant at undersøge, om det kan 

betale sig at udnytte den skattemæssige fordel ved de ubelånte andelsboliger, som følge af, 

at andelsboligerne er skattefrie. Ligevægtsprisen på den ubelånte andelsbolig vil i denne 

model altid være højere end den tilsvarende ejerbolig, da ligevægtsprisen for den ubelånte 

andelsbolig vil være prisen på den identiske ejerbolig plus nutidsværdien af de 

tilbagediskonterede ejendomsværdiskatter.  

 

Som tidligere vist, var der en klar fordel for en køber med stor egenkapital at erhverve sig en 

ubelånt andelsbolig.  Denne effekt vil stadig være gældende selv om 

ejendomsværdiskattesatsen skulle falde til 0,4 %. Fordelen vil være en smule lavere i form af 

en lavere ejendomsværdiskattesats. Ligeledes vil fordelen ved at købe en ubelånt 

andelsbolig være større, hvis ejendomsværdiskattesatsen stiger. Her vil den skattemæssige 

besparelse blive større i takt med at ejendomsværdiskattesatsen er steget.  Beregninger kan 

ses i bilag 6.3.A.6. 

Ejendomsværdiskatten skal dermed helt fjernes fra ejerboligen, før det ikke vil være en 

fordel at erhverve sig en ubelånt andelsbolig, når man har egenkapitalen til det. 

 

Den ubelånte andelsbolig vil dog være det bedste valg uanset købers egenkapital, idet køber 

her vil opnå den største skattemæssige fordel samt en større selvbestemmelse end ved en 

belånt andelsbolig. 

 

3.7.2. RENTE 

I dette afsnit undersøges, hvad en eventuel rentestigning eller rentefald vil have af 

betydning for ligevægtsprisen på en andelsbolig.  Der undersøges, hvordan ligevægtsprisen 

vil ændre sig, hvis renten skulle stige med henholdsvis et, to eller tre pct.point og ligeledes, 

hvad der vil ske, hvis renten skulle falde et pct. point. 
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Dette vises for scenarie 1 og scenarie 2, hvor køber ikke har egenkapital og derfor er tvunget 

til at låne pengene. 

 

3.7.2.1. FOR SCENARIE 1: INGEN EGENKAPITAL OG GÆLDFRI ANDELSBOLIGFORENING 

Her står køberen med valget mellem en ejerbolig eller en andelsbolig uden gæld i 

andelsboligforeningen. Der startes med at se på, hvad effekten vil være, når de to typer af 

rente, henholdsvis realkredit- og pengeinstitutrente, har de samme renteændringer. 

 

3.7.2.1.1. HVOR RENTEÆNDRINGERNE ER LIGE STORE HOS REALKREDIT- OG PENGEINSTITUTLÅN: 

Ligevægtspris for en andelsbolig ved renteændringer 

Boligtype/Renteændring -1% 0 1% 2% 3% 

Andelsbolig 807.871 999.685 1.138.329 1.243.219 1.325.344 

Ejerbolig 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
 

Tabel 3.12 - Ligevægtspris ved renteændringer (scenarie 1) 

 

 

Figur 3.10 – Ligevægtspris ved renteændringer (scenarie 1) 

 

Som det ses af Tabel 3.12 og Figur 3.10, stiger ligevægtsprisen på andelsboligen, jo højere 

renten bliver, og gabet mellem de to boligtyper bliver derfor minimeret. Dog er prisen på 

andelsboligen stadig lavere end ligevægtsprisen på en tilsvarende ejerbolig. Der skal en 
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markant rentestigning til, for at ligevægtsprisen på andelsboligen vil gå hen og blive dyrere 

end ligevægtsprisen på ejerboligen. 

 

3.7.2.1.2. HVIS KUN REALKREDITRENTEN ÆNDRES: 

Da forskellen mellem mer’ lånerenten og ejendomsværdiskatten spiller en betydelig rolle i 

dette scenarie, vil det være interessant at se, hvad effekten af renteændringer i kun 

realkreditrenten har af betydning for ligevægtsprisen på andelsboligen.  For at få den fulde 

effekt udvides ændringerne op til fire pct.point. 

 

 

Ligevægtspris for en andelsbolig ved renteændringer - realkreditrenten 

Boligtype/Renteændring -1% 0 1% 2% 3% 4% 

Andelsbolig 742.244 999.685    1.257.127  1.514.569 1.772.010 2.029.452 

Ejerbolig 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
 

Tabel 3.13- Ligevægtspris ved renteændringer i realkreditrenten (scenarie 1) 

 

Ud fra ovenstående Tabel 3.13 ses det, at jo højere realkreditrenten bliver, jo højere bliver 

ligevægtsprisen på andelsboligen. Dette hænger godt sammen med, at jo mindre gabet 

mellem realkreditrenten og pengeinstitutrenten bliver, jo mindre bliver gabet mellem mer 

lånerenten og ejendomsværdiskatten, hvilket medfører, at ligevægtsprisen på en andelsbolig 

stiger. 
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Figur 3.11 - Ligevægtspris ved ændringer i realkreditrenten (scenarie 1) 

 

I Tabel 3.13 og Figur 3.11 ses, at ud fra de givne forudsætninger, så skal realkreditrenten blot 

stige mellem 3 -4 pct. point, før end prisen på en andelsbolig vil være højere end prisen på 

en tilsvarende ejerbolig. 

 

3.7.2.1.3. HVIS KUN PENGEINSTITUTRENTEN ÆNDRER SIG: 

Da forskellen mellem mer’ lånerenten og ejendomsværdiskatten spiller en betydelig rolle i 

dette scenarie, vil det være interessant at se, hvad effekten af renteændringer i kun 

pengeinstitutrenten har for prisen på andelsboligen. For at få den fulde effekt udvides 

ændringerne ned til fire pct.point. 

 

Ligevægtspris for en andelsbolig ved renteændringer - pengeinstitutrenten 

Boligtype/Renteændring -4% -3% -2% -1% 0 1% 

Andelsbolig 2.082.639 1.559.267 1.284.234 1.114.678 999.685 916.569 

Ejerbolig 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
 

Tabel 3.14 - Ligevægtspris ved renteændringer i pengeinstitutrenten (scenarie 1) 
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Figur 3.12 - Ligevægtspris ved ændringer i pengeinstitutrenten (scenarie 1) 

 

Som det ses ud fra Tabel 3.14 og Figur 3.12, bliver ligevægtsprisen på andelsboligen højere, 

jo mere pengeinstitutrenten falder, når realkreditrenten fastholdes. Når pengeinstitutrenten 

nærmer sig realkreditrenten, vil gabet mellem mer lånerenten og ejendomsværdiskatten 

blive mindre. Dette bevirker, at ligevægtsprisen på en andelsbolig vil stige.  Omvendt falder 

ligevægtsprisen på en andelsbolig, når pengeinstitutrenten stiger og dermed øges forholdet 

mellem realkreditrenten og pengeinstitutrenten. Det medfører, at gabet mellem mer 

lånerenten og ejendomsværdiskatten øges. 

 

3.7.2.1.4. MODSATRETTEDE ÆNDRINGER I REALKREDIT- OG PENGEINSTITUTRENTE: 

Endnu et scenarie, der kunne være interessant at undersøge, og som relaterer sig til den 

nuværende økonomiske situation, vil være, at se på effekten af modsatrettede 

renteændringer i de to typer af renter. Nemlig hvad sker der, hvis realkreditrenten falder på 

baggrund af salg af obligationer ”sikker havn”, mens pengeinstitutterne hæver deres rente 

på grund af bank likviditets klemme. Ligeledes hvad der sker, hvis den nuværende situation 

ændrer sig, og det bliver omvendt. 
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Ligevægtspris for en andelsbolig ved modsatrettede renteændringer 

Pengeinstitutrenteændring -2% -1,5% -1% 0 1% 

Realkreditrenteændring 2% 1,5% 1% 0 -1% 

Andelsbolig 2.043.427 1.699.479 1.421.485 999.685 694.809 

Ejerbolig 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
 

Tabel 3.15 - Ligevægtspris ved modsatrettede renteændringer (scenarie 1) 

 

 

Figur 3.13 – Ligevægtspris ved modsatrettede renteændringer (scenarie 1) 

 

Ud fra de givne forudsætninger ses det i Tabel 3.15 og Figur 3.13, at ligevægtsprisen på en 

andelsbolig i scenarie 1, vil blive betydelig lavere end ligevægtsprisen på en tilsvarende 

ejerbolig, hvis den nuværende økonomiske situation fortsætter. Dvs. realkreditrenten falder 

og pengeinstitutrenten stiger.  Spændet mellem de to typer renter øges, hvilket gør gabet 

mellem mer lånerenten og ejendomsværdiskatten større. Derfor falder ligevægtsprisen på 

andelsboligen. 

 

Vender den nuværende økonomiske situation, så realkreditrenten stiger og 

pengeinstitutterne kan sænke renten, vil der ske en stigning i ligevægtsprisen på en 

andelsbolig. Ud fra de givne forudsætninger og Tabel 3.15, skal realkreditrenten kun stige 

med 2 pct. point og pengeinstitutrenten falde med -2 pct. point, før end ligevægtsprisen på 

en andelsbolig bliver dyrere end en identisk ejerbolig.   
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3.7.2.2. FOR SCENARIE 2: INGEN EGENKAPITAL OG GÆLD I ANDELSBOLIGFORENING 

Her står køberen med valget mellem en ejerbolig eller en andelsbolig med gæld i 

andelsboligforeningen.  Der startes med at se på, hvad effekten vil være, når de to typer af 

renter, henholdsvis realkredit- og pengeinstitutrente, har de samme renteændringer. 

 

3.7.2.2.1. HVOR RENTEÆNDRINGERNE ER LIGE STORE HOS REALKREDIT- OG PENGEINSTITUTLÅN 

Ligevægtspris for en andelsbolig ved renteændringer 

Boligtype/Renteændring -1% 0 1% 2% 3% 

Andelsbolig 2.330.917 1.882.741 1.713.715 1.624.968 1.570.282 

Ejerbolig 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
 

Tabel 3.16 - Ligevægtspris ved renteændringer (scenarie 2) 

 

Som det ses af Tabel 3.16, bliver ligevægtsprisen på en andelsbolig lavere, jo mere renten 

stiger. Dette skyldes, at en højere rente vil gøre leddet  
 

 ( (      ))
   mindre jo 

højere  ( (      )) er. Dette bevirker en lavere ligevægtspris på andelsboligen. Omvendt vil 

et fald i renten medvirke til en højere ligevægtspris for andelsboligen.  

 

Som det ses af Tabel 3.16 og Figur 3.14, skal den nuværende rente ikke falde meget, før 

prisen på en ejerbolig er lavere ud fra de givne forudsætninger. 
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Figur 3.14 – Ligevægtspris ved renteændringer (scenarie 2) 

 

3.7.2.2.2. HVIS KUN REALKREDITRENTEN ÆNDRES: 

Da forskellen mellem lånerenten og ejendomsværdiskatten spiller en betydelig rolle i dette 

scenarie, vil det være interessant at se, hvad effekten af renteændringer i kun 

realkreditrenten har for ligevægtsprisen på andelsboligen. 

 

Ligevægtspris for en andelsbolig ved renteændringer - realkreditrenten 

Boligtype/Renteændring -1% 0 1% 2% 3% 

Andelsbolig 2.190.461 1.882.741 1.738.539 1.654.878 1.600.247 

Ejerbolig 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
 

Tabel 3.17 – Ligevægtspris ved ændringer i realkreditrenten (scenarie 2)  

 

Ud fra overstående Tabel 3.17 ses det, at jo højere realkreditrenten bliver, jo lavere bliver 

ligevægtsprisen på andelsboligen.  Dette skyldes, at når realkreditrenten stiger, så bliver den 

samlede rente  ( (      )) højere, hvilket gør spændet mellem lånerenten og 

ejendomsværdiskatten mindre. 
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Figur 3.15 - Ligevægtspris ved ændringer i realkreditrenten 

 

Ud fra de givne forudsætninger ses det i Figur 3.15 og Tabel 3.17, at realkreditrenten kun 

skal falde med knap 1 pct. point, før ligevægtsprisen på en andelsbolig bliver dyrere end 

ligevægtsprisen på en identisk ejerbolig.  

 

3.7.2.2.3. KUN PENGEINSTITUTRENTEN ÆNDRES: 

Da forskellen mellem lånerenten og ejendomsværdiskatten har en betydelig rolle i dette 

scenarie, vil det være interessant at se, hvilken effekt en ændring i kun pengeinstitutrenten 

har for ligevægtsprisen på andelsboligen. 

 

Ligevægtspris for en andelsbolig ved renteændringer - pengeinstitutrenten 

Boligtype/Renteændring -3% -2% -1% 0 1% 

Andelsbolig 2.084.879 2.002.617 1.936.718 1.882.741 1.837.719 

Ejerbolig 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
 

Tabel 3.18 – Ligevægtspris ved ændringer i pengeinstitutrenten (scenarie 2) 
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Figur 3.16 – Ligevægtspris ved ændringer i pengeinstitutrenten (scenarie 2) 

 

Ud fra følsomhedsanalysen ses det i Tabel 3.18 og Figur 3.16, at ligesom i foregående 

analyse omkring ændringer i realkreditrenten, bliver ligevægtsprisen på en andelsbolig 

lavere, jo højere pengeinstitutrenten er, da den samlede lånerente bliver højere, og dermed 

mindsker gabet mellem lånerenten og ejendomsværdiskatten. Omvendt stiger 

ligevægtsprisen på en andelsbolig, når dette gab bliver større. Dvs. når enten realkredit- eller 

pengeinstitutrenten falder. 

 

Ligeledes viser denne følsomhedsanalyse, at ud fra de givne forudsætninger, skal 

pengeinstitutrenten falde med knap 2 pct. point førend, ligevægtsprisen på en andelsbolig er 

dyrere end ligevægtsprisen på en identisk ejerbolig. 

 

3.7.2.2.4. MODSATRETTEDE ÆNDRINGER I REALKREDIT- OG PENGEINSTITUTRENTE: 

Ligesom ved følsomhedsanalysen for scenarie 1, vil det være interessant at undersøge, hvad 

modsatrettede renteændringer i de to typer renter vil betyde for scenarie 2. Denne analyse 

afspejler den økonomiske situation i form af nedsættelse af realkreditrenten, mens 

pengeinstitutrenten hæves. Ligeledes undersøges, hvad en omvendt situation vil betyde. 
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Ligevægtspris for en andelsbolig ved modsatrettede renteændringer 

Pengeinstitutrenteændring -2% -1,5% -1% 0 1% 

Realkreditrenteændring 2% 1,5% 1% 0 -1% 

Andelsbolig 1.691.803 1.725.728 1.766.894 1.882.741 2.084.879 

Ejerbolig 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
 

Tabel 3.19 – Ligevægtspris ved modsatrettede renteændringer (scenarie 2) 

 

 

Figur 3.17 – Ligevægtspris ved modsatrettede renteændringer (scenarie 2) 

 

Ud fra de givne forudsætninger ses det i Tabel 3.19 og Figur 3.17, at ligevægtsprisen på en 

andelsbolig i scenarie 2, vil blive dyrere end ligevægtsprisen på en identisk ejerbolig, når 

realkreditrenten falder, mens pengeinstitutrenten samtidig stiger.  Dette bevirker, at den 

samlede lånerente falder, da realkreditrenten vægter mest. Dermed bliver spændet mellem 

lånerenten og ejendomsværdiskatten mindre, hvorfor ligevægtsprisen på andelsboligen 

stiger. Vender den nuværende økonomiske situation, så realkreditrenten falder og 

pengeinstitutterne hæver renten, vil der ske et fald i ligevægtsprisen på en andelsbolig. 

 

 Ud fra de givne forudsætninger og Tabel 3.19, skal realkreditrenten kun falde med -1 pct. 

point og pengeinstitutrenten stige med 1 pct. point, førend ligevægtsprisen på en 

andelsbolig bliver dyrere end en identisk ejerbolig.   
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3.7.2.3. SAMMENFATNING AF RENTEÆNDRINGER 

Den ovenstående følsomhedsanalyse af renteændringer for scenarie 1 og scenarie 2 viser, at 

de to scenarier har modsatrettede effekter af de eventuelle renteændringer. 

 

Når der ændres lige meget på henholdsvis realkredit- og pengeinstitutrenten, medfører det, 

at ligevægtsprisen for en andelsbolig i scenarie 1 stiger, når renterne stiger og omvendt. I 

scenarie 2, falder ligevægtsprisen derimod for en andelsbolig, når renterne stiger og 

omvendt. I scenarie 1 ligger ligevægtsprisen for andelsboligen markant under 

ligevægtsprisen for en identisk ejerbolig uanset renteændringerne, og der skal ske en 

voldsom rentestigning, før ligevægtsprisen vil overstige ligevægtsprisen på en identisk 

ejerbolig. Samtidig er ligevægtsprisen for en andelsbolig i scenarie 1 ligeledes lavere end 

ligevægtsprisen for en andelsbolig i scenarie 2. Står man derfor med valget mellem en 

ejerbolig, en andelsbolig uden gæld i andelsboligforeningen eller en andelsbolig med gæld i 

andelsboligforeningen, vil det i denne situation bedst kunne betale sig at købe en gældfri 

andelsbolig, da ligevægtsprisen her er lavere end de to andre muligheder. 

 

Sker der kun en ændring i realkreditrenten, vil scenarierne stadig have modsatte effekter af 

renteændringen.  En eventuel stigning i realkreditrenten vil medføre, at ligevægtsprisen på 

en andelsbolig i scenarie 1 stiger, hvorimod denne pris vil falde i scenarie 2. Ligeledes gælder 

det omvendte i en rentenedsættelsessituation.  Det er svært at komme med en entydig 

konklusion om, hvilken boligtype, der har den laveste ligevægtspris i disse situationer, da 

ligevægtsprisen på andelsboligen er følsom overfor eventuelle renteændringer. I de givne 

forudsætninger fra analysen, har andelsboligen uden gæld i andelsboligforeningen (fra 

scenarie 1) den laveste ligevægtspris, når der sker et fald i realkreditrenten både i forhold til 

prisen på en identisk ejerbolig og på prisen for en andelsbolig med gæld i 

andelsboligforeningen. Sker der derimod en rentestigning i realkreditrenten, afhænger det 

af, hvor stor denne stigning er.  Ud fra de givne forudsætninger, så skal renten her stige med 

godt 3 pct. point, før en andelsbolig med gæld i andelsboligforeningen har den laveste 

ligevægtspris i forhold til en identisk ejerbolig og en gældfri andelsbolig. 
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Når der kun ændres i pengeinstitutrenten, ophører den modsatrettede effekt af 

renteændringerne for de to scenarier.  Stiger pengeinstitutrenten, vil ligevægtsprisen for en 

andelsbolig i henholdsvis scenarie1 og 2 falde, mens en rentenedsættelse vil bevirke en 

stigning i disse priser. Ligevægtsprisen for en andelsbolig i scenarie 1 befinder sig i den 

ovenstående følsomhedsanalyse under prisen for en andelsbolig i scenarie 2. Ud fra de givne 

forudsætninger ses det, at når pengeinstitutrenten falder mellem 2 og 3 pct. point, er 

ligevægtsprisen for en ejerbolig mest fordelagtig. Dermed er det svært at komme med en 

entydig konklusion for, hvilken type bolig, man skal vælge, da det afhænger renteniveauet. 

 

Justeres der i stedet på både realkredit- og pengeinstitutrenten, kommer den modsatrettede 

effekt af renteændringerne til syne igen i de to scenarier. Med kombinationen sænkelse af 

realkreditrente og stigende pengeinstitutrente, som kan relateres til den nuværende 

økonomiske situation, medfører det et fald i ligevægtsprisen for en andelsbolig i scenarie 1 

og en stigning i ligevægtsprisen i scenarie2.  I krisetider og stagnation med heraf følgende 

lave realkreditrenter og øgede pengeinstitutrenter, vil en andelsbolig uden gæld i 

andelsboligforeningen have den mest fordelagtige pris både i forhold til en identisk ejerbolig 

og i forhold til en andelsbolig med gæld i andelsboligforeningen. Stiger realkreditrenten og 

falder pengeinstitutrenten i stedet, afhænger konklusionen af, hvor meget renterne falder 

og henholdsvis stiger, før man kan konkludere, hvilken af de 3 muligheder, der har den 

laveste ligevægtspris. I den udførte følsomhedsanalyse ses det, at realkreditrenten skal stige, 

og samtidig skal pengeinstitutrenten falde mellem 1,5 – 2 pct. point, før en andelsbolig med 

gæld i andelsbolig foreningen har den laveste ligevægtspris.  

 

Det er altså svært at komme med en entydig konklusion om, hvilken boligtype, der har den 

laveste ligevægtspris, da prisen afhænger af renterne og er meget følsomme overfor 

eventuelle ændringer i renterne. Små ændringer kan medføre, at den laveste ligevægtspris 

kan skifte.    
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4. KONKLUSION 

Afhandlingens formål var at undersøge ligevægtsprisen for den enkelte køber og købers 

individuelle behov mellem en sammenlignelig andelsbolig og ejerbolig. Modellen tog 

udgangspunkt i en user cost betragtning ud fra købers egenkapital og andelsboligens 

belåningsgrad, hvor købers efter skat ydelser skulle være ens for de to typer af boliger. 

Analysen og modellen forudsatte, at en andelsbolig kunne fastsættes frit ligesom en 

ejerbolig. 

 

I analysen er det blevet belyst hvilke problemstillinger og overvejelser en lejlighedskøber skal 

gøre sig, når man står overfor valget mellem en andelslejlighed og en identisk ejerlejlighed. 

Ligeledes er det blevet belyst, at der er forskel på andelslejligheder indbyrdes i form af 

gældstrukturen og finansieringsmuligheder, som ligeledes påvirker prisen. Alt i alt står en 

potentiel lejlighedskøber derfor overfor valget mellem tre forskellige typer af boliger. 

 

Den gennemarbejdede analyse viser, at folk med 100 % egenkapital, er dem, som har størst 

glæde af de ubelånte andelsboliger. Det er til trods for, at ligevægtsprisen her bliver dyrere 

end en tilsvarende ejerbolig og belånt andelsbolig. Ved ubelånte andelsboliger opnås en 

skattemæssigfordel, idet andelsboligen er ejendomsværdiskattefri. Denne fordel er så stor, 

at den først vil forsvinde, hvis ejendomsværdiskatten fjernes for ejerboliger, således at 

begge boligtyper er ejendomsværdiskattefrie. Ligeledes viser analysen, at ligevægtsprisen 

for en ubelånt andelsbolig, hvor køber har fuld egenkapital, forbliver dyrest uanset 

ændringer i nettokapitalindkomsten eller i ejendomsværdiskatten. 

 

Ved belånte andelsboliger får køberen en begrænset selvbestemmelse og indflydelse på 

finansieringen, ligesom den skattemæssige fordel, ved kollektiv lånoptagelse, ikke er helt 

ligeså stor. 

Det betyder, at en køber, af en belånt andelsbolig med 100 % egenkapital, bliver underlagt 

andelsboligforeningens gældstruktur og finansiering hvorved køber tvinges til at have gæld i 

skattemæssigt regi. Dette er ikke ønskeligt, hvor rentefradragsretten ikke er berettiget, da 

det er en skatteulempe. Samtidig hæfter man solidarisk, når man er medlem af en 
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andelsboligforening. Med gæld i foreningen følger ligeledes en større risiko i forhold til en 

ubelånt andelsbolig. 

 

Den gennemarbejdede analyse viser, at ligevægtsprisen for en belånt andelsbolig er meget 

følsom overfor ændringer i nettokapitalindkomsten og ejendomsværdiskatten.  

Skattesatserne har stor indflydelse på ligevægtsprisen for en belånt andelsbolig. Analysen 

viser, at når skattesatsen for nettokapitalindkomsten stiger, så falder ligevægtsprisen for en 

belånt andelsbolig og omvendt. Ligevægtsprisen for en andelsbolig med gæld i 

andelsboligforeningen, vil være lavere end ligevægtsprisen for en identisk ejerbolig, så længe 

skattesatsen modsvarer forholdet mellem ejendomsværdiskatten og kalkulationsrenten. 

Ligeledes stiger ligevægtsprisen for en belånt andelsbolig, når ejendomsværdiskattesatsen 

stiger og omvendt. Dermed er det niveauet for disse skattesatser, som er med til at afgøre, 

om ligevægtsprisen for en belånt andelsbolig er billigere eller dyrere end ligevægtsprisen for 

den tilsvarende ejerbolig.  

 

For folk uden nogen form for egenkapital viser den gennemarbejde analyse, at det bedst kan 

betale sig at erhverve en ubelånt andelsbolig. Denne boligtype har den laveste ligevægtspris, 

både i forhold til en identisk belånt andelsbolig samt en identisk ejerbolig. Ved den ubelånte 

andelsbolig opnår køberen den fulde skattemæssige fordel, idet køberen undgår 

ejendomsværdiskat og samtidig bibeholder retten til rentefradraget. Havde køberen 

derimod valgt en andelsbolig med gæld i andelsboligforeningen, ville køberen miste 

rentefradraget, idet lån optaget i en forening ikke har ret til rentefradrag. Ligeledes viser 

analysen, at indskuddene til en ubelånt andelsbolig, hvor køber ingen form for egenkapital 

har, bliver meget dyre. Dette medfører derfor, at en køber til en ubelånt andelsbolig skal ud 

og låne flere penge til en højere rente, idet et andelsbevis ikke anses som fast ejendom, 

hvorfor der ikke kan lånes penge i et realkreditinstitut. Derfor må lån søges via et 

pengeinstitut. 

 

Konklusionen om, at de ubelånte andelsboliger, for personer uden egenkapital, har den 

laveste ligevægtspris, er robust overfor ændringer af rentefradraget og 

ejendomsværdiskatten, hvor den udførte analyse viser, at den ubelånte andelsbolig klart er 
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det mest fordelagtige valg for en potentiel køber uden nogen form for egenkapital. Der skal 

store ændringer til, før dette ikke er tilfældet. 

 

Ligeledes viser analysen, at konklusionen om, at den ubelånte andelsbolig har den laveste 

ligevægtspris ikke er robust overfor alle renteændringer. Den udførte følsomhedsanalyse 

viser, at kommer realkreditrenten og pengeinstitutrenten tæt nok på hinanden, da vil 

ligevægtsprisen for en ubelånt andelsbolig blive dyrere end ligevægtsprisen på en identisk 

ejerbolig og en belånt andelsbolig. Hvilken af de to typer af boliger, der så bliver mest 

fordelagtig afhænger af, hvor lille spændet mellem de to boligtypers lånerenter bliver. 

 

Analysen har bevist, at der for folk med stor egenkapital er en klar konklusion om, at en 

ubelånt andelsbolig er det mest fordelagtige valg. Ligeledes har analysen vist, at nyoprettede 

andelsboliger burde opføres uden gæld og sælges til folk med stor egenkapital, da dette er 

mest lønsomt for både byggebranchen og boligkøberen.  Markedets og samfundets 

forestilling om, at andelsboligen ikke er for folk med stor egenkapital burde derfor ændres, 

da analysen i denne afhandling har vist, at de ubelånte andelsboliger klart bør være til folk 

med stor egenkapital, både af hensyn til købers behov, men også af hensyn til 

byggebranchen, idet deres fortjeneste vil være højere. 

  

Derudover har analysen bevist, at for folk med ingen egenkapital, er der ikke et helt så 

entydigt svar på, hvilken bolig, der har den laveste ligevægtspris, og at det hurtigt kan skifte i 

takt med eventuelle renteændringer. Renteparametrene, der indgår i prisfastsættelsen, er 

dermed meget følsomme parametre, som ved ændringer nemt kan forandre på 

konklusionen over tid, mht. hvilken type af bolig en potentiel boligkøber bør vælge. 
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5. PERSPEKTIVERING 

Analysen har vist, at den ubelånte andelsbolig er den mest fordelagtige ud fra de givne 

forudsætninger opsat i den anvendte model, både hvad angår folk med og uden egenkapital.   

Lige nu er verden under forandring, hvor både de politiske og finansielle rammer og 

betingelser er udfordret. Politisk er der varslet reformpolitik, der omhandler rentefradraget. 

Ligeledes er der stigende pres på ejendomsværdiskattestoppet på trods af, at det er fredet 

endnu en valgperiode. 

 

De finansielle markeder er fortsat under et stort pres med gældskrise i Sydeuropa, og der 

tegner sig ingen umiddelbar løsning i horisonten. Dette giver anledning til faldende 

realkreditrenter og stigende pengerenter. 

 

 Analysen viser, at den ubelånte andelsboligs fordel er meget robust overfor selv disse 

barske udviklingstrends i ramme vilkår.  

 

Sammenstilles analysens resultater med de mulige udviklings trends forstærkes analysens 

resultat yderligere. Et forhold der burde give anledning til om allokeringer på boligmarkedet. 

 

Politisk udfordres den romantiske tanke om, at andelsboliger er den ”lille mands” vej ind på 

boligmarkedet, nu hvor andelsboligen måske bliver et skattely for folk med høj egenkapital. 

Helt givet en utilsigtet ressourceallokering. 

 

Den gældfrie andelsboligs fordelagtighed, en fordelagtighed der kun styrkes af den 

nuværende økonomiske/politiske udvikling, lægger op til nye forretningsmuligheder. 

Gennem produktudvikling er der en klar mulighed for at tilbyde et produkt, der kan lukke 

”hullet”. 
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A. BILAG 

A.1. BILAG - BEREGNING AF EJENDOMSVÆRDISKATTEPROCENT 

 
Realiseret handelspris 

   
 

Ejerlejlighed 
   Kvartal Landsdel København by 
 

  Landsdel København by 

2001K1 13944 
 

Ejendomsværdiskattesats 0,6% 
2001K2 14766 

 
    

2001K3 15482 
 

Vurderingsværdi (2001 K1+5 pct) 14.641 
2001K4 15483 

 
    

2002K1 16145 
 

Handelspris (2011K4) 22.691 

2002K2 16394 
   2002K3 16806 
 

 

2002K4 16671 
 2003K1 17595 
 2003K2 17600 
   2003K3 17779 
   2003K4 17774 
   2004K1 18575 
   2004K2 19332 
   2004K3 20198 
   2004K4 21064 
   2005K1 22578 
   2005K2 25091 
   2005K3 27519 
   2005K4 29686 
   2006K1 30695 
   2006K2 32112 
   2006K3 31771 
   2006K4 29678 
   2007K1 28277 
   2007K2 27809 
   2007K3 27290 
   2007K4 26114 
   2008K1 25545 
   2008K2 25117 
   2008K3 24000 
   2008K4 21572 
   2009K1 20495 
   2009K2 20757 
   2009K3 21171 
   2009K4 21872 
   2010K1 22857 
   2010K2 23613 
   2010K3 23754 
   2010K4 23945 
   2011K1 24332 
   2011K2 24105 
   2011K3 22658 
   2011K4 22691 
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A.2. BILAG - BEREGNINGSEKSEMPEL FOR SCENARIE 1 

Skattesats 33,00% 
    Rentefradragssats 33,00% 
    Belåningsgrad 1 
    Finansiering 

   Ejerbolig Renter Lånegrænser 
   Realkredit (RTL 1 rente) 1,21% 80,00% 
 

r(b(ejer)) 1,48% 

Topfinansering 6,22% 100,00% 
 

    

Pris, P 2.000.000   
 

Ejendomsværdiskat, e 12.000,00 

      
 

    

Udbetaling,U 0   
 

Højre side 62.130,45 

      
 

    

Ejendomsværdiskattesats 0,6%   
 

Målsøgning   

    
    

    
P(andel) 999.685,44 

Andel Renter Lånegrænser 
 

    

Realkredit 1,21% 0% 
 

Venstre side 62.130,45 

Bank 6,22% 80% 
   

Topfinansiering 6,22% 100% 
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       ( (     )) +  
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A.3. BILAG – BEREGNINGSEKSEMPEL FOR SCENARIE 2 

Skattesats 33,00% 
    Rentefradragssats 33,00% 
    Belåningsgrad 1 
    Finansiering 

   Ejerbolig Renter Lånegrænser 
   Realkredit (RTL 1 rente) 1,21% 80,00% 
 

r(b(ejer)) 1,48% 

Topfinansering 6,22% 100,00% 
 

    

Pris,P 2.000.000   
 

Ejendomsværdiskat,e 12.000,00 

      
 

    

Udbetaling,U 0   
 

Højre side 2.810.060,96 

      
 

    

Ejendomsværdiskattesats 0,6%   
 

    

    
Målsøgning   

    
    

Andelsboligforening  Renter Lånegrænser 
 

P(andel) 1.882.740,84 

RTL 1 rente 1,21% 80% 
 

    

Topfinansiering 6,22% 100% 
 

Venstre side 2.810.061 
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A.4. BILAG – BEREGNINGSEKSEMPEL FOR SCENARIE 3 

Skattesats 33,00% 

Belåningsgrad 0 

  Ejerbolig   

Pris,P 2.000.000 

Ejendomsværdiskattesats 0,6% 

  

  

  Kalkulationsrente 1,58% 

    

Tilbagediskonteret ejendomsværdiskat 1.133.572,64 

    

Ejendomsværdiskat,e 12.000,00 

    

    

P(andel) 3.133.572,64 

   

 
 

 

  

  

   

  

      =      +
 

 (1    )
       =      +

 

 (1    )
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A.5. BILAG – BEREGNINGSEKSEMPEL FOR SCENARIE 4 

Skattesats 33,00% 

    

Ejerbolig   

Pris,P 2.000.000 

    

Ejendomsværdiskattesats 0,6% 

  Andelsgæld 1 

  

  kalkulationsrente 1,58% 

Ejendomsværdiskat,e 12.000,00 

    

Højre side 3.133.572,64 

    

P(andel) 2.099.493,67 

    

Venstre side 3.133.573 
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A.6. BILAG - BEREGNING AF EJENDOMSVÆRDISKATTEBESPARELSE 

        Ejendomsværdiskattesats 0,60%           

ejerboligpris 2000000 
    

  

ejendomsværdiskat 12000 
    

  

kalkulationsrente 1,58% 
    

  

skat 

 
33% 

    
  

  
      

  

år 1 2 3 4 5 6 7 

  
    
1.133.573  

    
1.691.899   2.525.223   3.768.990   5.625.358   8.396.056   12.531.427  

Sum  35.672.526  
     

  

  
      

  

Besparelse (Sum-år 1)  34.538.954            

        

        Ejendomsværdiskattesats 0,40%           

ejerboligpris 2000000 
    

  

ejendomsværdiskat 8000 
    

  

kalkulationsrente 1,58% 
    

  

skat 

 
33% 

    
  

  
      

  

år 1 2 3 4 5 6 7 

         755.715  
    
1.127.933   1.683.482   2.512.660   3.750.238   5.597.371  

    
8.354.285  

Sum  23.781.684  
     

  

  
      

  

Besparelse (Sum-år 1)  23.025.969            

        

        Ejendomsværdiskattesats 0,00001%           

ejerboligpris 2000000 
    

  

ejendomsværdiskat 0,2 
    

  

kalkulationsrente 1,58% 
    

  

skat 

 
33% 

    
  

  
      

  

år 1 2 3 4 5 6 7 

                   19                   28  
               
42  

               
63  

               
94  

             
140  

               
209  

Sum 
               
595  

     
  

  
      

  

Besparelse (Sum-år 1) 
               
576            
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