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1. Indledning 

Alle har brug for et sted at bo, derfor har boliger og boligmarkedet også stor almen interesse i 

befolkningen, herunder har politiske drøftelser om ændringer af vilkår og regler for de forskellige 

boligformer en meget stor interesse i medierne, da sådanne ændringer vil have betydning for mange 

mennesker. 

Uden det store kendskab til boligmarkedet og de forskellige boligformer, kan det virke kompliceret 

for den enkelte familie at vælge den mest økonomisk optimale boligform, herunder hvilke 

overvejelser og beregninger skal der anvendes for at vælge den mest økonomiske optimale 

boligform. 

Medierne har formentlig stor betydning for udviklingen i boligmarkedet, hvad fik for eksempel 

ganske almindelige mennesker til at købe projektlejeligheder i midten af 00’erne i ren spekulation, 

for så når lejlighederne var færdige, at sælge disse lejligheder med store fortjenester eller alternativt 

store tab.   

Ejerboligen opfylder behovet for et sted at bo, men samtidigt er ejerboligen en investering, og for de 

fleste familier er ejerboligen det største aktiv familien har og kaldes ofte det duale gode, da ejer-

boligen både er en bolig der af ejeren kan benyttes til at bo i, samtidigt med at ejerboligen er en 

investering eller en opsparing for ejeren. I Danmark udgør ejerboligen en meget stor del af den 

samlede boligmasse, ifølge (Boligopgørelsen, 2010) er næsten halvdelen af alle boliger i Danmark 

ejerboliger.  

Denne opgave vil starte med en gennemgang af de forskellige boligformer i Danmark, kort beskrive 

de enkelte boligformers karakteristika og opgøre boligformens andel af den samlede boligmasse.  

De månedlige betalinger for boligtager i de forskellige boligformer er sammensat forskelligt, bl.a. er 

der i ejerboligens månedlige betaling indeholdt afdrag og renter på lån, denne forskel mellem 

boligformerne betyder at udgifterne ikke umiddelbart sammenlignes. Derfor vil begrebet user cost 

blive gennemgået, user cost er et udtryk for den enkelte boligforms reelle økonomiske belastning 

ved at bo i boligen, og user cost giver således mulighed for at sammenligne den økonomiske 

belastning mellem de forskellige boligformer.  

Beregning af user cost for de forskellige ejendomstyper vil blive gennemgået med eksempler, 

herunder sammenligning af user cost for forskellige boligformer hvor der er tale om næsten ens 

boliger. Det vil herefter formentlig stå klart for læseren, at der er meget stor forskel på den 

økonomiske belastning ved de forskellige boligformer, og de forskellige reguleringer og 

subsidieringer af boligforbruget vil blive gennemgået, da disse er årsagen til denne økonomiske 

forskel.   

Efterfølgende vil teorien bag ”fundamental-tankegangen” blive gennemgået, da værdien af et aktiv 

normalt fastsættes med udgangspunkt i, at værdien er lig med de tilbagediskonterede værdier af alle 

fremtidige afkast, denne fremgangsmåde kan dog ikke benyttes når værdien af en ejerbolig skal 
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fastsættes, derfor gennemgås ”fundamental-tankegangen”, som anvender forskellige økonomiske 

variable til at estimere boligens fundamentale værdi.        

Måden en ejerbolig finansieres på kan have stor betydning for boligmarkedet, derfor vil opgaven 

kort gennemgå de liberaliseringer de finansielle markeder har været igennem de seneste år, og 

hvilken betydning disse liberaliseringer har haft for boligmarkedet.  

Til tider oplever boligmarkedet meget voldsomme prisstigninger som ikke kan forklares med 

økonomiske Fundamentals, disse prisstigninger er begrundet i blandt andet generel forventning i 

befolkningen om fremtidige store prisstigninger på boliger, hvorfor betydningen af udtrykket 

prisbobler gennemgås. 

Hvis valget falder på en ejerbolig, hvilken økonomisk risiko er der i forbindelse med investering i 

en ejerbolig, og er der andre investeringer der kan forventes at kunne give det samme afkast som en 

investering i en ejerbolig, eller kan der ligefrem opnås et bedre afkast på en investering i aktier eller 

obligationer, disse spørgsmål vil blive gennemgået afslutningsvis. 

1.1 Problembaggrund 

Hvordan vurderer en potentiel køber af en ejerbolig om denne boligform er den mest optimale ud 

fra en økonomisk betragtning.   

Købere der investerer i ejerboliger er for de flestes vedkommende ikke professionelle 

boliginvestorer, og mange af disse boligkøbere har meget svært ved på det aktuelle købstidspunkt 

med stor sikkerhed, at kunne vurdere om købsprisen er i overensstemmelse med det prisniveau den 

generelle økonomiske udvikling berettiger til. 

For de fleste boligkøbere er ejerboligen en af de største enkeltstående investeringer boligkøberen 

foretager i sit liv, denne investering foretages af mange købere uden, at vurdere omfanget af den 

økonomiske risiko der er forbundet med investeringen i ejerboligen, herunder uden en vurdering af 

om andre investeringer ville kunne give et bedre afkast end en investering i en ejerbolig. 

Det vil også for den enkelte boligkøber være relevant, at undersøge den reelle økonomiske 

belastning ved de forskellige boligformer, således at disse økonomiske belastninger vil kunne 

sammenlignes, og det vil være muligt for den enkelte boligkøber at vurdere om ejerboligen er det 

mest optimale valg ud fra en økonomisk betragtning. 

1.2 Problemformulering 

Er ejerboligen det mest optimale valg for en potentiel køber ud fra en økonomisk betragtning, og er 

der en økonomisk risiko forbundet med køb af en ejerbolig.   
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1.3 Afgrænsning 

Dette afsluttende projekt vil kun beskæftige sig med boliger, derfor afgrænses der fra alle andre 

ejendomsformer der ikke udelukkende rummer boliger, herunder afgrænses fra blandende 

boligformer som for eksempel blandet bolig og erhverv. 

Der afgrænses til udelukkende at belyse boliger i Danmark, hvorfor boliger i andre lande ikke 

belyses. 

Ved gennemgang af de forskellige boligformer i Danmark vil subsidiering og regulering af bolig-

formerne kun blive gennemgået kort og overordnet, der afgrænses derfor fra en tilbundsgående 

beskrivelse af skattereglerne, subsidieringen og reguleringen af den enkelte boligform. 

I forbindelse med beregning af user cost afgrænses fra, at foretage en tilbundsgående definition af 

user cost, men udelukkende at anvende begrebet til sammenligning af den økonomiske belastning 

ved de forskellige boligformer. 

1.4 Undersøgelsesspørgsmål 

 1. Hvilke aktuelle boligformer findes der i Danmark. 

 2. Hvad er boligomkostningen ved de forskellige boligtyper. 

 3. Hvilke økonomiske faktorer bestemmer udviklingen i priserne på ejerboliger. 

 4. Hvor stor en økonomisk risiko er der forbundet med køb af en ejerbolig. 

 5.  Er en investering i en ejerbolig den økonomiske mest optimale investering.   

2. Metode 

Dette afsnit vil kort beskrive hvordan undersøgelsesspørgsmålene i afsnit 1.4 vil blive besvaret. 

2.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 

I forbindelse med udarbejdelse af dette afsluttende projekt, vil der blive anvendt kvalitative data 

som akademiske artikler og faglitteratur samt kvantitative sekundære data. Der er således valgt en 

kombination af konstruktivistisk og positivistisk tilgang ved udarbejdelse af nærværende 

afsluttende projekt. 

Denne metode vælges for at belyse problemstillingen fra flere vinkler, og med baggrund i de data 

der skønnes at være tilgængelige. 

Som anført i (Helberg, 2006) side 30, er der tale om en undersøgelse der strækker sig fra 

positivistisk til konstruktivistisk. 

Kildernes validitet og reliabilitet vil blive diskuteret de steder dette er relevant. 
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3. Analyse 

Dette afsnit udgør analysen i forbindelse med de stillede undersøgelsesspørgsmål, og vil således 

foretage analysen der danner baggrund for besvarelse af de enkelte undersøgelsesspørgsmål. 

3.1 Boligen og de forskellige boligformer 

For de fleste udgør boligen rammen for hverdagslivets udfoldelse, og boligen er formentlig det sted 

de fleste i løbet af et døgn befinder sig længst. Derfor er boligen også en central ramme om vores 

levekår.  

Gennem livet varierer de behov boligen skal opfylde, og disse behov er blandt andet afhængige af 

familiens størrelse. 

Boligen spiller åbenbart en så central rolle i vores liv at forskning har vist, at ved samme bolig-

kvalitet synes mennesker der ejer deres bolig at have et bedre helbred end mennesker der bor til leje 

i deres bolig, herunder har boligejere en længere levetid end boliglejere. Denne sammenhæng kan 

selvfølgelig skyldes at personer med et dårligt helbred, udelukkende forbliver lejere på grund af 

økonomisk usikkerhed eller andre forhold. 

Den enkeltes boligstatus som ejer eller lejer synes også, at spille en vigtig rolle i de meget synlige 

signaler vi sender om vores position i det sociale hierarki, da ejerskabet af egen bolig er forbundet 

med social status og et vigtigt signal om den enkeltes indkomstmuligheder.  

Dette beskrives således af (Kristensen og Larsen, 2007) side 15: ”Uligheder i boligforholdene – 

fordeling af boligerne, deres kvalitet og størrelse og ejerskabet til boligerne – har historisk været 

en markant udtryksform for de generelle uligheder i det sociale og økonomiske hierarki.”   

De muligheder den enkelte har på boligmarked er afgørende afhængige af indkomstens størrelse. 

Undersøgelser viser at indkomsten blandt erhvervsaktive familier er dobbelt så stor blandt 

boligejere, i forhold til indkomstniveauet blandt lejere i den almene boligsektor.   

Mangel på billige boliger til lavindkomstgrupper vil også betyde, at disse grupper bliver fattigere da 

en større del af den disponible indkomst må anvendes til boligen, eller at disse grupper må bosætte 

sig i de områder hvor der findes billige boliger. Disse boligområder med billige boliger bliver 

herefter til de såkaldte ghettoområder. 

Derfor har boligpolitikken udgjort en vigtig brik i forbindelse med opbygningen af en velfærdsstat, 

se (Kristensen og Larsen, 2007). 

(Det økonomiske råd, 2001) bemærker at ejerboliger har den største koncentration af børnefamilier, 

mens koncentrationen af pensionister, førtidspensionister og langtidsledige er lavest i ejerboligen. 

I et samfund som det danske bliver det generelt anset som værende vigtigt at alle har en god og 

passende bolig, derfor tillægger mange personer også en god og moderne bolig stor værdi, og det 

betragtes som en selvfølge, at alle i et velfærdssamfund som det danske har en passende bolig. For 
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at sikre dette subsidierer og regulere staten boligsektoren på mange områder. Derfor modtager stort 

set alle boliger støtte via skattesystemet, huslejeregulering og via direkte tilskud. Ud over dette 

modtager lejerne direkte tilskud til boligudgifterne. Støtten, subsidieringen og reguleringen til 

boligerne har været medvirkende til en høj boligstandard i Danmark, men har helt sikkert en række 

omkostninger, herunder sker fordelingen på en måde så det er tvivlsomt om indgrebene på 

boligområdet kommer de svageste til gode. 

Der er en negativ effekt forbundet med den omfattende subsidiering af boligmarked, da denne 

medfører at en forholdsmæssig stor del af samfundets ressourcer anvendes til boligområdet, disse 

ressourcer kunne med fordel være investeret i andre områder til større gavn for samfundet. Da 

finansieringen af subsidiering sker med skatter og afgifter, medfører denne beskatning at en del af 

tilskyndelsen til at arbejde, opspare og uddanne sig forsvinder.  

Da mange af privilegierne på boligmarkedet er tilfældigt fordelt, vil boligtager der har opnået disse 

privilegier nødigt afgive disse, dette er en medvirkende årsag til at mobiliteten på arbejdsmarked 

hæmmes og boligerne blive ikke udnyttet bedst muligt, se (Velfærdskommissionen, 2005) 

I Danmark var der omkring 2 ½ mio. boliger i 2001, antallet af boliger er således steget med ca. 1 

mio. fra omkring 1 ½ mio. boliger i 1960. Befolkningsantallet er i samme periode steget fra 4,6 

mio. til 5,3 mio., og det gennemsnitning antal indbyggere pr. bolig er faldet i perioden fra 3,1 til 2,1. 

Boligernes areal er vokset til 109 m2 i gennemsnit fra 92 m2 i gennemsnit i 1960, boligerne er 

således i gennemsnit blevet 17 m2 større og boligarealet pr. indbygger er næsten fordoblet i 

perioden fra 1960 til 2001, se (Det økonomiske råd, 2001). 

Det samlede antal boliger pr. 1. januar 2010 var i alt 2.749.000, hvoraf 2.559.000 boliger er beboet, 

se (Boligopgørelsen, 2010) og i 2013 er antallet af boliger steget til 2.762.000, hvoraf 2.598.000 er 

beboet, se (Boligopgørelsen, 2013). 

De danske boliger kan som udgangspunkt inddeles i fire boligformer: Ejerboliger, lejerboliger, 

andelsboliger og almene boliger, se (Velfærdskommissionen, 2005).  

Tabel 1: Egentlige boliger fordelt efter ejer- og udlejningsforhold. 

 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Beboet af ejeren 45,7 % 48,6 % 52,1 % 51,7 % 51,3 % 46,8 % 

Andelsboliger   2,1 % 4,5 % 6,3 % 7,0 % 

Privat udlejning 39,8 % 34,7 % 22,1 % 18,4 % 18,0 % 17,2 % 

Almene boliger 9,8 % 14,5 % 14,4 % 16,8 % 19,1 % 18,0 % 

Offentlige mv. 4,7 % 2,2 % 3,1 % 2,6 % 1,4 % 1,5 % 

Ukendt ejerform      2,6 % 

Ikke benyttet   6,2 % 6,1 % 3,9 % 6,9 % 

I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100 % 

       

Egentlige boliger i 

alt 

1.463.000 

 

1.743.000 2.109.000 2.353.000 2.489.000 2.749.328 

Kilde: År 1960 – 2000 (Det økonomiske råd, 2001) side 234 samt år 2010 (Boligopgørelsen, 2010) 

og egne beregninger. 
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Følgende beskrivelser af de enkelte boligformers overordnede karakteristika og den offentlige 

subsidiering samt regulering er baseret på oplysninger fra (Velfærdskommissionen, 2005) samt (Det 

økonomiske råd, 2001), endvidere er fakta opdateret med de seneste oplysninger fra 

boligministeriets hjemmeside. 

Subsidiering og regulering af de enkelte boligformer er tillige gennemgået overordnet i afsnit 3.2.6 

med en oversigt i tabel 2.  

3.1.1 Ejerboligen 

I 2010 er næsten halvdelen af alle boliger i Danmark ejerboliger. Ejerboligen er således den 

boligform der udgør den største andel af den samlede boligmasse. Ejerboligen betragtes af mange 

som en opsparing eller en investering der samtidig tjener til familiens bolig, også kaldet et dualt 

gode. Ud over opsparingseffekten kan der i perioder opnås store reelle kapitalgevinster eller tab 

afhængigt af konjunkturerne.  

Som ejerbolig kan nævnes villa, rækkehus og ejerlejlighed. 

Priserne på ejerboligmarkedet fastsættes frit og på markedsvilkår. Ejerboligen modtager ikke 

direkte offentlig støtte, men favoriseringen sker udelukkende via skattereglerne. 

Fortjenester ved salg af ejerboliger beskattes som udgangspunkt ikke såfremt bestemmelserne om 

grundstørrelse mv. i ejendomsavanceloven, også kaldet ”parcelhusreglen”, opfyldes.  

Boligforbruget beskattes via ejendomsværdiskatten, ejendomsværdiskatten udgør op til 

progressionsgrænsen på kr. 3.040.000 som udgangspunkt 10 promille af den laveste ejendomsværdi 

af følgende værdier: 

• Ejendomsværdien pr. 2001 tillagt 5 % 

• Ejendomsværdien pr. 2002 

• Ejendomsværdien pr. 1. oktober 2011 nedsat med 2½ % 

For ejendomme købt før 1. juli 1998 udgør ejendomsværdiskattepromillen dog 8 promille. 

Den del af ejendomsværdien der overstiger progressionsgrænsen på kr. 3.040.000 beskattes med 30 

promille. 

For pensionister gives nedslag i ejendomsværdiskatten, en del af dette nedslag er dog indkomst- 

afhængigt.  Endvidere er der begrænsningsregler der bestemmer hvor meget ejendomsværdiskatten 

må stige for henholdsvis ikke-pensionister og for pensionister, efterlønsmodtager og førtids-

pensionister.  

Endvidere beskattes ejerboligen med grundskyld, grundskylden beregnes som en promille af den 

offentlige grundvurdering og opkræves af kommunen. Grundskylden udgør mellem minimum 16 

promille og maksimalt 34 promille af grundværdien, og fastsættes af kommunen. Man anvender 
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ikke den seneste vurdering til beregning af grundskylden men typisk en vurdering der er mellem 2 

og 3 år gammel. 

3.1.2 Den private udlejningsejendom 

Den private udlejningsejendom er gået fra, at udgøre omkring 40 % af boligbeholdningen i 1960 til 

lidt over 17 % i 2010. Der har således været et meget stort fald i andelen af private udlejnings-

ejendomme i perioden, en del af nedgangen skyldes et meget begrænset nybyggeri, den resterende 

nedgang skyldes salg af ejendommene til andelsboligforeninger samt opdeling i ejerlejligheder. 

Det relativt store fald i antallet af private udlejningsboliger skyldes også i høj grad, at der ikke er 

støtte til nyopførelse af private udlejningsejendomme, og boligformen som udgangspunkt ikke er 

subsidieret. Dog er der særregler som favoriserer en del af de private udlejningsejendomme, da dele 

af sektoren bevilges direkte tilskud og for eksempel er dele af pengeinstitutternes udlejning fritaget 

for skat. 

Ældre udlejningsejendomme er tillige underlagt huslejeregulering, som giver anledning til en 

huslejefordel for lejerne i ejendommene, da reguleringen betyder fastsættelse af en husleje der er 

væsentlig lavere end markedslejen. Denne huslejefordel er skattefri for lejerne, og de manglende 

skatteindtægter af huslejefordelen kan derfor betragtes som indirekte støtte til sektoren. 

Ejeren af ejendommen opkræves grundskyld og andre former for ejendomsskat. Ejeren beskattes af 

eventuelle fortjenester ved udlejning og salg af ejendommen.       

3.1.3 Andelsboligen 

Andelsboliger har fælles træk med både ejer- og lejerboligen, idet ejeren af en andelslejlighed er 

medejer af hele ejendommen via andelsboligforeningen, og andelsboligforeningen udlejer således 

lejlighederne til andelshaverne. Ejerskabet via andelsboligforeningen giver således en brugsret til en 

specifik lejelejlighed i ejendommen. 

Antallet af andelsboliger er steget kraftigt fra 1980 hvor andelen af den samlede boligbeholdning 

udgjorde ca. 2 % til i 2010 hvor andelsboligerne udgør 7 % af boligbeholdningen. Antallet af 

andelsboliger er således steget med ca. 100.000 boliger i perioden. En del af stigningen i antallet af 

andelsboliger skyldes boliglovgivningen, denne giver lejerne forkøbsret til udlejningsejendommen 

ved salg hvis lejerne ønsker, at stifte en andelsboligforening. Lejerne har endvidere forkøbsret i 

forbindelse med byfornyelse af ejendommen. Der er dog visse krav til ejendommens størrelse mv. 

for, at lejerne har forkøbsret ved salg af ejendommen til tredjemand. 

Andelsboligerne kan opdeles i to typer: Ældre udlejningsejendomme der i forbindelse med salg af 

ejendommene er omdannet til andelsboliger samt nyopførte andelsboliger som er opført med og 

uden direkte offentlig støtte. 

Alle andelsboligforeninger er skattefrie, der er derfor ikke fradrag for renteudgifter og der betales 

ikke ejendomsværdiskat, denne skattefritagelse er en subsidiering af andelsboligen. 
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Ældre andelsboliger er tillige ved overtagelse af en udlejningsejendom begunstiget af husleje-

reguleringen, da salgsprisen af udlejningsejendommen er direkte afhængig af de fremtidige leje-

indtægter, hvorfor salgsprisen på udlejningsejendommen bliver lavere ved huslejeregulering end 

denne ville have været ved en fri leje fastsat af markedet. 

Nyopførte andelsboliger kan som tidligere nævnt opdeles i 2 typer, nemlig nyopførte uden direkte 

støtte og nyopførte med direkte støtte. Den direkte støtte til nyopførte andelsboliger bestod af et 

offentligt tilskud til en fastsat kvote af nyopførte andelsboliger, tilskuddet blev ydet til 80 % af 

anskaffelsessummen. Andelshavernes årlige betaling for 80 % af anskaffelsessummen udgør 4,29 % 

p.a. i 2001, betalingen reguleres årligt med ¾ af stigningen i nettoprisindekset eller lønindekset, 

såfremt priserne stiger mere end lønningerne. Når beboernes betaling svarer til udgiften på lånene 

bortfalder det offentlige tilskud. Egenbetalingen er oplyst til 4,48 % i 2010 af (Jørgensen, 2010a). 

Den enkelte andelshaver har fradrag for renteudgifter på lån optaget til køb af andelsboligen, dette 

til trods for andelshaveren ikke betaler ejendomsværdiskat af selve andelen. 

Andelsboligen afviger dog væsentligt fra ejerboligen i forbindelse med salg, hvor salgsprisen for 

ejerboligen fastsættes på markedsvilkår, er der for andelsboligen regler for hvor høj salgsprisen 

maksimalt må være for andelsboligen. Andelsboligens salgspris fastsættes med baggrund i 

andelsbevisets andel af foreningens nettoformue med tillæg af værdien af særligt tilpasset inventar 

og forbedringer. 

Når andelsboligforeningens formue opgøres værdisættes ejendommen til en af følgende værdier: 

• Anskaffelsessummen 

• Kontant handelspris som udlejningsejendom 

• Seneste ansatte ejendomsvurdering 

• Ejendomme opført før 1981 kan tillige værdisættes til 1981-vurderingen med tillæg af      

22 % 

Der gælder forskellige regler for hvordan andelsboligforeningens passiver skal opgøres, afhængigt 

af hvilken af ovennævnte metoder ejendommens værdi fastsættes efter.    

3.1.4 Den Almene familiebolig 

Almene udlejningsboliger er en udlejningsbolig der ved opførelsen er støttet af det offentlige. 

Ejendommene er ejet af almennyttige boligforeninger, og beboerne har derfor ingen form for 

ejendomsret til boligen.  

I 2010 udgør almene boliger 18 % af boligbeholdningen. Den almene bolig er en offentligt støttet 

lejebolig.  

I den almene bolig fastsættes huslejen efter balanceleje princippet, hvilket betyder at huslejen ud 

over betaling af anskaffelsessummen kun må indeholde udgifter til ejendomsskatter, drift af 

bygningen, renholdelse, forsikringer, administration og hensættelse af et rimeligt beløb til 
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vedligeholdelse. Udlejer må således ikke opkræve yderligere beløb hvilket betyder at der ved 

udlejning af almene boliger ikke kan opnås en særlig forretning. 

Den almene bolig med tilsagn efter 1. juli 2012 finansieres på følgende måde: 

• 10 % af anskaffelsessummen finansieres med kommunal grundkapital. 

• 2 % finansieres med beboerindskud. 

• 88 % finansieres ved optagelse af et kreditforeningslån med en maksimal løbetid på 40 år. 

Staten yder løbende ydelsesstøtte. 

Beboernes andel af ydelsen på kreditforeningslånet fastsættes som udgangspunkt til 3,4 % af lånets 

hovedstol, ydelsen reguleres efterfølgende med ¾ af inflationen, eller ¾ af lønindekset såfremt dette 

er steget mindre end inflationen. Efter 35 år fastfryses huslejen i forhold til ydelsen på realkredit-

lånet.  

3.2 Boligomkostningerne ved forskellige boligtyper 

Hver enkelt af de forskellige boligformer har en samlet årlig ydelse der skal betales for at bo i de 

forskellige boligformer, dette beløb kan også udtrykkes som boligudgifter for den enkelte 

boligform, begrebet boligudgifter omfatter således alle de løbende betalinger i forbindelse med 

boligen i de forskellige boligformer, se (Jørgensen, 2010a). 

Som det fremgår af (Jørgensen, 2010a) side 64 indeholder boligudgifter: ”renter og afdrag på 

eventuelle lån, ejendomsskatter, ejendomsværdiskatter, fællesudgifter, boligafgift, 

ejendomsforsikring, renovation mv. – alle betalinger, som boligtager afholder i forbindelse med 

boligen.” 

Begrebet boligudgifter dækker således de udgifter, der er forbundet med at bo, eller den 

likviditetsmæssige belastning der er i forbindelse med at leje eller eje en bolig. Boligudgifter kan 

således ikke anvendes ved en økonomisk sammenligning af de forskellige boligformer, eller 

sammenligning af 2 boliger inden for den samme boligform, da boligudgifter ikke tager højde for 

størrelsen af kontant indskud, hvor store afdrag der er på lånene og lignende forhold, se (Lunde, 

2013). 

For at kunne foretage en økonomisk sammenligning af forskellige boliger som enten er af samme 

boligform eller mellem forskellige boligformer er vi således nødt til, at opgøre det reelle 

boligforbrug således boligforbruget udelukkende indeholder den samlede belastning ved at bo i 

boligen.  

3.2.1 Definition user costs 

Det er således ikke muligt at sammenligne boligudgifterne imellem forskellige boliger, da 

boligudgifterne vil være forskellige og afhængige af om der er tale om samme boligform eller 

forskellige boligformer, selv ved den samme boligform kan der ikke foretages en direkte 

sammenligning, da boligtagerne formentlig har investeret forskellige størrelser af egen- og 

fremmedkapital i boligen, hvorfor boligudgifterne ikke vil kunne sammenlignes.  
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Derfor er der behov for at kunne opgøre boligomkostningerne ved de forskellige boligformer, eller 

som (Jørgensen, 2010a) side 65 skriver: ”Begrebet boligomkostningen eller user costs, som reelt 

betyder det samme, er et udtryk for boligtagerens samlede økonomiske belastning ved at bo i 

boligen. User costs er principielt uafhængig af boligudgiften, selvom en del poster figurerer både i 

boligudgiften og user costs. User costs beregnes ud fra det økonomiske forbrug af bolig plus det 

mistede afkast af kapital, som boligtageren har indskudt i boligen.”.   

Ved hjælp af user costs har vi således mulighed for, at opgøre den reelle udgift ved den enkelte 

bolig og sammenligne denne udgift eller user costs på tværs af de forskellige boligformer. Således 

vil user costs give et reelt billede af den samlede økonomiske belastning ved at bo i boligen, da user 

costs netop tager højde for skat og subsidier og således opgør den faktiske økonomiske belastning 

ved den enkelte bolig. Subsidiere og skattemæssige forhold for den enkelte boligform er tillige 

beskrevet i afsnit 3.1.  

3.2.2 User costs ejerboliger 

Når valget er faldet på ejerboligen som boligform, har der gennem mange år været en tradition for 

at vælge bolig efter boligudgifternes størrelse, hvilket formentlig også i dag har en meget stor 

betydning for den enkelte families valg af bolig. 

Denne tendens beskriver (Lunde, 2013) side 4 med: ”Der har gennem årene udviklet sig en 

”tradition” for at ”handle på ydelser” på markedet for ejerboliger. Markedsdeltagerne hævder 

forholdsvis samstemmende, at det afgørende for boligkøberne er, at de har ”råd til” at bo i 

ejerboligen. Som grundlag for vurderingen heraf anvendes en ”brutto” ydelse, som først og 

fremmest indeholder ydelserne på lånene, der finansierer købet, samt ejendomsskatter og 

forsikringspræmier. Ved siden af anvendes ”netto” ydelsen, der består af lånenes ydelser efter skat 

plus ejendomsværdiskat og ejendomsskat (grundskyld) samt enkelte småposter. At begreberne er 

helt utilstrækkelige som økonomisk beslutningsgrundlag ved valg mellem ejerboliger indbyrdes og 

ved valg af boligform, skal ikke forfølges yderligere her.” 

For den enkelte boligkøber er user costs derfor yderst relevant at beregne for netop at få et overblik 

over boligens økonomiske belastning, user cost giver tillige mulighed for en økonomisk 

sammenligning af forskellige boliger. Endvidere tager user costs højde for den enkelte købers 

kapitalstruktur, derfor vil user costs bare på baggrund af kapitalstrukturen formentlig være 

forskellig fra køber til køber på den samme bolig. 

User cost for en ejerbolig indeholder alle reelle omkostninger i forbindelse med boligen som for 

eksempel ejendomsskatter, ejendomsværdiskat, grundejerforening, afskrivning på boligen, drifts- og 

vedligeholdelsesudgifter, samt forretning af egen- og fremmedkapital efter skat. Afdrag på lån 

medtages ikke i user cost men udviklingen i ejendomspriserne indgår i user cost. 

Den reelle boligomkostning vil derfor være den husleje en udlejer af ejerboligen vil forlange i 

husleje, da der i user cost indgår et afkast af den investerede kapital, se (Lunde, 2013). 
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(Lunde, 2013) opstiller formelen for beregning af user costs periode t for ejerboliger således: 

uct = Kt (dt + qt + a . gTt + et + it 
. (1 – Tt) – pej,t) 

Kt  Ejendommens gennemsnitlige markedsværdi i perioden 

dt  Administrations-, drifts- og vedligeholdelses- udgifter.  

qt  Afskrivningstakten.  

a  Den offentlige grundværdis andel af markedsværdien.  

gTt   Grundskyldspromillen.  

et  Ejendomsværdiskattesatsen. 

 it  Det alternative afkast. 

Tt  Den relevante kapitalindkomstskattesats. 

 pej,t  Prisstigningstakten for ejendommen ved fastholdt kvalitet. 

Ovennævnte simple opstilling af user cost for en ejerbolig er således opstillet uden hensyn til: 

• Fordelingen af ejendommens finansiering er i forhold til egen- og fremmedkapital. 

• Om prisudviklingen for boliger følger den generelle inflation. 

Hvis ovennævnte faktorer skal medtages, kan formelen for user cost ifølge (Lunde, 2013) ændres 

til: 

uct = Et 
.  iE,t 

.(1 – TE,t) + Ft 
. iF,t 

.(1 – TF,t) + Kt (dt + qt + a .gTt + et – pc,t - (pej,t – pc,t)) 

pc,t,  Udtrykker prisstigningen på forbrugsgoder, og i differencen (pej,t – pc,t), der viser 

merprisstigningen for boligen, dvs. den reale kapitalgevinst. 

(Lunde, 2013) bemærker tillige, at man i forbindelse med opgørelse af Kt skal forholde sig til 

transaktionsomkostninger i forbindelse med salg og køb af ejerboliger, i user cost beregningen kan 

disse transaktionsomkostninger fra både køb og salg tilbagediskonteres og tillægges købesummen, 

for således at få et mere retvisende billede af den reelle økonomiske belastning. Transaktions-

omkostninger er en så stor post at den bør indgå i beregningen af user cost. 

3.2.3 User costs privat udlejningsejendom 

Ved beregning af user cost for den private udlejningsejendom indgår huslejen og den mistede 

forretning af depositum og forudbetalt husleje. 

(Jørgensen, 2010a) opstiller formlen for user cost i den private udlejningsejendom: 

UCpl
t = Rpl

t + it 
. (1 – Tt) 

. Et 
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Rpl
t  Huslejen. 

it Afkastkravet til egenkapitalen / forretningen af depositum og forudbetalt leje. 

Tt Den relevante kapitalindkomstskattesats. 

Et Egenkapitalen. 

Ovennævnte udtrykker således lejers user cost ved at bo i den private udlejningsejendom. 

3.2.4 User costs andelsboligen 

Andelsboliger kan opdeles i 2 grupper, nemlig andelsboliger opført med støtte og andelsboliger 

opført uden støtte. 

I perioden 1982 – 2005 er opført andelsboliger med forskellige former for støtte og subsidier, hvor 

andelsboliger opført uden for ovennævnte periode er opført uden støtte, user cost for andelsboliger 

opdeles således i støttede og ustøttede andelsboliger, se (Jørgensen, 2010a). 

 (Jørgensen, 2010a) opstiller formlen for user cost i ustøttede andelsboliger: 

UCæa
t    =    iE,t · (1 – TE,t) · Et + Ft · iF,t + Kt · (dt + qt + a · gTt – Pej,t) 

UCæa
t  User costs for ældre andelsboliger i periode t. 

Et  Egenkapital i ejendommen primo periode t. 

iE,t  Egenkapitalens afkrævede forrentning i periode t. 

TE,t  Skat på afkast af ejendomsinvestering i periode t. 

Ft  Fremmedkapital i ejendommen primo periode t. 

iF,t  Fremmedkapitalens rente i periode t. 

(Jørgensen, 2010a) opstiller formlen for user cost i støttede andelsboliger: 

UCna
t    =    iE,t · (1 – TE,t) · Et + K0 · (g · (1 + ¾ · Pt)

t · Tt + b · iF,t · (1 – Tt)) 

+ Kt · (dt + qt + a · gTt – Pej,t) 

UCna
t  User costs for nye andelsboliger i periode t. 

Tt Relevant støttesats. 

g Andelshavernes betaling i forhold til anskaffelsessummen (4,48%) 

b Andel af finansiering i pengeinstitut. 
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Støttede andelsboliger er finansieret med indekslån på 80% af købesummen. Andelshavernes 

egenbetaling af indekslånet er sat til 4,48% af anskaffelsessummen i foråret 2010, Denne betaling 

vokser årligt med ¾ af inflationstakten, indtil betalingen udgør ydelsen på lånet, herefter betaler 

andelshaverne ydelsen på lånet. Udtrykket  K0 · (g · (1 + ¾ · Pt)
t · Tt viser andelshavernes 

egenbetaling i forhold til anskaffelsesprisen, se (Jørgensen, 2010a).  

Egenbetalingen er angivet til 4,29 % i 2001 af (Det økonomiske råd, 2001). 

3.2.5 User costs almene familiebolig 

Huslejen i almene boliger fastsættes efter balanceprincippet, dette betyder at huslejen alene er 

bestemt af afdelingens omkostninger som ejendomsskatter, kapitaludgifter og drifts-, 

administration- og vedligeholdelsesomkostninger, se (Jørgensen, 2010a).. 

(Jørgensen, 2010a) opstiller formlen for user cost i almene lejeboliger: 

UCal
t    =    Ral

t + it · (1 - Tt) · Et  

UCal
t User cost almene lejerboliger 

Ral
t Huslejen 

3.2.6 Sammenligning user costs forskellige boligformer 

Ifølge (Det økonomiske råd, 2001) er de forskellige boligformer i Danmark understøttet vidt 

forskelligt, støtten sker både direkte og indirekte som vist i tabel 2, se tillige afsnit 3.1. 

Markedet for lejeboliger er for eksempel reguleret ved lovgivning om huslejefastsættelse og 

regulering, herunder er der forskellig skattemæssig behandling af boligformerne og for nogle 

boligformer er der tilskud til kapitaludgifterne. 

For andels- og almene boliger betales ikke ejendomsværdiskat, endvidere ydes indkomstafhængige 

huslejetilskud i form af boligsikring og boligydelse til nogle af boligformerne. 

Privat udlejningsbyggeri modtager ikke særlige subsidier, og er derfor den eneste boligform der er 

ustøttet. Hvis private udlejningsboliger sammenlignes med de øvrige boligformer vil forskellen 

være lig med værdien af støtten. 
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Tabel 2, Oversigt over de forskellige former for subsidiering.

 

Kilde: (Det økonomiske råd, 2001) side 256. 

(Det økonomiske råd, 2001) har fortaget en sammenligning af user cost på de forskellige 

boligformer i tabel 3, sammenligningen sker med udgangspunkt i boliger med en pris på kr. 

1.000,000, og beregningerne viser beboernes user cost.  

Tabel 3: Boligomkostninger (user cost) for forskellige boligtyper med samme anskaffelsespris. 

 

Kilde: (Det økonomiske råd, 2001) side 261. 
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Med baggrund i størrelsen af den direkte og indirekte støtte til de forskellige boligformer, 

konstaterer (Det økonomiske råd, 2001) side 261, at ” En ældre ejendom, der overtages som 

andelsboligforening, vil umiddelbart efter købet have stort set de samme boligomkostninger som 

private udlejningsejendomme, jf. søjlen benævnt Andel ustøttet. I takt med, at gælden nedbringes, 

vil størrelsen af subsidiet til andelsboligen stige. Efter 30 år er andelsboliger den boligform, der 

har de laveste omkostninger. Det skyldes, at den skattemæssige behandling af andelsforeninger 

indebærer, at andelsboligforeningen ikke kan fratrække renteudgifter og ikke betaler 

ejendomsværdiskat. I starten vil den manglende mulighed for at fradrage renteudgifter og 

friholdelsen for ejendomsværdiskat modsvare hinanden, men i takt med, at gælden nedbringes, vil 

subsidiet stige. Opsparing i andelsbolig er således skattefri. Når lånene er tilbagebetalt, er den 

skattemæssige behandling meget favorabel for andelshaverne. En del af den økonomiske gevinst 

ved at overtage en andelsbolig i en ældre ejendom er endda ikke afspejlet i de beregnede 

boligomkostninger. Denne fordel opstår i form af en lav købspris for ejendommen, fordi den er 

underlagt reglerne om omkostningsbestemt husleje.”. 

Det fremgår tillige af (Det økonomiske råd, 2001) at boligmarkedet lider under en omfattende 

subsidiering i mere eller mindre grad af de forskellige boligformer, dette påvirker selvfølgelig 

boligmarked således, at den enkelte ikke frit kan vælge de mest subsidierede boligformer, da der er 

lange ventelister efter de mest attraktive boliger. 

I teorien er det rimelig simpelt at opstille eksempler på beregninger af user cost for de forskellige 

boligformer, men hvis der skal laves praktiske eksempler på beregninger der er understøttet med 

rigtige tal for faktiske huslejer, andelspriser og ejerboligpriser bliver det en stort set umulig opgave, 

da der selv ved nyopførte boliger vil være forskellige placeringer i bebyggelsen som alene med 

baggrund i placeringen, vil give forskellige priser på både andels- og ejerboligen. 

Hvis sammenligningen skal ske på baggrund af boliger der er udbudt på markedet i dag, vil det 

være helt umuligt at lave en sådan sammenligning, da bare standen og placeringen af de boliger der 

skal sammenlignes vil være forskellig. Endvidere vil der være mange andre forhold ved de 

forskellige boliger der gør at boligerne ikke vil være fuldstændig ens. 

Med ovennævnte forbehold forsøges user cost for nedenstående boliger sammenlignet: 
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Ejerboligen 

 

Boligen er beliggende på adressen Olivenlunden 95, 2630 Taastrup og beskrivelsen af indretningen 

er et uddrag fra (Salgsopstilling Olivenlunden 95, 2630 Taastrup). 

Boligen har et areal ifølge BBR på 80 m2. 

Indretning: 

God entre med indbyggede skabe til sko og overtøj. Lys opholdsstue med udgang til behagelig 

udestue og en dejlig nem have. Velholdt køkken i lyse elementer med god spiseplads. 1. salen har 2 

gode værelser med skabe, og god rummelighed. Flot flisebadeværelse. God forhave, med udsigt til 

det grønne område og legeplads. Baghaven er helt ugenert, gjort nem og overskuelig. 
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User cost for ejerboligen: 

uct = Et 
.  iE,t 

.(1 – TE,t) + Ft 
. iF,t 

.(1 – TF,t) + Kt (dt + qt + a .gTt + et – pc,t - (pej,t – pc,t)) 

Kt  Kontantpris kr. 1.395.000 efter tillæg af handelsomkostninger i alt kr. 1.422.091, for at 

finde salgsomkostningerne om 5 år fremdiskonteres købsprisen med udviklingen i 

forbrugerpriserne på 0,8% ifølge (Forbrugerpriser, 2013): 

 1.395.000 . (1 + 0,008)5 = 1.451.700  

Salgsomkostningerne ved salg om 5 år beregnes med 3 % af salgsprisen kr. 1.451.700 om 

5 år til kr. 43.530. Salgsomkostninger om 5 år tilbagediskonteres med (Forbrugerpriser, 

2013): 

 43.530 . (1 + 0,008)-5 = 41.829,82. 

 Kt = 1.422.091 + 41.829,82   �  Kt til kr. 1.463.920,82 

iE,t Alternativ rente sættes til 6 %. RFK anslås til et gennemsnit på 4,25 %. REK beregnes efter 

MMII: REK = RU + (RU – RFK) . FK/EK � 

 REK = 0,06 + (0,06 – 0,0425) . 1.352.091/70.000 � REK = 39,80 % 

iF,t Gennemsnit i forhold til kreditforeningslån og anden finansiering anslås til 4,25 %  

dt  Administrations-, drifts- og vedligeholdelses- udgifter anslås til 3 %.  

qt  Afskrivningstakten anslås til 1 %.  

a  Den offentlige grundværdis andel af markedsværdien beregnes til 41,61 %.  

gTt   Grundskyldspromillen beregnes til 1,46 %.  

et  Ejendomsværdiskattesatsen, beregnet til reelt 0,75 %. 

TE,t  Sættes til 51,5 %. 

TF,t Sættes til 33 % 

pc,t,  Udtrykker prisstigningen på forbrugsgoder, og i differencen (pej,t – pc,t), der viser 

merprisstigningen for boligen, dvs. den reale kapitalgevinst. pc,t sættes til 0,8 % efter 

(Forbrugerpriser, 2013). Den reale kapitalgevinst anslås til 0 %. 

Herefter indsættes tallene: 

uct = 70.000 . 0,3980 . (1-0,515) + 1.352.091 . 0,0425 . (1-0,33) + 1.463.920,82(0,03 + 0,01 + 

0,4161 . 0,0146 + 0,0075 – 0,008 – 0 

uct = 118.731,17 
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Bemærk i beregningen indgår købsomkostninger samt tilbagediskonterede salgsomkostninger. 

(Lunde, 2013) bemærker at man i forbindelse med beregningen af user cost for ejerboliger bør 

forholde sig til disse omkostninger. 

Den private udlejningsejendom 

 

Udlejningsejendommen består af 10 rækkehuse beliggende centralt i Rødovre tæt på offentlige 

transportmidler og indkøbsmuligheder. Ejendommen er opført i 2009 og boligernes størrelse er fra 

102 til 105 m2 med 4 værelser. 

Den årlige husleje for 102 m2 udgør kr. 147.097,- og der er et depositum svarende til 3 måneders 

leje samt forudbetalt 3 måneders leje, i alt 6 måneders leje. Lejen pr m2 udgør således kr. 1.442 p.a., 

se (Salgsopstilling Tårnvej 316, 2610 Rødovre) 

Da både ejerboligen og andelsboligen har et areal på henholdsvis 80 og 84 m2, beregnes der en 

fiktiv leje for en bolig med et areal på 84 m2. Den årlige leje vil herefter udgøre kr. 121.128,- og 

depositum samt forudbetalt leje for i alt 6 måneder er kr. 60.564,-. 

UCpl
t = Rpl

t + it 
. (1 – Tt) 

. Et 

Rpl
t  Huslejen. 

it Afkastkravet til egenkapitalen / forretningen af depositum og forudbetalt leje. 

Egenkapitalens afkrævede forrentning i periode t. Alternativ rente sættes til 6 %. �       

REK = 6,00 % idet der forudsættes depositum og forudbetalt leje er egenkapital. 

Tt Den relevante kapitalindkomstskattesats. 
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Et Egenkapitalen. 

Herefter indsættes tallene: 

UCpl
t = 121.128 + 0,06 . (1 – 0,515) . 60.564 

UC
pl

t = 122.890,41 

Støttede andelsbolig 

 

 

Boligen er beliggende på adressen Olivenlunden 80, 2630 Taastrup og nedenstående beskrivelse af 

indretningen er et uddrag fra (Salgsopstilling Olivenlunden 80, 2630 Taastrup). 

Boligen har et areal ifølge BBR på 84 m2. 

Indretning: 

Dejligt enderækkehus 

Hyggeligt rækkehus i gode private og rolige omgivelser. 

Du træder ind i god forhave med tilhørende redskabsrum/cykelskur. Huset indeholder entre med 

adgang til køkken og stue, samt med trappe til første sal. Køkkenet er godt udnyttet med masser af 

skabsplads og med plads til et par spisepladser. Stuen er lys og med direkte adgang til havestue 

samt adgang til haven. Første sal indeholder badeværelse samt to gode værelser. Badeværelset har 

vaskesøjle og brus. Vinduer og døre er skiftet i september 2013. Bortset fra to vinduer. 
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User cost for støttede andelsboliger: 

UCna
t    =    iE,t · (1 – TE,t) · Et + K0 · (g · (1 + ¾ · Pt)

t · Tt + b · iF,t · (1 – Tt)) 

+ Kt · (dt + qt + a · gTt – Pej,t) 

UCna
t  User costs for nye andelsboliger i periode t. 

Kt  Andelspris kr. 950.000 

Et  Egenkapital i ejendommen primo periode t. 

iE,t  Egenkapitalens afkrævede forrentning i periode t. Alternativ rente sættes til 6 %. RFK 

anslås til  5,50 % for boliglån til andelsboliger. REK beregnes efter MMII: REK = RU + (RU 

– RFK) . FK/EK �  REK = 0,06 + (0,06 – 0,055) . 0/950.000 � REK = 6,00 % 

TE,t  Skat på afkast af ejendomsinvestering i periode t. 

Ft  Fremmedkapital i ejendommen primo periode t. 

iF,t  Fremmedkapitalens rente i periode t. 

Tt Relevant støttesats. 

g Andelshavernes betaling i forhold til anskaffelsessummen (4,48 %) 

b Andel af finansiering i pengeinstitut. 

Pej,t  Prisstigningstakten som sættes til 0,8 % efter (Forbrugerpriser, 2013). Den reale 

kapitalgevinst anslås til 0 %. 

Støttede andelsboliger er finansieret med indekslån på 80 % af købesummen. Andelshavernes 

egenbetaling af indekslånet er sat til 4,48 % af anskaffelsessummen, Denne betaling vokser årligt 

med ¾ af inflationstakten, indtil betalingen udgør ydelsen på lånet, herefter betaler andelshaverne 
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ydelsen på lånet. Udtrykket  K0 · (g · (1 + ¾ · Pt)
t · Tt viser andelshavernes egenbetaling i forhold til 

anskaffelsesprisen, se (Jørgensen, 2010a).  

Da der ikke i budgettet for indeværende år er budgetteret med udlodning til andelshaverne må 

udtrykket: 

K0 · (g · (1 + ¾ · Pt)
t · Tt + b · iF,t · (1 – Tt)) + Kt · (dt + qt + a · gTt ) 

vise den aktuelle boligafgift i andelsforeningen. Da beregningen for user cost i ejerboligen 

indeholder fællesantenne vil beløbet tillige blive medtaget i nærværende beregning, således 

medtages samlet kr. 53.368 årligt. 

Herefter indsættes tallene: 

UCna
t    =    0,06 · (1 – 0,515) · 950.000 + 53.368 + 950.000 · (– 0,008) 

UCna
t = 73.413,00 

Hvis beregningen gentages med samme udbetaling som på ejerboligen: 

iE,t  Egenkapitalens afkrævede forrentning i periode t. Alternativ rente sættes til 6 %. RFK 

anslås til  6,50  for boliglån til andelsboliger. REK beregnes efter MMII: REK = RU + (RU – 

RFK) . FK/EK �  REK = 0,06 + (0,06 – 0,065) . 880.000/70.000 � REK = 12,29 % 

UCna
t    =    0,1229 · (1 – 0,515) · 70.000 + 880.000 · 0,065· (1 – 0,33) + 53.368 + 950.000 · (– 

0,008) 

UC
na

t = 88.264,46 

Beregningerne af user cost på en ejerbolig og en andelsbolig giver således meget store forskelle, da 

user cost på ejerboligen udgør kr. 118.731,17 og user cost for andelsboligen på kr. 88.264,46, udgør 

den årlige forskel således kr. 30.466,71. 

Til beregningen skal bemærkes at de to boliger er placeret umiddelbart overfor hinanden, herunder 

at boligerne stort set var ens da de blev opført. Der er således tale om en sammenligning af næsten 

identiske boliger, dog med det forbehold at standen af boligerne kan være meget forskellig. Men en 

sådan forskel på standen kan formentlig ikke forklarer hvorfor ejerboligen er næsten 35 % dyre end 

andelsboligen i user cost.  

Det er klart at forudsætningerne for beregningerne kan diskuteres, herunder renter og andre faktorer 

der er anslåede, endvidere kan forudsætningen om en prisudvikling på begge boligtyper der 

udelukkende følger forbrugerpriserne diskuteres.  

Ved markante prisstigninger på boliger, eller større stigninger i forbrugerpriserne end de i 

beregningen anvendte, vil beregningerne ændre sig på det tidspunkt andelsboligens pris rammer 

maksimalprisen, hvorefter vil kun user cost beregningen for ejerboligen vil være begunstiget af 

prisstigninger.  
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Hvis vi forudsætter at andelsboligen på Olivenlunden 80, 2630 Taastrup var udbudt til den 

maksimale salgspris, altså andelskronens værdi i henhold til seneste regnskab, vil en udvikling i 

ejerboligpriserne der overstiger udviklingen i forbrugerpriser med 2,88% medføre, at user cost for 

ejerboligen på Olivenlunden 95, 2630 Taastrup vil være lig med user cost for andelsboligen, se 

tillige tabel 4 og figur 1.  

Ovennævnte beregning forudsætter dog, at foreningen anvender anskaffelsesprisen som grundlag 

for beregning af andelskronens værdi. Såfremt andelsforeningen anvender den offentlige vurdering 

eller en valuar vurdering vil beregningen ændre sig, da andelsboligen tillige vil stige i værdi 

sammen med ejerboligen og user cost vil således falde for begge boligertyper. 

Tabel 4: Beregning af user cost ved prisstigninger på ejerboliger der overstiger stigningen i 

forbrugerpriserne. 

 

Kilde: Egne beregninger. 

Figur 1: Illustration af user cost ved prisstigninger på ejerboliger der overstiger stigningen 

forbrugerpriserne. 

 

Kilde: Egne beregninger. 
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Almen familiebolig 

 

Nørreby er opført som etagehuse og rækkehuse i gule sten. Bebyggelsen er beliggende tæt på 

Olivenlunden hvor både ejerboligen og andelsboligen er placeret. Bebyggelsen er ejet af Taastrup 

almennyttige Boligselskab, se (Præsentation Nørreby). 

Det fremgår af (Præsentation Nørreby) at man skal påregne en ventetid på 5 år eller mere for denne 

boligtype, derfor skal en flytning til bebyggelse være velovervejet og et pludseligt opstået 

boligbehov vil ikke kunne dækkes i denne almene bebyggelse, da man skal stå på venteliste i mange 

år for at få en bolig.   

User cost beregnes for et rækkehus på 87 m2 i 2 plan med for- og baghave. Huset indeholder entré, 

køkken, opholdsstue badeværelse samt 2 værelser. Endvidere adgang til eget udhus. 

Den årlige husleje udgør kr. 82.164,- og indskud er kr. 15.000,-. 

UCal
t    =    Ral

t + it · (1 - Tt) · Et  

UCal
t User cost almene lejerboliger 

Ral
t Huslejen 

it Egenkapitalens afkrævede forrentning i periode t. Alternativ rente sættes til 6 %. RFK 

anslås til  7,50 % for lån til indskud. REK beregnes efter MMII: REK = RU + (RU – RFK) . 

FK/EK �  REK = 0,06 + (0,06 – 0,075) . 0 � REK = 6,00 % da det forudsættes at indskud 

betales med egenkapital. 

Herefter indsættes tallene: 

UCal
t  =  82.164 + 0,06· (1 – 0,515) · 15.000 

UC
al

t =  82.600,50 



27 
 

Beregningerne af user cost for de 4 boligtyper viser således ved de anvendte eksempler, at den 

almen familiebolig er den billigste boligform med en årlig user cost på 82.491,38, user cost for de 

enkelte boligformer er i eksemplerne beregnet til følgende: 

1. Almen familiebolig kr. 82.600,50 

2. Støttet andelsbolig kr. 88.264,46 

3. Ejerboligen kr. 118.731,17 

4. Privat udlejningsbolig kr. 122.890,41 

Som tidligere nævnt har (Det økonomiske råd, 2001) foretaget en tilsvarende sammenligning og 

kom i den forbindelse frem til, at den støttede andelsbolig er den billigste. Det skal endvidere 

bemærkes, at den private udlejningsejendom der er anvendt i ovennævnte eksempel ikke på nogen 

måde vil kunne sammenlignes med de øvrige 3 eksempler, da boligen er nyere og beliggende i et 

helt andet område end de øvrige boliger, beregningen er derfor kun lavet for eksemplets skyld. 

Både ejerboligen, den støttede andelsbolig og den almene familiebolig er beliggende i samme 

boligområde og boligerne har næsten samme størrelse og indretning, der er dog ikke tale om boliger 

der er fuldstændig ens hvorfor sammenligningen udelukkende skal anvendes som et eksempel på 

beregning af user cost på næsten ens boliger. Resultatet af sammenligningen stemmer således 

nogenlunde overens med det resultat (Det økonomiske råd, 2001) kommer frem til, dette skal ses i 

lyset af de voldsomme stigninger i ejendomspriserne der har været frem til 2006, hvilket kan have 

påvirket priserne på andelsboliger afhængigt af hvordan andelsforeningen værdiansætter 

ejendommen, og ovennævnte beregning fastsætter netop den reale kapitalgevinst til 0. User cost på 

andelsboligen i ovennævnte beregning er derfor steget som følge af en større udgift til forretning af 

både fremmed- og egenkapital. Endvidere indgår Pej, t i samme beregning kun med en prisstignings-

takt som svarer til inflationen, da den reale kapitalgevinst er medtaget til 0.  Såfremt den reale 

kapitalgevinst i beregningen var medtaget med et tal der var større end 0 ville user cost for den 

støttede andelsbolig være faldet i ovennævnte beregning. 

3.3 Hvilke faktorer har indflydelse på udviklingen i ejerboligpriserne 

Et aktivs værdi må som udgangspunkt være lig med de tilbagediskonterede værdier af alle 

fremtidige afkast, på sammen måde som aktier og andre aktiver værdiansættes efter cash-flow-

modeller eller dividendemodeller. Denne beregningsmetode er i praksis dog ikke mulig når værdien 

af en ejerbolig skal fastsættes. 

Af samme grund vælges ofte forskellige realøkonomiske variable til, at estimere ejerboligprisernes 

udvikling, tilgangen kaldes ”fundamental-tankegangen”, hvor der anvendes forskellige økonomiske 

variable til at estimere boligens fundamentale værdi, se (Jørgensen, 2010b)   

Danmark har senest i perioden 1999 til 2007 oplevet store reale stigninger i boligpriserne, 

stigningerne for perioden var på 71 % for landet som helhed. 

Det økonomiske opsving i perioden 2004-06 betød en markant fremgang på boligmarkedet med 

store prisstigninger til følge, dette betød at da boligpriserne toppede i 2007, var den gennemsnitlige 
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kontantpris på enfamiliehuse 63 % over priserne i 2003, den gennemsnitlige prisstigning i perioden 

var således årligt på 13 %. Hvis stigningen renses for den almindelige inflation var stigning på 54 % 

i perioden, hvilket årligt svarer til 11 %. 

De markante stigninger i priserne på ejerboliger i perioden 1999 til 2007, blev dog efterfulgt af 

prisfald på i alt 17 % (realt 20 %) fra slutningen af 2007 til bunden i 2. kvartal 2009, hvorefter 

udviklingen i priserne stabiliserede sig og har siden fulgt den almindelige prisudvikling, se 

(Danmarks Nationalbank, 2011) 

(Danmarks Nationalbank, 2011) tilskriver følgende faktorer den væsentligste betydning for 

prisudviklingen i perioden 1999 til 2007: 

• Økonomisk opsving i perioden 2004-06 medførte betydelige stigninger i 

husholdningernes disponible indkomst. 

• Generelt lavt renteniveau i perioden. 

• Liberalisering af de finansielle markeder, herunder øget fleksibilitet i 

sammensætning af boligkøbernes finansiering samt indførelse af: 

-rentetilpasningslån i 1996. 

-afdragsfrie lån i oktober 2003. 

Med baggrund i de seneste års udvikling i ejerboligpriserne er det relevant at stille spørgsmålet: 

Hvilke økonomiske faktorer har indflydelse på ejerboligpriserne, og hvor stor betydning har de 

enkelte faktorer på udviklingen i ejerboligpriserne?  

Desværre findes der ikke 2 boliger der er fuldstændig ens, der vil altid være forskelle på boligerne, 

selv helt nybyggede boliger med fuldstændig ens indretning vil have forskellige placeringer i 

bebyggelsen. Endvidere vil boligtagerne værdsætte egenskaberne ved boligerne forskelligt, derved 

vil alle boliger, såvel ejerboliger som alle andre boliger have forskellige ligevægthuslejer, herunder 

også forskellige fundamentalværdier. 

Det er således ikke muligt at fastsætte den enkelte boligs sande fundamentalsværdi. Derimod kan 

fundamentalsværdien beregnes ud fra relevante økonomiske faktorer, økonomiske faktorer som har 

betydning for boligprisernes udvikling. Der findes mange økonomiske faktorer der har betydning 

for boligprisernes udvikling, men der findes ingen egentligt oversigt over præcist hvor mange der 

findes, da ingen kender de ”sande” eller rigtige fundamentals, se (Jørgensen, 2010a).  

Det vil derfor være fuldstændigt umuligt at opliste alle økonomiske faktorer der har betydning for 

boligprisernes udvikling, i det følgende gennemgås de vigtigste økonomiske faktorer.  

3.3.1 Den disponible realindkomst    

En del af årsagen til de store prisstigninger på ejerboliger i perioden 2004 til 2006, tilskrives af 

(Danmarks Nationalbank, 2011) de betydelige stigninger i husholdningernes disponible indkomst i 

samme periode.  
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Indkomst 

For at kikke nærmere på udviklingen i den disponible indkomst i perioden 1999 til 2007 er 

indkomstudviklingen opstillet i tabel 5. 

Tabel 5: Udvikling i indkomst. 

 

Kilde: (Statistikbanken) og egne beregninger. 

Hvis vi sammenholder udviklingen i indkomsten med udviklingen i nettoprisindekset i samme 

periode, ses det tydeligt at indkomsten i perioden frem til 2004 nogenlunde følger nettoprisindekset 

med små afvigelser. I perioden fra 2004 og frem til 2006 overstiger udviklingen i indkomsten den 

udviklingen der sker i nettoprisindekset, og realindkomsten stiger således i perioden fra 2004 og 

frem til 2006 som det fremgår af figur 2.   

Figur 2: Udviklingen i indkomst i forhold til nettoprisindekset. 

 

Kilde: (Statistikbanken) og egne beregninger. 
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Det fremgår af (Danmarks Nationalbank, 2011) at huspriserne i perioden januar 1999 til 1. kvartal 

2007 steg med 71 %. Af denne stigning har (Danmarks Nationalbank, 2011) beregnet at 

husholdningernes indkomst fremgang bidrager til 13 % af stigningen i huspriserne. 

Figur 3 viser at udviklingen i den disponible indkomst væsentligt overstiger den stigning der har 

været i indkomsten, hvorfor der må have været andre økonomiske faktorer der har påvirket den 

betydelige stigning i den disponible realindkomst der har været i perioden. 

Figur 3: Udvikling i indkomst, disponible indkomst og nettoprisindeks. 

  

 Kilde: (Statistikbanken) og egne beregninger. 

(Økonomi- og erhvervsministeriet, 2005b) har beregnet at en stigning i indkomsten på 1 % vil 

medføre en stigning i boligpriserne på ½ % efter 1 år, og ca. 1 ½ % efter 3 år. Prisstigningen er kun 

af midlertidig karakter, da påvirkningen af priserne på langt sigt er nul, dette skyldes at 

boligbeholdning på langt sigt tilpasser sig boligefterspørgslen.  

3.3.2 Renten 

Renten har i perioden fra 1971 og frem til 2011 gennemgået store udsving, i perioden gennem 

1970’erne og frem til starten af 1980’erne var renten rekordhøj på grund af oliekriser og gentagne 

devalueringer, i 1982 nåede renten et niveau på omkring 23 %. Siden indførelsen af fastkurs-

politikken i 1982 er renten næsten faldet uafbrudt med få mindre afbrydelser som det også fremgår 

af figur 4, se (Jørgensen, 2010b)  
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Figur 4:  Gennemsnitlig effektiv rente på nyudstedte 30-årige realkreditobligationer, 1971:Q1-

2010:Q2. 

 

Kilde: (Jørgensen, 2010b) side 31. 

Udviklingen i renten har selvfølgelig været væsentligt medvirkende til stigningen i den disponible 

indkomst, og stigningerne i huspriserne senest i perioden fra 1999 til 2007. 

Ifølge (Danmarks Nationalbank, 2011) er den vigtigste faktor i forbindelse med stigningen i 

huspriserne i ovennævnte periode renten, ud af den samlede prisstigning på 71 % tilskriver banken 

renten for godt 26 % af denne stigning. 

Renten har stor betydning for udviklingen i priserne på boliger, (Økonomi- og erhvervsministeriet, 

2005) har foretaget beregninger der viser at en stigning i renten på 1 % vil betyde boligpriserne 

falder med 3 ½ % efter 1 år, og cirka 4 ½ % efter 3 år. Prispåvirkningen ved ændringer i renten er 

dog kun på kort sigt, da påvirkningen af boligpriserne på langt sigt vil være 0 %. Den manglende 

påvirkning af boligpriserne på langt sigt skyldes som tidligere nævnt at boligbeholdningen tilpasses 

af boliginvesteringerne, efterhånden som priserne ændrer sig.  

Da boligbeholdningen tilpasses af boliginvesteringerne, vil en positiv påvirkning af efterspørgslen 

således have en kraftigere og mere permanent påvirkning af boligpriserne i tætbefolkede områder, 

da udbuddet ikke kan tilpasses i samme grad som i tyndt befolkede områder. Dette kan forklare 

forskellen på størrelsen af prisstigningerne i hovedstadsområdet i forhold til resten af landet gennem 

de senere år, se (Økonomi- og erhvervsministeriet, 2005). 

(Jørgensen, 2010b) opstiller således en simpel statistisk model med henblik på at estimere 

ejerboligpriser. 

Modellens 2 økonomiske variable er renten og ledigheden, men (Jørgensen, 2010b) bemærker at 

modellen intuitivt burde indeholde flere økonomiske variabler som for eksempel indkomst, 
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byggeomkostninger, beskæftigelse, demografi og mange flere. Dette er dog forsøgt, men på grund 

af multikollinearitet, og deraf følgende insignifikans, har det været nødvendigt at udelade disse 

øvrige variable. Det anføres tillige at især indkomst ville det være relevant at inddrage i modellen, 

men da indkomsten er særdeles afhængig af niveauet på ledigheden, vil niveauet på ledighed 

afspejle udviklingen i indkomsten. Endvidere argumenteres for at korrelationen mellem reale 

boligpriser og BNP (og dermed indkomsten) siden midten af 1990’erne er faldet markant. 

Det er den lange realkreditrente der er valgt som forklarende variable, dette skyldes at finansiering 

med fastforrentede lån er den eneste finansieringsform der har været mulig i hele perioden, denne 

forudsætning er således en af moddelens svage sider, da finansiering af ejerboliger ved hjælp af den 

korte rente udgør en stadig større del af den samlede boligfinansiering, se tillige figur 5. 

(Jørgensen, 2010b) anfører da også, at variabelt forrentede lån er blevet virkelig populære, og hvis 

udviklingen fortsætter er det muligt modellen skal reformuleres med hensyn til renten.   

Modellens forklaringsgrad R2 er 0,825, hvilket betyder at modellen kan forklarer 82,50 % af 

udviklingen i reale ejerboligpriser over de seneste 33 år ved hjælp af 2 økonomiske variable, nemlig 

den lange rente og ledighed. 

Det beregnes ved hjælp af modellen, at en stigning i ledigheden på 10.000 personer vil medføre et 

fald i de reale ejerboligpriser på 3,4 %, og en stigning i den effektive 30-årige realkreditrente efter 

skat på 1 procentpoint medfører et fald i de reale ejerboligpriser på 7,234 %. Omvendt gælder det at 

et fald i ledigheden på 10.000 personer vil medføre en stigning i de reale ejerboligpriser på 3,4 %. 

For renten gælder også at et fald i den effektive rente efter skat på 1 procentpoint vil medføre en 

stigning i de reale ejerboligpriser på 7,234 %. 

(Danske Bank, 2010) konstaterer også at rentestigninger vil presse boligmarkedet, ved det 

nuværende lave renteniveau beregner bankens model at en rentestigning på 1 % -point betyder, at 

huspriserne over en 5-årig periode vil falde med omkring 10 %. 

Banken anfører tillige at det vil være sandsynligt at stigende renter vil være begrundet i en bedring i 

økonomien, hvorfor ledigheden vil være faldende og indkomsten stigende i et sådan scenarie. 

Derfor vil en del af den negative effekt fra rentestigningen blive udlignet af faldende ledighed og 

stigende indkomster, hvorfor banken beregner at et ledighedsfald på 1 % -point, reduceres den 

negative effekt på huspriserne til tæt på 7,5 %, og medtages effekten fra den stigende disponible 

indkomst vil den negative effekt på huspriserne samlet set være 7 %.  

(Danmarks Statistik, 2012) beregner ved en rentestigning på 1 % -point falder boligpriserne på kort 

sigt med omkring 4 %, på langt sigt vil rentestigningen medføre at boligmængden falder med 4,2 % 

og boligprisen forbliver uændret. 

(Danmarks Statistik, 2012) side 55 bemærker: ”Boliger er kapitalgoder med lang levetid, og de 

årlige boliginvesteringer fylder kun lidt i forhold til mængden af boliger, så selvom der ofte er store 

procentvise stigninger eller fald i boliginvesteringerne, ændrer mængden af boliger sig kun trægt. 
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Det betyder, at når efterspørgslen efter boliger stiger fx på grund af et rentefald, er det i første 

omgang mest boligprisen, som stiger, og i mindre grad boligmængden. Først på længere sigt 

tilpasser mængden af boliger sig til den øgede efterspørgsel, og boligprisen vender tilbage til sin 

ligevægt.”. 

Det er således svært at se renten i de kommende år vil kunne bidrage til yderligere stigninger i 

boligpriserne, da det er begrænset hvor meget det nuværende renteniveau kan falde, hvilket (Danske 

Bank, 2010) side 6 ligeledes konstaterer ved følgende passus: ” Det betyder dermed også, at det 

umiddelbart er svært at se et større opadgående prispotentiale på boligmarkedet over de kommende 

år – især med tanke på, at boligmarkedet som tidligere nævnt stadig er dyrt målt i forhold til 

udviklingen i indkomster og byggeomkostninger.”.  

3.3.3 Liberalisering af de finansielle markeder. 

Boliger er dyre og derfor er prisen for finansiering af boligkøb væsentlig for hvordan ejendoms-

markedet fungerer.  Nye regler for finansieringen af boligkøb, er en af årsagerne til de dramatiske 

ændringer vi har set på boligmarkedet gennem de senere år i de industrialiserede lande. 

Over de seneste 30 år er den måde vi finansierer boliger på i de industrialiserede lande ændret 

væsentligt. Historisk set har boligfinansiering været et meget reguleret område. 

I dag er der sket en integration af boligfinansiering med kapitalmarkedet, og dette er et globalt 

fænomen i forskellige former, se (Green and Wacter, 2007). 

Den samme tendens har gjort sig gældende for Danmark, hvor vi er gået fra et meget reguleret 

marked for finansiering af boliger, tidligere var kreditforeningsbelåning kun mulig ved ejerskifte og 

med ganske få lånetyper, hvilket i dag er ændret til et marked med meget færre begrænsninger end 

tidligere.  

I dag kan enhver boligejer med friværdi belåne denne i både bank og kreditforeningen, herunder er 

der indført et stort antal af forskellige lånetyper på baggrund af den liberaliserede lovgivning på 

området, blandt disse mange nye lånetyper er rentetilpasningslån som blev indført i 1996 efterfulgt 

af afdragsfrie lån i 2003.    

I Danmark har realkreditlån til finansiering af ejerboliger traditionelt set været et lån med afdrag og 

fast rente, typisk ydet som et annuitetslån. Udvikling af nye lånetyper og liberalisering de sidste 10-

15 år har åbnet muligheden for mange nye lånetyper, herunder variabelt forrentede lån og lån med 

afdragsfrihed, se (Danmarks Nationalbank, 2012) 

Om udviklingen i finansiering af ejerboliger skriver (Danmarks Nationalbank, 2011) side 48: ”Et 

andet bemærkelsesværdigt træk ved udviklingen i sidste årti var udbredelsen af nye 

finansieringsformer, der blev understøttet af liberaliseringer af lovgivningen om boligfinansiering”. 

På få år er mange af disse nye lånetyper blevet den dominerende lånetype og har således fortrængt 

traditionelle fastforrentede lån med afdrag, jf. figur 5. 
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Figur 5: Boligkøbernes finansieringssammensætning. 

Kilde: (Danmarks Nationalbank, 2011) side 49. 

En stor del af udviklingen i boligpriserne over en længere periode kan forklares ved realøkonomiske 

forhold som stigende indkomster og faldende renter efter skat. 

Efter indførelsen af de afdragsfrie lån i 2003, har lånene gennem de senere år medvirket i et 

begrænset omfang til prisstigningerne på boliger, det er usikkert hvor stort bidraget til 

prisstigningerne har været, men beregninger fra Økonomi- og Erhvervsministeriet tyder på har 

lånene har bidraget med et løft i priserne på 5 % siden indførelsen af lånene i 2003. Ifølge 

modelberegninger kan effekten på længere sigt blive op mod 10 %. 

De senere års prisstigninger frem til 2007 kan således kun for en begrænset dels skyld tilskrives 

afdragsfrie lån, men må betragtes som en del af en international tendens, hvor lave renter globalt set 

har holdt hånden under boligmarkederne, se (Økonomi- og erhvervsministeriet, 2008). 

(Danmarks Nationalbank, 2011) har også foretaget en beregning af effekten af rentetilpasnings- og 

afdragsfrie lån, således har banken beregnet hvordan udviklingen i boligpriserne ville have været 

hvis de nye låneformer ikke var indført, banken forudsætter i sin beregning, at alle andre 

forklarende variable stadig ville have fulgt deres observerede historiske forløb. Herunder 

forudsættes at ”bobleelement” i boligpriserne ville have været uændret. Banken kommer frem til at 

stigningen i boligpriserne i perioden fra 4. kvartal 1999 frem til 1. kvartal 2007 ”kun” ville have 
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været 40 % mod den faktiske stigning på 71 %. De nye låneformer har således været årsag til 31 % 

af prisstigningerne i perioden efter bankens beregninger.   

Nye lån rummer som bekendt ingen foræring til låntager, da nutidsværdien på udstedelses-

tidspunktet jo som bekendt er 0. Derfor skulle nye lånetyper som afdragsfrie lån højst have en 

moderat indflydelse på ejerboligmarked og priserne. Indførelsen af de afdragsfrie lån har dog vist at 

likviditet betyder rigtig meget for boligmarkedet, således vil valg af et afdragsfrit rentetil-

pasningslån kunne halvere ydelsen i forhold til et traditionelt lån med fast rente de første 10 år. 

De nye lånetyper gav derfor boligkøberne mulighed for at købe væsentligt dyrere boliger, og da 

boligbestanden på kort sigt er fast (da nybyggeri tager tid)  kan resultatet på kort sigt være 

væsentligt højere boligpriser, se tillige figur 5. 

Kreditforeningerne oplyser dog, at boligkøbere kun efter kreditvurdering ved finansiering med 

traditionelle lån med fast rente, vil kunne godkendes til afdragsfrie lån, se (Lunde, 2007). 

Men til trods for kreditforeningernes kreditpolitik på området, kan det konstateres at familier med 

afdragsfrie lån i gennemsnit har en højere bruttogæld end andre familier. Det kan således 

konstateres at andelen af familier med en gældskvote på over 500 pct. er væsentlig højere for 

familier der har et afdragsfrit lån end andre familier, denne tendens gør sig gældende uanset alder. 

Den højere gældskvote blandt familier med afdragsfrie lån skyldes mindst et af disse 3 forhold:  

1. Der er afdraget mindre på familiens gæld. 

2. Familien har optaget større lån end familier der ikke har afdragsfrie lån. 

3. Ved optagelsen af afdragsfrie lån kan familien have haft større lån, før de optog deres 

realkreditlån. 

De familier der i 2010 benyttede sig af afdragsfrihed på deres realkreditlån, havde i gennemsnit en 

større gæld end andre familier med realkreditlån, allerede inden de optog deres første realkreditlån. 

Endvidere havde familier med afdragsfrie lån en gennemsnitlig større stigning i gælden end andre 

familier i løbet af det år, hvor de optog det første realkreditlån. 

Således kan det konstateres at familier med afdragsfrie lån i overvejende grad har optaget større 

realkreditlån end de øvrige familier med realkreditlån, se (Danmarks Nationalbank, 2012). 

Og (Danmarks Nationalbank, 2012) side 13 skriver således: ”Det er et tydeligt tegn på, at 

familierne med afdragsfrie lån har optaget større realkreditlån end de øvrige familier med 

realkreditgæld.”. 

Den samme tendens gør sig gældende for familier med variabelt forrentede lån, således at familier 

med variabelt forrentede realkreditlån har en højere bruttogæld end familier med fastforrentede 

realkreditlån. Samtidigt har de familier der vælger variabelt forrentede lån i gennemsnit en højere 

disponibel indkomst end familier, der udelukkende vælger fastforrentede lån, se (Danmarks 

Nationalbank, 2012) 
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(Lunde, 2005) fremhæver at solvensen blandt boligejerne i perioden 1987 til 2003 er stort set 

uændret, dette er til trods for at der i perioden fra 1994 sker en kraftig positiv udvikling i 

boligpriserne, og der til trods for denne udvikling forekommer negativ egenkapital i stort set 

uændret grad. 20-25 % af boligejerne er stadig teknisk insolvente. Der er således en tendens til at 

mange boligejere optager størst mulig gæld i boligen.  

(Lunde, 2007) anfører tillige at afdragsfrie lån har haft en effekt på udbuddet af boliger, således er 

udbuddet faldet væsentligt i perioden fra 2003 frem til lavpunktet 1. marts 2006 hvor antallet af 

boliger til salg faldt med 1/3.  

Årsagen til det store fald i udbuddet af boliger var, at pensionister og den ene part ved separation 

eller skilsmisse havde mulighed for at blive i boligen med de nye lånemuligheder. Endvidere havde 

familier der blev ramt af arbejdsløshed eller andre økonomiske problemer også mulighed for at 

blive boende i den nuværende bolig. 

Endvidere gav de nye afdragsfrie lån økonomiske råderum for eksisterende boligejere, disse fik ved 

hjælp af låneomlægninger mulighed for køb af sommerhus eller forældrekøb. Det samlede resultat 

blev således en øget efterspørgsel samtidigt med udbuddet faldt, den kombination havde på kort sigt 

tillige en positiv effekt på boligpriserne. Den øgede efterspørgsel vil dog på længere sigt føre til 

øget boligbyggeri, men denne tilpasning er dog tidskrævende hvorfor priserne i første omgang vil 

stige på kort sigt.  

(Lunde, 2007) side 15 skriver således: ” Den store ”skurk” er dog indførelsen af afdragsfrie 

realkreditlån. Det er endnu en gang vist, at boligejernes likviditet har stor betydning for 

ejerboligmarkedet.” 

Senest har det i 2014 været nødvendigt at ændre reglerne for rentetilpasningslån, denne ændring er 

sket begrundet i den betragtelige risiko kreditforeningerne havde i forbindelse med refinansieringen 

af disse lån. Ændringen indeholder bl.a. regler om løbetidsforlængelse ved forfejlet aktion, således 

vil løbetiden blive forlænget med 1 år ad gangen, indtil der kan gennemføres refinansiering med 

aftagere af alle obligationerne. Obligationerne vil i forlængelsesperioden blive forrentet med en 

rente svarende til seneste refinansieringsrente på en 1-årig obligation eller rentefiksering med tillæg 

af 5 procentpoint. 

Endvidere er der indført regler om løbetidsforlængelse ved brud på rentetrigger, hvis den effektive 

rente ved refinansiering bliver mere end 5 procentpoint højere end renten ved foregående 

refinansiering. Den regel gælder kun for fastforrentede obligationer med en løbetid mellem 1 og 2 

år, hvor løbetiden ved brud på triggeren bliver forlænget med 1 år. Obligationen vil i forlængelses-

perioden blive forrentet med renten fra seneste gennemførte refinansiering med tillæg af 5 

procentpoint.  

3.3.4 Ledighed og beskæftigelse 

Ledigheden har siden 1970’erne gennemgået en meget volatil udvikling, se figur 6, denne 

udviklingen har i perioden fulgt udviklingen i dansk økonomi. 
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I starten af 1970’erne var ledigheden meget lav med en ledighed på under 10.000 personer. I starten 

af 1975 var ledigheden steget til over 50.000 personer og denne kraftige stigning fortsatte. Således 

kunne ledigheden i 1976 opgøres til over 100.000 personer, stigningen fortsatte i samme tempo 

frem til 1978 hvor ledigheden toppede med 190.000 personer.  

Fra 1979 til 1982 steg ledigheden til usete højder og nåede toppen i 1985 med over 300.000 ledige. 

I perioden frem mod 1987 faldt ledigheden til omkring 200.000 ledige. 

Lavkonjunkturen i perioden fra 1987 frem til 1994 øgede ledigheden til 360.000 ledige i 1994. 

I den efterfølgende periode fra 1994 og frem til 2008 faldt ledigheden ned til 50.000 ledige i 2008, 

et ledighedsniveau der ikke er set siden starten af 1970’erme. 

Finanskrisen gav efterfølgende anledning til en stigning i ledigheden, og i 2010 var der omkring 

120.000 ledige. Niveauet på 120.000 ledige er tidligere blevet betragtet som det strukturelle 

ledighedsniveau, det laveste ledighedsniveau der kan opnås uden nævneværdig risiko for løn og pris 

spiraler, se (Jørgensen, 2010b).    

Figur 6: Udvikling i den gennemsnitlige ledighed 1971: Q1-2010:Q2. Antal ledige. (Glidende 

gennemsnit over 9 måneder). 

 

Kilde: (Jørgensen, 2010b) side 25. 

(Jørgensen, 2010b) anfører også at der er en tæt sammenhæng mellem udviklingen i ledighed og 

reale ejerboligpriser, se figur 6 og 7. Denne sammenhæng begrundes med flere årsager. 

En af årsagerne er den åbenlyse sammenhæng der er ved at gå fra beskæftigelse til ledighed, en 

sådan overgang vil medføre en nedgang i husholdningens økonomi, hvilket påvirker hushold-
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ningernes adfærd på ejerboligmarked, primært via efterspørgslen, men udbuddet vil også blive 

påvirket. 

Husholdningernes lyst til at købe bolig ved ledighed vil blive stærkt begrænset, herunder vil den 

økonomiske mulighed også blive begrænset, således vil den pris husholdningen vil kunne købe for 

blive stærkt reduceret, hvis det overhoved er muligt at opnå finansiering til køb. De fleste 

husholdningerne vil derfor udskyde et boligkøb til en fast indtægtskilde er sikret igen.   

Figur 7: Udvikling i de reale kontantpriser for huse: 1971:Q1 – 2010:Q2 (1971:Q1 = 100). 

 

Kilde: (Jørgensen, 2010b) side 24. 

En anden årsag er at der er meget fokus på ledighed, størrelsen på ledigheden vil således blive 

opfattet som en vigtig indikator for, hvordan økonomien udvikler sig. Dette er til trods for at 

ledighedstallet reelt er bagefter eller ”lagget”, og effekten af den økonomiske udvikling typisk først 

vil kunne ses flere kvartaler efter, således vil beskæftigelsen først toppe flere kvartaler efter en 

lavkonjunktur har afløst en højkonjunktur.  

Når fokus retter sig mod en stigende ledighed i medierne, vil husholdningerne opfatte risikoen for 

ledighed som steget, dette vil påvirke lysten til at erhverve ejerbolig. Et stigende eller højt 

ledighedsniveau betyder større usikkerhed omkring den fremtidige beskæftigelse, hvilket medfører 

at efterspørgslen på ejerboliger vil falde. 

Således vil de nævnte forhold ved ledighed påvirke efterspørgslen på ejerboliger, herunder 

reducerer omsætningen, øge liggetiderne, og påvirke de realiserede salgspriser i nedadgående 

retning. Sælgerne vil blive mere villige til at give afslag på salgspriserne og udbudspriserne vil 

løbende blive tilpasset det aktuelle marked.  

Den stigende ledighed vil påvirke eksisterende boligejere forskelligt, effekten er derfor tredelt: 



39 
 

Nogle ledighedsramte boligejere vil ikke ændre deres efterspørgsel. Såfremt boligejerne kun 

kortvarigt er ledige eller husholdningens økonomi er så stærk, at en nedgang i indkomsten ikke 

medfører at husholdningen finder det nødvendigt at ændre efterspørgslen efter boligtjenester. 

Andre ledighedsramte boligejere vælger på grund af ledigheden at sælge deres nuværende bolig og 

flytte til en ny og billigere ejerbolig, som husholdningens økonomi kan bære. Denne løsning er 

forbundet med ganske betragtelige omkostninger i forbindelse med både salg og køb af bolig.  

En tredje gruppe boligejere vælger helt at forlade ejerboligmarked. Disse husholdninger bosætter 

sig i stedet i en anden boligform end ejerbolig. 

Niveauet for ledigheden har ligeledes en stor indflydelse på ejerboligmarkedet. Da udbuddet af 

ejerboliger på kort sigt er fast, vil en situation med kraftigt faldende ledighed på kort sigt betyde at 

efterspørgslen på boligmarkedet vil stige kraftigt, da boligudbuddet ikke på kort sigt kan tilpasse sig 

den stigende efterspørgsel vil resultatet blive et kraftigt opadgående pres på priserne. Modsat vil der 

i situationen ved en kraftig stigning i ledigheden opstå en underefterspørgsel på ejerboligmarkedet. 

Markedet kan ikke på kort sigt tilpasse udbuddet til den faldende efterspørgsel, hvilket resulterer i et 

kraftigt pres på priserne i en nedadgående retning. Disse effekter kan være en del af forklaringen på 

det meget lave prisniveau der kunne observeres på ejerboligmarked i 1993. 

I perioden 2005 til 2008 kan den samme effekt have bidraget til de voldsomme prisstigninger på 15 

til 25 % om året. 

Det fremgår af (Jørgensen, 2010b) at der tillige argumenteres for, at ejerboligpriserne også påvirker 

ledigheden, således at der er tale om en modsat årsagssammenhæng i forhold til tidligere beskrevet 

ovenfor. Altså skulle højere ejerboligpriser give boligejerne mulighed for at belåne den stigende 

friværdi og således omsætte friværdien til forbrug, det øgede forbrug vil skabe økonomisk aktivitet 

og medføre faldende ledighed. Denne sammenhæng behandles nærmere i bl.a. (Lunde, 1998). 

(Jørgensen, 2010b) konkluderer at sammenhængen ikke er entydig, og antager derfor i sin 

behandling af emnet, at ledighed er en forklarende variabel, og at ejerboligpriserne er respons-

variablen.  

(Jørgensen, 2010b) har for at identificere i hvor høj grad ejerboligpriserne påvirkes af ledigheden, 

beregnet korrelationen mellem de reale ejerboligpriser og antallet af ledige. I perioden 1970 til 2010 

beregnes en korrelationskoefficient på -0,557. En koefficient i denne størrelse bekræfter en 

markant, men ikke voldsom stor negativ korrelation mellem de valgte økonomiske variable. 

Korrelationen på -0,557 svarer til en forklaringsgrad på (-0,557)2 = 0,31. Således forklares 31 % af 

udviklingen i ejerboligpriserne af ledigheden i perioden 1970 til 2010. 

I starten af 1970’erne var ledigheden i niveauet omkring 10.000 til 20.000 ledige, hvilket er meget 

lavt i forhold til nutidige forhold, og da ledigheden i 1977 kom op i et niveau der kan sammenlignes 

med nyere tal, vælger (Jørgensen, 2010b) at gentage beregningerne for perioden 1977 til 2010.  

Korrelationskoefficienten beregnes herefter til -0,844, hvilket klart viser en sammenhæng mellem 

ejerboligpriser og ledighed. Der er således af (Jørgensen, 2010b) påvist en statisk klar tendens til, at 
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stigninger (fald) i ledigheden medfører fald (stigninger) i de reale ejerboligpriser. 

Korrelationskoefficienten på -0,844 svarer til en forklaringsgrad på (-0,884)2 = 0,712, hvilket 

betyder at 71,2 % af udviklingen i de reale ejerboligpriser fra 1977 til 2010 kan forklares alene ud 

fra udviklingen i ledigheden. Sammenhængen kan tillige ses af figur 8, hvor det fremgår, at perioder 

med høj eller stigende ledighed falder sammen med perioder med lave eller faldende ejerbolig-

priser, og omvendt.  

(Jørgensen, 2010b) beregner således også ved hjælp af modellen, at en stigning i ledigheden på 

10.000 personer vil medføre et fald i de reale ejerboligpriser på 3,4 %, og en stigning i den effektive 

30-årige realkreditrente efter skat på 1 procentpoint medfører et fald i de reale ejerboligpriser på 

7,234 %. Se tillige punkt 3.3.2 om renten. 

Figur 8: Udviklingen i de reale huspriser og ledigheden 1977:Q1-2010:Q2. 

 

Kilde: (Jørgensen, 2010b) side 29. 

Til trods for den faldende ledighed i perioden 1994 til 2008, har Danmark i perioden fra midten af 

90’erne oplevet en vækst i beskæftigelsen, udviklingen er dog præget af perioder med både 

stigninger og fald i beskæftigelsen, hvor udviklingen fra 1. kvartal 1996 med 2.579.000 

beskæftigede til toppunktet 3. kvartal 2008 på 2.838.000 beskæftigede, udviklingen i beskæftigelsen 

fremgår af figur 9. 

Dette bemærkes også af (Østrup, 2009) side 23 som skriver: ” Påvirket af en let adgang til lån har 

Danmark oplevet en kraftig stigning i efterspørgslen siden 2003. Efterspørgselsstigningen har i 

første række været drevet frem af en vækst i det private forbrug samt i boligbyggeriet. Den kraftige 

vækst i efterspørgslen har ført til en stor stigning i lønniveauet i Danmark sammenlignet med 

udlandet.”. 

Denne stigning i efterspørgslen, herunder den faldende ledighed i perioden, har uden tvivl påvirket 

beskæftigelsen positivt, da den faldende ledighed har fået flere til at søge tilbage på arbejds-
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markedet. Udviklingen har formentlig også tiltrukket arbejdskraft fra andre EU lande, som tillige 

har været medvirkende til den øgede beskæftigelse.   

Figur 9: Arbejdsmarkedstilknytning (1000 personer). 

Kilde: (Statistikbanken). 

Ifølge (Danmarks Nationalbank, 2014) er beskæftigelsen steget i 2013, dette gælder både i den 

private og den offentlige sektor. Beskæftigelsen er således i det seneste år steget med 21.200, 

svarende til 0,8 %.  

Opdelt på kvalifikationer er beskæftigelsen især faldet for ufaglærte, mens den er steget hvert år 

under krisen for højtuddannede. 

3.3.5 Boligudbud og Tobins q 

Opførelse af nye boliger er umiddelbart ikke noget der kan ske fra dag til dag. Opførelse af en ny 

bolig er en relativ lang proces som bl.a. kræver en lokalplan der muliggør boligbebyggelse, en 

byggetilladelse fra kommunen, forudgående planlægning af byggeprocessen samt den faktiske 

opførelse af boligen. 

Alle disse dele af processen i forbindelse med opførelser af boliger gør, at boligbyggeri i større 

omfang tager relativt lang tid fra behovet opstår til de færdige boliger er klar til indflytning, denne 

lange proces gør at udbuddet af boliger på kort sigt er fast, uanset om der er stigende efterspørgsel 

med der af følgende stigende priser. 

Udgangspunktet er således på kort sigt, at det samlede boligudbud er fast. Dette medfører at 

udbuddet af samlede boligtjenester fra alle de 4 boligformer samlet set ikke kan ændre sig, men at 

der kan ske en omdannelse fra den ene boligform til en anden boligform, hvilket ikke ændre det 

samlede udbud af boligtjenester fra de 4 boligformer på kort sigt. 
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På længere sigt kan udbuddet af boliger ændres på en af 3 følgende måder: 

• Opførelse af nye boliger. 

• Ombygge og renovere eksisterende boligejendomme. 

• Omdannelse af erhvervsejendomme og andre ejendomme til boliger. 

Udbuddet af boliger vil derfor kun stige såfremt det er økonomisk rentabelt at opføre nye boliger, 

hvilket kun vil være tilfældet hvis det ikke er billigere at købe en eksisterende ejendom frem for at 

bygge en ny ejendom. Denne forudsætning er dog ikke altid opfyldt ved nybyggeri da offentlig 

støtte vil kunne gøre det økonomisk rentabelt at opfører nye boliger, til trods for disse ikke inden 

støtte er billigere end de eksisterende boliger. 

Det faste udbud af boliger på kort sigt gælder både antallet af boliger samt mængden af bolig-

tjenester der udbydes. Udbuddet er således lig det nuværende antal boligtjenester. Denne mængde 

bestemmes af den eksisterende masse af boligejendomme og disses størrelse og kvalitet.     

Den bolig økonomiske grundmodel gennemgås i afsnit 3.3.6, figur 10 viser udbuddet af boliger på 

kort sigt, og figuren er tillige den første kvadrant i den boligøkonomiske grundmodel. 

Figur 10: Udbuddet af boligtjenester på kort sigt. 

 

Kilde: (Jørgensen, 2010a) side 52.   

Som det fremgår af figur 10 kan udbuddet af boliger således ikke ændre sig på kort sigt, dette er 

uanset om huslejer og ejendomspriser stiger kraftigt på boligmarkedet. Da der ikke på kort sigt kan 

tilføres markedet flere boliger, er udbudskurven lodret. 

Det samme gælder ved faldende efterspørgsel på boliger, da udbuddet ligeledes ikke på kort sigt 

kan nedbringes. Der kan således på kort sigt være tale om enten over- eller underudbud af boliger 

på boligmarkedet. På kort sigt vil et sådan over- eller underudbud af boliger således påvirke 

markedet relativt voldsomt, med prisstigninger eller henholdsvis fald til følge. 

Det ideelle boligmarked er dog ikke et marked hvor der præcist er det samme antal boliger som der 

efterspørges, boligmarkedet har behov for en ”boligreserve” for at kunne fungere optimalt. 

Alle boliger kan ikke altid være beboet, der vil i perioder være behov for en bolig står tom, dette 

kan for eksempel være når en lejebolig fraflyttes og efterfølgende skal istandsættes til den nye lejer, 

eller når ejerboligen skifter ejer vil der for den nye beboer måske være et behov for ombygning eller 
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renovering, i renoveringsperioden bor den kommende beboer i sin gamle bolig og optager således 2 

boliger. 

Hvis der ikke er en reserve af boliger til stede i marked, vil boligmarked ikke kunne fungere 

optimalt. 

Pr. 1. januar 2003 er der 2.540.908 boliger i Danmark, heraf er 2.421.436 beboede, forskellen udgør 

således ”boligreserven”. 

På lang sigt må efterspørgsel efter boliger være det samme som udbuddet af boliger. Såfremt der er 

et overudbud vil det medføre at boliger står tomme, hvorfor det ikke vil være rentabelt at bygge nye 

boliger. Et sådan overudbud vil på sigt forsvinde efterhånden som den eksisterende boligmasse 

nedslides, og overudbuddet derved forsvinder. 

På langt sigt vil et underudbud af boliger derimod medføre, at det bliver rentabelt at bygge nye 

boliger eller modernisere eksisterende boligejendomme.   

Udbuddet af boligtjenester er således på langt sigt både fleksibelt og elastisk, som det også fremgår 

af figur 11. 

Figur 11: Boligudbuddet på lang sigt. 

 

Kilde: (Jørgensen, 2010a) side 54.   

Som det fremgår af figur 11 øges udbuddet af boliger på lang sigt når efterspørgslen stiger: En 

stigning i efterspørgslen vil på kort sigt betyde at boligpriserne stiger, jf. figur 10, men på langt sigt 

vil udbuddet tilpasse sig efterspørgslen, hvorved priserne vil falde tilbage til et niveau der kun er 

lidt højere end udgangspunktet. 

Opførelse af nye boliger vil som tidligere nævnt kræve, at markedsprisen på eksisterende boliger er 

højere end omkostningerne ved at bygge nye boliger, og modsætningsvis vil der ikke blive bygget 

nye boliger hvis prisen på eksisterende boliger er lavere end omkostningerne ved at bygge nye 

boliger. Denne teori kaldes Tobins q, og q beregnes ved at dividere den aktuelle markedspris på en 

bolig af en bestemt størrelse og kvalitet med de samlede omkostninger ved at bygge en fuldstændig 

tilsvarende bolig af samme størrelse og kvalitet. 

q = Pmarked / Pbyggeomkostninger 
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Når q < 1 er det dyrere at bygge en ny bolig end, at købe en tilsvarende eksisterende bolig, men når 

q > 1 kan det svare sig at bygge en ny bolig, da denne vil være billigere end at købe en tilsvarende 

eksisterende bolig. 

Tobins q for enfamiliehuse kan derfor estimeres ved at dividere prisindekset for enfamiliehuse med 

byggeomkostningsindekset, man skal være opmærksom på at resultatet kun er et estimat og ikke 

nødvendigvis nøjagtigt, da det ikke er muligt at bestemme præcist hvornår Tobins q er lig med 1. 

Det skyldes at q er beregnet ved at dividere to indekstal med hinanden. 

I figur 12 er det forsøgt at beregne Tobins q, men den viste Tobins q er utvivlsomt en del for høj. 

Figur 12: Udvikling i Tobins q 1971-2009. 

 

Kilde: (Jørgensen, 2010a) side 58.   

Beregning i figur 12 er baseret på gennemsnitstal hvorfor der kan være store regionale forskelle. 

Som udgangspunkt bliver der hele tiden bygget nye boliger uafhængigt af om Tobins q er større 

eller mindre end 1, dog er der kraftige udsving i antallet af fuldførte boliger. Det forhold at der hele 

tiden bygges nye boliger skyldes bl.a., at en stor del af de fuldførte boliger opføres med statsstøtte 

og derved alligevel bliver profitable for bygherren. 

Tobins q er dog udelukkende baseret på en teori. 

Hvis vi sætter teorien om Tobins q op mod udbudselasticitet, vil der ifølge teorien om Tobins q kun 

blive bygget boliger, når markedsprisen overstiger omkostningen ved at bygge en bolig, dette 

forudsætter en uendelig høj udbudselasticitet på boligmarked. Byggesektorens kapacitets-

begrænsninger medfører at denne forudsætning om uendelig elasticitet ikke er opfyldt. 

Der er mange estimater på boligmarkeds udbudselasticitet, de fleste estimater ligger mellem 1 og 

1,5, hvilket betyder at udbuddet af boliger øges med 1 til 1,5 % ved en real boligprisstigning på 1 

%. 
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Udbudselasticiteten er dog forskellig for eksisterende boliger og for nybyggede boliger, 

udbudselasticiteten for eksisterende boliger er beregnet til kun 0,08, mens den for nybyggede 

boliger er beregnet til omkring 6. 

På kort og lang sigt kan der også være forskel på udbudselasticiteten, hvilket formentlig skyldes at 

tilpasninger på boligmarked tager lang tid.    

Nærværende afsnit om boligudbud og Tobins q er baseret på (Jørgensen, 2010a).  

3.3.6 Den boligøkonomiske grundmodel 

Ejerboligen benyttes af ejeren til at bo i samtidigt med, at ejerskabet af boligen er en investering, 

derfor kaldes ejerboligen ofte det duale gode. Produktion og priser er bestemt af ejerboligmarkedet 

således, at udbud og efterspørgsel er bestemmende for priserne på markedet for ejerboliger. På 

samme måde fastsættes prisen på andre ejendomstyper af udbud og efterspørgsel. 

Ejendomsmarkedet består af alle eksisterende ejendomme, den bestående bestand af ejendomme vil 

på sigt være faldende i takt med ejendomme nedslides og derfor nedrives. Således vil ejendoms-

bestanden på sigt være faldende. Markedet forsynes med nye ejendomme fra byggesektoren og 

størrelsen af nybyggeriet er afhængigt af priserne på byggeri sammenholdt med markedspriserne for 

nybyggede ejendomme. 

På lang sigt bør priserne på ejendomsmarked således svare til, de udgifter der er forbundet med at 

bygge nye ejendomme inkl. grund og øvrige omkostninger. Men på kort sigt kan der godt være en 

uoverensstemmelse mellem ejendomspriserne og priserne på nybyggeri. Denne uoverensstemmelse 

skyldes at byggeri af ejendomme er en længere proces der kan tage flere år at færdiggøre, derfor vil 

voldsomme stigninger eller fald i efterspørgslen på ejendomme betyde store udsving i priserne på 

kort sigt. Dette misforhold mellem byggepriser og ejendomspriser vil dog på langt sigt blive 

udlignet af enten stigende eller faldende byggeri. 

Spørgsmålet er herefter hvilke faktorer der påvirker efterspørgslen på ejendomme, ud over prisen på 

ejendomme. 

Efterspørgslen på benyttelse af boliger eller areal kommer fra den der benytter boligen eller arealet. 

Dette kan enten være en lejer eller ejeren. Derfor er den mest vigtige af disse faktorer huslejeind-

tægter, da størrelsen af huslejeindtægter påvirker efterspørgslen på ejendomme. 

Lejeniveauet fastsættes på markedet for udlejning af ejendomme og ikke på markedet for salg af 

ejendomme. Efterspørgslen på lejemarkedet er afhængig af huslejeniveauet og andre eksogene 

økonomiske faktorer som det aktuelle produktionsniveau, husholdningernes disponible indkomst 

samt antallet af husholdninger der er i markedet efter lejeboliger. Derfor vil lejeniveauet stige hvis 

efterspørgselen stiger på grund af øget produktion, stigende disponible indkomst og flere 

husholdninger der søger lejeboliger, og lejeniveauet vil tilsvarende falde når aktiviteten i samfundet 

falder. 
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Der er derfor følgende sammenhæng mellem huslejeniveauet og ejendomspriserne: 

• Lejeniveauet der fastsættes på lejemarked er centralt i forbindelse med fastsættelse af

priser på ejendomme, da investorerne køber et fremtidigt cashflow. Derfor vil 

ændringer i lejeniveauerne med det samme ændre priserne på ejendomsmarkedet. 

• Hvis nybyggeriet øges kraftigt vil udbuddet af ejendomme til leje blive forøget, når 

udbuddet stiger ved den samme efterspørgsel, vil dette betyde et faldende 

huslejeniveau. Da huslejeniveauet er bestemmende for salgspriserne på ejendomme vil 

et faldende huslejeniveau betyde faldende ejendomspriser. 

Ovennævnte afsnit er baseret på (DiPasquale & Wheaton, 1996). 

I figur 13 viser de 2 figurer på højre side marked for leje af ejendomme, mens de 2 figurer på 

venstre side viser marked for investerings- og ejerboligejendomme.  

Figur 13: Den boligøkonomiske grundmodel.           

  

Kilde: (Jørgensen, 2010a) side 21.   

Nedenstående beskrivelse af den boligøkonomiske grundmodel og de enkelte kvadranter er baseret 

på (Jørgensen, 2010a). 

Den boligøkonomiske grundmodel er en simpel analytisk model der viser sammenhængene mellem 

markedet for boligtjenester (værdien af at bo i en specifik bolig) og markedet for boliginvesteringer 

(handelsværdien af en specifik bolig).  

Første kvadrant: 

Prisen på boligtjenester (huslejen) fastsættes i 1. kvadrant. 



47 
 

Figuren beskriver sammenhængen mellem husleje og boligbeholdning, da udbuddet af 

boligtjenester på kort sigt er fast, er det efterspørgslen der fastsætter huslejen på kort sigt. 

Lavere udbud af boligtjenester vil således betyde højere husleje. 

Anden kvadrant: 

I denne del af figuren fastsættes priserne på ejendomme. Køber tilbagediskontere alle fremtidige 

cashflow (huslejen) baseret på en investeringsrente, denne tilbagediskontering giver således 

markedsprisen på ejendommen. 

Investeringsrenten er fastsat ud fra følgende parametre: den lange realrente, den forventede vækst i 

huslejen, risici forbundet med strømstørrelsen af husleje og de skattemæssige vilkår for at investere 

i fast ejendom. Investering vil således skulle give samme afkast som markedsporteføljen plus en 

risikopræmie der afspejler risikoen ved investeringen, da modellen er en ligevægtsmodel. 

Størrelsen af investeringsrenten er således bestemmende for markedsprisen, hvorfor en højere 

investeringsrente vil betyde en lavere nutidsværdi af investeringen og dermed en lavere 

markedspris. Modsat vil en lavere investeringsrente betyde en højere nutidsværdi af investeringen 

og dermed en højere markedspris. 

Tredje kvadrant:       

I denne del af modellen fastsættes mængden af nybyggeri ud fra handelsprisen på eksisterende 

ejendomme. Nybyggeri omfatter alt byggeri, forbedringer, renovationer og vedligeholdelse af 

eksisterende ejendomme. Når prisen på eksisterende ejendommen er under et bestemt niveau, er der 

intet nybyggeri i modellen. Når prisen på eksisterende ejendomme stiger, til over det niveau det 

koster at bygge nye ejendomme inkl. jord, vil nybyggeriet stige, stigningen i nybyggeriet vil være 

afhængigt af hvor meget prisen for eksisterende ejendomme er over prisen for nybyggeri. 

Den buede kurve i figuren fremkommer på grund af efterspørgselspresset på byggemarked. Ved 

høje priser på eksisterende ejendomme vil efterspørgslen efter nybyggeri stige så meget, at dette vil 

medføre en stigning i byggeomkostningerne bl.a. på grund af manglende arbejdskraft. Stigningen i 

byggeomkostningerne vil således medføre en faldende efterspørgsel efter nybyggeri. Hvis 

nybyggeriet kan tilpasses den aktuelle kapacitet i byggebranchen, vil efterspørgslen således ikke 

medføre et pres på priserne for nybyggeri og kurven vil således være næsten lineær.    

Ligevægten mellem ejendomspriser og mængden af nybyggeri findes herefter ved, at trække en 

lodret linje fra prisen pr. ejendomsenhed op til omkostningskurven og videre vandret over til 

mængden af nybyggeri. I ligevægt vil handelsprisen på en nybygget ejendom være den samme som 

omkostningen ved at bygge ejendommen – teorien kaldes Tobins q og er gennemgået i punkt 3.3.5. 
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Fjerde kvadrant: 

I den 4. kvadrant ændrer aktiviteten på byggemarkedet beholdningen af boliger, og dermed 

udbuddet af boligtjenester. Nybyggeriet fratrukket nedslidningen af eksisterende ejendomme giver 

ændringen af beholdningen af boliger. 

Linjen der udgår fra origo repræsenter nedslidningsraten på boligmarked. Da boligmassen over tid 

nedslides kræves en vis mængde nybyggeri for at opretholde samme antal af boliger. Hvis der 

bygges flere boliger end der nedslides boliger vil antallet af boliger stige, modsat hvis der bygges 

færre boliger end der nedslides vil beholdningen af boliger falde. Derfor vil der i ligevægt gælde at 

nybyggeriet præcist svarer til nedslidningen af den eksisterende boligbeholdning, hvorfor 

boligbeholdningen i ligevægt er konstant. 

Herefter er de 4 kvadranter og modellen gennemgået, modellen tager udgangspunkt i den på kort 

sigt faste boligbeholdning og ud fra denne fastsætter ligevægtslejen på boligtjenestemarkedet. Med 

udgangspunkt i ligevægtslejen findes på ejendomsmarkedet så ejendomsprisen, som dermed bliver 

ligevægtsejendomsprisen, hvoraf mængden af nybyggeri bestemmes, som til sidst fører tilbage til 

den initiale størrelse af boligbeholdningen. Processen som starter i første tegning er vist i figur 14. 

Figur 14: Processen i den boligøkonomiske grundmodel. 

      

Kilde: (Jørgensen, 2010a) side 22, 23, 24 og 25.   

Tegningen af ligevægten behøver ikke at være i den illustrerede form. 

Det bemærkes at modellen er baseret på simple antagelser som, at ligevægtshuslejen fastsættes 

således at alle boliger bliver benyttet, perfekte kapitalmarkeder og en konstant nedslidningstakt på 

ejendomme. 

Modellen bliver påvirket af ændringer i økonomien, for eksempel vil en stigning i indkomsten 

påvirke efterspørgslen på boligtjenester. Det antages at stigningen i indkomsten ikke er foran-

lediget af andre økonomiske faktorer og at stigningen i øvrigt ikke påvirker økonomien på andre 

områder. 

Stigningen vil således betyde at efterspørgselskurven forskydes mod højre som vist i figur 15. 

Udbuddet af boligtjenester er fast på kort sigt hvorfor huslejen stiger for at skabe lejevægt mellem 

udbud og efterspørgsel. En stigning i huslejen medfører en højere markedsværdi af ejendomme, og 

priserne vil stige som vist i 2. kvadrant. De højere ejendomspriser vil gøre at nybyggeriet stiger og 

boligbeholdning som følge heraf stiger til denne rammer en ny ligevægt. Den nye ligevægt ligger i 
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alle kvadranter udenom den gamle, dette betyder en større boligbeholdning som koster mere pr. 

boligenhed. 

Figur 15: En stigning i indkomsten. 

 

Kilde: (Jørgensen, 2010a) side 27.   

Tilsvarende vil et fald i efterspørgslen efter at eje boligejendomme som følge af en stigning i renten 

betyde, at rentestigningen medfører afkastet af eksisterende boligejendomme er lavere end afkastet 

af markedsporteføljen, hvorfor der vil være færre investorer der er interesseret i at eje boligejen-

domme. Den manglende interesse fra investorerne betyder at boligbeholdningen falder og huslejen 

derved stiger, den stigende rente betyder at den højere husleje skal tilbagediskonteres med en højere 

rente hvilket medfører en lavere markedspris på boligejendomme, den lavere markedspris på 

boligejendomme medfører mindre nybyggeri som igen gør at boligbeholdningen falder som vist i 

figur 16. 

Figur 16: Et fald i efterspørgslen efter at eje boligejendomme / en rentestigning. 

  

Kilde: (Jørgensen, 2010a) side 28.   
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Den boligøkonomiske grundmodel beskriver boligmarkedet på en nem og overskuelig måde, 

desværre har modellen den svaghed, at den ikke kan forklarer tilpasningen fra en ligevægt til en ny, 

herunder har modellen meget svært ved at forklare hvordan ligevægten findes. 

3.3.7 Befolkningstilvækst 

I starten af det 20. århundrede var befolkningen i Danmark på næsten 2,5 mio. mennesker. I 1945 

var befolkningen steget til over 4 mio. og stigningen er fortsat frem til i dag, hvor der i 2008 var en 

befolkning på 5,5 mio. i Danmark. Men det er ikke bare befolkningen der er steget men også 

alderssammensætningen er ændret, så der i dag er relativt færre børn og unge end for 60 år siden. 

Denne tendens forventes at forsætte, i 2050 vil de ældre formentlig udgøre en større andel af 

befolkningen og børn en langt mindre andel end på noget tidligere tidspunkt. 

Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning vil der i 2041 være en befolkning på 5,84 mio. 

mennesker i Danmark. 

Til trods for denne stigning i befolkningen er tendensen at flere søger mod byerne, og land- og 

yderområder bliver affolket. Denne tendens er bl.a. foranlediget af mekanisering af landbruget og 

den øgede efterspørgsel efter arbejdskraft i industrien og den offentlige sektor. I 2008 bor 86 

procent af befolkningen i byområder, hvoraf 31 procent bor i byer med mere end 100.000 

indbyggere, se (Danmarks Statistik, 2008) 

Denne søgning mod byområder påvirker således efterspørgslen på boliger med stigende 

efterspørgsel i byområder og faldende efterspørgsel i land- og yderområder. Endvidere vil den 

ændrede alderssammensætning af befolkningen medføre ændret efterspørgsel efter forskellige 

boligstørrelser og typer, da børnefamilier efterspørger andre boliger end ældre mennesker. 

Denne tendens er beskrevet af (Jørgensen, 2010a) som en boligcyklus hvor der er forskellige behov 

afhængigt af hvor i livet man står. Denne cyklus starter med at bo hos forældrene og efterfølges af 

egen bolig, boligstørrelsen bliver herefter større i takt med familien bliver større, men på et 

tidspunkt når børnene er flyttet hjemmefra reduceres størrelsen af boligen.  

I følge (Terrones, 2004) vil en stigning i befolkningen med ¼ % over tid lede til en stigning i de 

reale boligpriser på 1 %. 

3.3.8 Øvrige økonomiske faktorer 

Som (Jørgensen, 2010a) skriver findes der ingen opgørelse over de korrekte økonomiske faktorer 

der har indflydelse på boligpriserne og udviklingen i disse, herunder præcist hvor mange 

økonomiske faktorer der har indflydelse på boligpriserne, da ingen kender de ”sande” eller rigtige 

Fundamentals. Men en gennemgang af ejerboligpriserne de sidste 30 år viser, at økonomiske 

faktorer kan forklare mere end 4/5 af udviklingen i priserne. 

Det vil være umuligt at inkludere alle økonomiske faktorer i en boligøkonomisk analyse, derfor 

anvender sådanne analyser af boligmarked typisk den gennemsnitlige effektive rente på realkredit-
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lån, ledighed/beskæftigelse, den disponible indkomst per indbygger samt byggeomkostningerne, 

hvorfor disse økonomiske faktorer umiddelbart kan betegnes som de ”vigtigste” Fundamentals for 

ejerboligpriserne, se (Jørgensen, 2010a).   

 Ifølge (Danmarks Nationalbank, 2011) viser internationale erfaringer at skattepolitikken er relevant 

da de gennemsnitlige udsving i boligpriserne er større, jo mere man subsidiere ejerboligforbruget 

gennem skattesystemet. Der er således en klar tendens til at lande med et større skattesubsidium til 

ejerboligforbrug oplever større udsving i boligpriserne. Dette forklares med: Beskatning af 

kapitalindkomst og den tilhørende rentefradragsret sænker boligejernes finansieringsomkostninger 

ved boligkøb og betyder dermed, at en stigning i boligpriserne slår mindre igennem på den løbende 

boligudgift. Derved sikrer rentefradraget, at efterspørgslen er mindre følsom over for udsving i 

priserne på boliger. 

Ejendomsskatter trækker således i den modsatte retning, såfremt skatterne tilskrives på baggrund af 

de aktuelle ejendomsværdier og dermed reguleres i takt med udviklingen i boligpriserne, så vil en 

stigning i boligpriserne føre til højere boligskat og derved påvirke efterspørgslen på boliger direkte. 

Fastfrysningen af den nominelle ejendomsværdiskat har derved afkoblet skatten fra den aktuelle 

ejendomsværdi, hvorefter en vigtig automatisk stabilisator på det danske boligmarked er fjernet, da 

ejendomsværdiskatten ikke længere følger boligprisernes op- og nedture, og således ikke kan 

medvirke til at mindske prisudsvingene. Danmarks Nationalbank skønner således at fastfrysningen 

af ejendomsværdiskatten øger volatiliteten i de danske boligpriser med godt en fjerdedel i forhold til 

en situation, hvor fastfrysningen ikke var blevet indført, se (Danmarks Nationalbank, 2011)   

(Mortensen og Sørensen, 2005) undersøgte i 2005 hvor stor betydning skattestoppet havde for 

ejerne af et almindeligt dansk parcelhus, og kom frem til at skattestoppet på landsplan betød at 

husejerne blev præsenteret for en regning der var kr. 3.300 mindre på årsbasis. 

I Københavns Amt var den årlige skattebesparelse helt oppe på kr. 8.600,-. Et beløb i denne 

størrelse har ganske stor betydning for priserne hvis det forudsættes, at købere finansierer hele 

købesummen vil det for en ejendom til kr. 2.748.000,- betyde en årlig ydelse på kr. 185.000 i 2005 

efter skat inklusiv finansiering, skatter, vand m.m.. Hvis de samlede omkostninger til boligen på kr. 

185.000,- efter skat fastholdes, vil en køber uden skattestoppet kun have mulighed for at købe et hus 

til kr. 2.578.000,-. Skatterne udgør således en større andel af de samlede udgifter til boligen og 

prisen ville således skulle reduceres med kr. 170.000,- hvilket svarer til et prisfald på 7 %. Dermed 

ikke sagt at priserne vil falde med 7 % hvis skattestoppet fjernes, da der er mange andre faktorer 

som bestemmer priserne som for eksempel ledighed, renter, byggeri og flytninger, som alle spiller 

en stor rolle for prisudviklingen. 

Prisudviklingen har tidligere været mere volatil og særligt kraftige prisfald i midtfirserne kan 

tilskrives politiske indgreb. Det første centrale indgreb i nyere tid, der påvirkede boligpriserne for 

alvor var Kartoffelkuren og Skattereformen. 

Kartoffelkuren og Skattereformen blev indført med baggrund i en overophedet økonomi og et stort 

underskud på betalingsbalancen, hvor størstedelen var lånefinansieret. Derfor vedtog man en 
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skattereform og boligreform der begge skulle begrænse den økonomiske aktivitet. Kartoffelkuren 

og Skattereformen, der trådte i kraft i 1987, skønnes til at være igangsætter af det kraftige prisfald 

på ejendomsmarked, der varede fra 1987 og helt frem til 1993. Formålet med indgrebet var at 

reducere det lånefinansierede forbrug og øge opsparingen. Opsparingen blev øget ved at ændre 

lånegrænserne for realkreditlån samt ændre låntypen ved ejerskifte og nybyggeri fra rene 

annuitetslån til ”mix-lån” som består af 60 % annuitetslån og 40 % serielån. Endvidere reducerede 

Skattereformen værdien af rentefradraget for boligejer med en høj marginalskat. Derved steg 

omkostningerne dramatisk for en boligejer i et gennemsnitligt parcelhus, og de nominelle ejen-

domspriser faldt med næsten 13 % mens de reale priser faldt med 25,4 % i perioden 1987 til 1993. 

Med vedtagelsen af pinsepakken i 1998 reduceres værdien af rentefradraget, en ny ejendoms-

værdiskat blev indført samt øgede grønne afgifter, endvidere blev der indført mindre indkomst-

skattelettelser. Formålet med pinsepakken var at begrænse et stærkt stigende privatforbrug ved en 

regulering af ejendomspriserne. Effekten af Pinsepakken var langt mere afbalanceret end 

Kartoffelkuren og Skattereformen, hvilket også var meningen da man ønskede en blød landing og 

ikke en hestekur. Prisudviklingen efter vedtagelsen af Pinsepakken har også været mere stabil, idet 

Pinsepakken kun lagde en dæmper på stigningen i ejendomspriserne. Årsagen til dette skal nok 

findes i det indenlandske renteniveau som i perioden efter vedtagelsen af Pinsepakken faldt. 

Rentefaldet har således betydet, at effekten af det lavere rentefradrag ikke har den samme effekt 

som mange havde frygtet ved vedtagelsen af Pinsepakken. Men Pinsepakken har også haft en anden 

og mere langvarig konsekvens, nemlig særreglen omkring ejendomsværdiskatten, som er en 

bestemmelse om ejere der har købt deres ejendom senest juli 1998 får en nedsættelse på 2 promille i 

ejendomsværdiskatteprocenten og for nogle boligejere et standardfradrag på op til 1.200,- kr. årligt. 

Således har politiske indgreb ved hjælp af regulering af regler og skattemæssige indgreb stor 

betydning af udviklingen i ejendomspriserne, se (Mortensen og Sørensen, 2005).    

3.4 Prisbobler på ejerboligmarked 

Alle skal have et sted at bo, et sted som beskytter mod vejr og vind. Men boligen behøves 

nødvendigvis ikke at være en ejerbolig, man kan også leje boligen. Når ejerboligpriserne bliver høje 

og lejepriserne lave, vil det være fristende at leje boligen, medmindre man drømmer om en stor 

økonomisk gevinst ved ejerboligen. Denne drøm om at tjene penge på ejerboligen får mange 

mennesker til at købe ejerboliger. Når renten er lav og lånene nemme at få, var resultatet næsten 

uundgåeligt: Verden fik en boligboble. 

Når boliger bliver ved med at stige i værdi er det fristende at hoppe med på vognen før den kører. 

Da der er mange ejerboliger og hver og en af disse er dyre, er boligmarkedet utroligt vigtigt i en 

økonomi. 

Seneste har vi oplevet at Greenspan i starten af 00’erne begyndte at nedsætte renten til ekstremt lave 

niveauer som respons på relativt svage økonomiske trusler efter dot.com boblen, hvis man følger 

udviklingen i nominelle kontantpriser i forhold til udviklingen i forbrugerpriserne som vist i figur 
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17, er det tydeligt at udviklingen i de nominelle kontantpriser begynder at afvige væsentligt fra 

udviklingen i forbrugerpriserne i starten af 00’erne. 

Figur 17: Nominelt kontantprisindeks 1971Q1-2009Q3. 

 

Kilde: (Jørgensen, 2010a) side 99. 

Federal Reserve nedsatte renten til det laveste niveau de seneste 40 år, fra 6,50 % den 16. maj 2000 

til 1,75 % den 11. december 2001. Den 25. juni 2003 var renten 1,00 %. De lave korte renter vil 

kunne bidrage til at de lange renter er lave via markedets forventning om fremtidige lave korte 

renter.  

De lave korte renter stimulerer økonomien voldsomt, da det bliver billigt at forbruge, og forbruget 

øges derfor voldsomt. Således stiger efterspørgslen også på boliger og potentielle boligkøbere 

kikker på hvor store beløb de kan låne for relativt lave ydelser. Bankerne låner ubekymret store 

beløb ud til boligkøb, da låntagerne er i stand til at betale ydelserne og sikkerheden er til stede i 

boligerne, se (Røed og Mjølhus, 2009)     

(Shiller, 2005) har vist at store stigninger i aktiekurserne ofte bliver efterfulgt af store fald. De 

samme kræfter i den menneskelige psykologi som har drevet aktiemarkederne gennem tiderne har 

potentiale til at drive andre markeder. Markedet for ejerboliger har gennem tiderne vist spekulative 

bobler. 

Udtrykket boble er brugt i vidt omfang men sjældent defineret, (Case & Shiller, 2003) mener at 

udtrykket dækker over en situation hvor den generelle forventning i befolkningen om fremtidige 

prisstigninger på boliger får priserne til at stige relativt voldsomt. I gennem perioden med huspris 

boblen købes boliger af købere hvis økonomi normalt ikke ville tillade køb af så dyr en bolig, købet 
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sker i forventning om fremtidige prisstigninger på boliger. På baggrund af forventningerne til 

fremtidige prisstigninger på boligen kan fremtidige opsparing således reduceres.     

Førstegangskøbere bekymrer sig således også over, hvis man ikke får købt en bolig nu vil et 

boligkøb i fremtiden ikke være økonomisk overkommeligt. Endvidere har forventningerne om store 

prisstigninger stor indflydelse på efterspørgslen, hvis køberne mener at det er meget usandsynligt 

priserne falder, således at køb af en bolig er forbundet med meget lille økonomisk risiko. 

Når forventningen om hurtigt stigende boligpriser ikke længere bliver opfyldt, da boligpriserne ikke 

kan stige voldsomt i al evighed, vil priserne falde som følge af faldende efterspørgsel på boliger og 

boblen vil være sprunget. 

(Lunde, 2007) opstiller boblekriterierne på baggrund af (Case & Shiller, 2003): 

• Udbredte forventninger om store prisstigninger. 

• Forventet kapitalgevinst som investeringsmotiv. 

• Boligpriserne i fokus i medierne og ved private sammenkomster. 

• Presset fra omgivelserne mod at blive boligejer. 

• Boligpris/indkomst kvoten vokser. 

• Forsimplede opfattelser af de økonomiske sammenhænge på boligmarkedet. 

• Svag forståelse for risici. 

Boligprisbobler opstår altså på det tidspunkt hvor priserne på boliger afviger fra de værdier der er 

bestemt af ”Fundamentals”, således at udviklingen i boligpriserne ikke længere kan forklares af 

økonomiske faktorer. 

Tidligere nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen udtalte på Realkreditrådets årsmøde 28. april 

2005: ”Bobler er vældig interessante for økonomer at analysere, men desværre viser erfaringen, at 

man hverken kan forudsige bobler eller konstatere dem, når de er der. Bobler er noget, man kan se 

bagefter.”. 

3.5 Økonomisk risiko ved ejerboliger 

Men er en investering i egen bolig den mest optimale investering eller er der andre investeringer der 

over tid giver et bedre afkast end boliger. 

Danmarks Statistik offentliggør udviklingen i priser for ejerboliger og disse kan hentes i 

statistikbanken, priserne opgøres pr. kvartal og er i nærværende beregninger omregnet til et 

gennemsnit pr. år. Da forbrugerpriserne er opgjort i et indeks med år 2000 = 100 er tallene i tabel 6 

ligeledes omregnet til indekstal med år 2000 = 100, dette er sket for at kunne lave en direkte 

sammenligning af tallene, se tabel 6.   

Endvidere er kurserne for aktieindekset C20 hentet fra NASDAQ OMX for perioden 10. oktober 

1996 frem til 30. december 2013, kurserne er efterfølgende omregnet til en årlig gennemsnitskurs 

og efterfølgende omregnet til et indeks hvor år 2000 = 100, se tabel 6.   
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Tabel 6: Indekstal for udviklingen i priserne på enfamiliehuse, ejerlejligheder og aktieindekset C20. 

År Enfamiliehuse Ejerlejligheder Aktier C20 
1992 54,66 49,57  

1993 54,13 47,29  

1994 60,76 51,73  

1995 65,38 54,82  

1996 72,36 61,21 42,74 

1997 80,71 69,18 57,10 

1998 87,96 78,33 73,04 

1999 93,89 89,22 71,38 

2000 100,00 100,00 100,00 

2001 105,84 112,62 97,49 

2002 109,67 122,97 77,91 

2003 113,14 132,39 72,51 

2004 123,24 143,50 89,20 

2005 144,90 177,19 112,92 

2006 176,19 218,04 130,93 

2007 184,23 206,23 159,20 

2008 175,92 185,32 126,98 

2009 154,79 161,27 97,74 

2010 159,05 171,78 132,71 

2011 154,61 171,56 137,20 

2012 149,56 171,99 153,43 

2013 153,38 186,40 183,04 

Kilde: Danmarks Statistik, NASDAQ OMX og egne beregninger. 

I figur 18 er vist udvikling i forbrugerpriser, priser på enfamiliehuse, priser på ejerlejligheder og 

aktieindekset C20 på baggrund af tallene i tabel 6. 

Figur 18: Udvikling i forbrugerpriser i forhold til boliger og aktier. 

 

Kilde: Danmarks Statistik, NASDAQ OMX og egne beregninger.  
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Med baggrund i tallene fra tabel 6 er beregnet værdien på årsbasis af en investering foretaget i 1996 

på kr. 1.000.000, investeringen er foretaget i henholdsvis et enfamiliehus, en ejerlejlighed samt 

aktier i C20 indekset, beregningen viser hvordan værdien af de forskellige investeringer udvikler sig 

frem til udgangen af 2013, endvidere viser beregningerne hvor stor risiko, eller standardafvigelse σ 

i forhold til middelværdien µ, der er forbundet med de forskellige investeringer, resultatet af 

beregningerne er vist i tabel 7. 

Tabel 7: Værdi af investering i henholdsvis enfamiliehus, ejerlejlighed og aktier i C20 indekset. 

År Enfamiliehus Ejerlejlighed Aktier C20 
1996           1.000.000 kr. 1.000.000 kr. 1.000.000 kr. 

1997           1.115.361 kr. 1.130.088 kr. 1.336.019 kr. 

1998           1.215.543 kr. 1.279.646 kr. 1.708.841 kr. 

1999           1.297.511 kr. 1.457.522 kr. 1.670.092 kr. 

2000           1.381.906 kr. 1.633.628 kr. 2.339.625 kr. 

2001           1.462.659 kr. 1.839.823 kr. 2.280.905 kr. 

2002           1.515.483 kr. 2.008.850 kr. 1.822.817 kr. 

2003           1.563.449 kr. 2.162.832 kr. 1.696.465 kr. 

2004           1.703.097 kr. 2.344.248 kr. 2.086.957 kr. 

2005           2.002.429 kr. 2.894.690 kr. 2.641.907 kr. 

2006           2.434.730 kr. 3.561.947 kr. 3.063.285 kr. 

2007           2.545.841 kr. 3.369.027 kr. 3.724.664 kr. 

2008           2.431.087 kr. 3.027.434 kr. 2.970.861 kr. 

2009           2.139.041 kr. 2.634.513 kr. 2.286.693 kr. 

2010           2.197.936 kr. 2.806.195 kr. 3.104.814 kr. 

2011           2.136.612 kr. 2.802.655 kr. 3.209.982 kr. 

2012           2.066.788 kr. 2.809.735 kr. 3.589.705 kr. 

2013           2.119.611 kr. 3.045.133 kr. 4.282.473 kr. 

 μ = 1.796.060 kr. μ = 2.322.665 kr. μ = 2.489.784 kr. 

 σ = 490.844 kr. /  

27,32 % 

σ = 790.223 kr. /  

34,02 % 

σ = 894.598 kr. /  

35,93 % 

Kilde: Egne beregninger. 

Såfremt enfamiliehuset skal sælges i perioden fra 1996 frem til 2013 på grund af for eksempel 

skilsmisse, nyt job eller andre forhold, vil værdien af investeringen på 1.000.000 kr. med 95,45 % 

sikkerhed være +/- 2 σ fra µ, altså vil værdien af enfamiliehuset vil være: 1.796.060 +/- 2 * 490.844 

� fra 814.372 kr. til 2.777.748 kr..  

Ejerlejligheden vil såfremt denne skal sælges i perioden fra 1996 til 2013 med 95,45 % sikkerhed 

være +/- 2 σ fra µ, altså vil værdien af ejerlejligheden vil være: 2.322.665 +/- 2 * 790.223 � fra 

742.219 kr. til 3.903.111 kr. 

Aktierne købt i C20 indekset vil såfremt disse skal sælges i perioden fra 1996 til 2013 med 95,45 % 

sikkerhed være +/- 2 σ fra µ, altså vil værdien af aktierne være: 2.489.784 +/- 2 * 894.598 � fra 

700.588 kr. til 4.278.980 kr. I afkastet for investeringen i aktier er således udelukkende medtaget 

udviklingen i værdien af aktien, eventuelle udbetalte dividender er ikke medtaget i beregningen. 

Derfor er beregningen ikke et udtryk for det samlede afkast investeringen i aktier ville have givet.  
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Beregningerne forudsætter at fordelingen er normalfordelt, hvilket formentlig ikke er tilfældet, da 

(Hansen, 2011) anfører at de fleste finansielle afkastserier ikke er normalfordelte men, at disse 

fordelinger typisk er venstreskæve således at fordelingen er asymmetrisk mod venstre også kaldet 

negativ skævhed. Dette indebærer at der er en større sandsynlighed for tab, end hvad normal-

fordelingen tilsiger. Finansielle fordelingerne har typisk også positiv topstejlhed som betyder at 

fordelingen har relativ megen vægt nær midten og i halerne i forhold til normalfordelingen. 

Endvidere er beregningerne forbundet med en statistisk usikkerhed begrundet i det relative lille 

antal af observationer, hvorfor et større antal af observationer ville have nedbragt denne usikkerhed, 

for eksempel ved kvartalsvise observationer. Det skal tillige bemærkes at der er tale om en 

stikprøve hvorfor den i beregningerne oplyste middelværdi er den forventede middelværdi, og den i 

beregningerne oplyste standardafgivelse er den forventede standardafvigelse.       

På baggrund af beregninger i tabel 7 vil en investering i et enfamiliehus være en dårligere 

investering end både køb af en ejerlejlighed eller køb af aktier i C20 indekset, og en investering på 

1.000.000 kr. vil i 2013 være næsten dobbelt så meget værd hvis der er investeret i aktier i C20 

indekset i forhold til køb af et enfamiliehus, dog er investering i en ejerlejlighed og aktier i C20 

indekset forbundet med en større risiko end en investering i et enfamiliehus, og investeringen i 

aktier i C20 indekset er forbundet med den største risiko i forhold til både enfamiliehuset og 

ejerlejligheden. Det gennemsnitlige afkast for investeringerne udgør på årsbasis for enfamiliehuset 

4,81 %, ejerlejligheden 7,24 % og aktier i C20 indekset 10,82 % for hele perioden fra 1996 til 2013. 

Men en investering i en ejerbolig i 1996 på kr. 1.000.000 og en udbetaling på 5 % svarende til kr. 

50.000 vil egenkapitalen have et afkastkrav efter MMII: REK = RU + (RU – RFK) . FK/EK � REK = 

0,075 + (0,075 – 0,06) . 950.000/50.000 � REK = 0,36. 

Afkastkravet til egenkapitalen er således REK = 36 %, hvor der forudsættes en alternativ rente og 

afkastkrav til fremmedkapitalen i perioden fra 1996 til 2013 på henholdsvis 7,50 % og 6,00 %. 

Da fradragsretten for renter er ændret i perioden anslås den gennemsnitlige skattemæssige 

fradragsret at være 36 % for hele perioden i beregningen af WACC. WACC kan herefter opgøres 

til: WEK = EK/(EK + FK) = 50.000 / (50.000 + 950.000) = 0,05 og WFK = FK/(EK + FK) = 950.000 

/ (50.000 + 950.000) = 0,95. WACC = wEK . REK + wFK . RFK . (1 – tc) = 0,05 . 0,36 + 0,95 . 0,06 . (1-

0,36) � WACC = 0,0545. 

Med et gennemsnitligt afkast i perioden fra 1996 til 2013 på 4,81 % for et enfamiliehus, og 7,24 % 

for en ejerlejlighed er det således kun ejerlejligheden der opfylder afkastkravet på 5,45 % ved en 

egenkapital på 5 % af den kontante købesum. Afkastkravet for egenkapitalen vil ændre sig ved 

ændret egenkapital. 

Når korrelationskoefficienten beregnes for værdien af investeringen i enfamiliehuset og aktier i C20 

indekset fås en koefficient på 0,81, og tilsvarende på ejerlejligheder og aktier fås en koefficient på 

0,82, hvilket betyder at der er tæt korrelation mellem en investering i boliger og aktier i C20 

indekset. 
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Man bør dog være opmærksom på ved sammenligning af kontantpriser på boliger og aktieindeks, at 

for aktiernes vedkommende er dividendepolitikken indeholdt i kursudviklingen, hvorfor 

aktieindekset ikke er et rent prisindeks, men et værdiindeks som angiver værdien af kapitalapparatet 

som følge af både prisstigninger og mængdestigninger. Derfor vil aktieindekset på langt sigt vokse 

hurtigere end kontantprisindekset på boliger, se (Pedersen, 1998).    

Som udgangspunkt betragter de fleste investering i obligationer som en mere sikker investering end 

investering i aktier, herunder investering i Danske Statsobligationer hvilket mange betragter som 

noget af det sikreste man kan investere i, men hvordan vil en investering i Danske Statsobligationer 

udvikle sig i forhold til en investering i et enfamiliehus og en ejerlejlighed. 

Beregningen tager udgangspunkt i 4 % Danske Stat stående lån med udløb i 2015 med fondskoden 

DK0009921439. I beregningerne forudsættes at kuponen der forfalder pr. 15/11 reinvesteres i 

samme obligation til gennemsnitskursen for det pågældende år hvor kuponen forfalder. En 

investering i obligationen vil herefter udvikle sig som vist i tabel 8. 

Tabel 8: Investering i 4 % Danske Stat. 

 Kursgennemsnit Obligation Kursværdi Kupon 4 % 

15/11 2006           101,62  984.026,08  1.000.000,00   

15/11 2007             98,37  1.022.758,37  1.006.089,80   39.361,04  

15/11 2008             98,55  1.064.346,50  1.048.873,58   40.910,33  

15/11 2009           104,17  1.107.548,41  1.153.732,95   42.573,86  

15/11 2010           109,13  1.150.076,91  1.255.058,68   44.301,94  

15/11 2011           108,87  1.192.231,97  1.298.022,78   46.003,08  

15/11 2012           112,64  1.236.034,50  1.392.284,21   47.689,28  

15/11 2013           109,07  1.279.927,30  1.396.052,01   49.441,38  

Kilde: NASDAQ OMX og egne beregninger. 

Til sammenligning vil en investering i et enfamiliehus, en ejerlejlighed og aktier i C20 indekset i 

perioden 15/11 2006 til 15/11 2013 udvikle sig som vist i tabel 9. 

Tabel 9: Sammenligning af investering i henholdsvis Statsobligationer, aktier i C20 indekset, 

enfamiliehus og ejerlejlighed. 

 Statsobligation Aktier C20 Enfamiliehus Ejerlejlighed 
15/11 2006  1.000.000,00         1.000.000            1.000.000         1.000.000  

15/11 2007  1.006.089,80         1.215.905            1.045.636             945.839  

15/11 2008  1.048.873,58             969.828                998.504             849.938  

15/11 2009  1.153.732,95             746.484                878.554             739.627  

15/11 2010  1.255.058,68         1.013.557                902.743             787.826  

15/11 2011  1.298.022,78         1.047.889                877.556             786.832  

15/11 2012  1.392.284,21         1.171.848                848.878             788.820  

15/11 2013  1.396.052,01         1.398.000                870.574             854.907  

 σ = 13,81 % σ = 18,09 % σ = 8,06 % σ = 10,52 % 

Kilde: Danmarks Statistik, NASDAQ OMX og egne beregninger. 
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Der vil selvfølgelig være store forskelle på hvilke perioder der sammenlignes, og en investering i år 

2006 i boliger vil nok være et af de dårligste tidspunkter at vælge til en boliginvestering. Men 

konklusionen der kan drages på baggrund af sammenligningen af de forskellige investeringer er, at 

en investering i boliger formentlig har en lavere risiko end investering i for eksempel aktier og 

obligationer, men ved de sammenligninger der er foretaget har bolihinvesteringen også givet det 

dårligste afkast. 

Beregningen kan gentages når vi på baggrund af historien kender udviklingen i boligpriserne, 

hvorfor beregningen i tabel 9 forsøges gentaget men med køb af boligerne i 2009 hvor ejerlejlig-

hederne formentlig nåede bunden efter finanskrisen, beregningen er vist i tabel 10. 

Tabel 10: Sammenligning af investering i henholdsvis Statsobligationer, aktier i C20 indekset, 

enfamiliehus og ejerlejlighed. 

 Statsobligation Aktier C20 Enfamiliehus Ejerlejlighed 
15/11 2009  1.000.000,00         1.000.000            1.000.000         1.000.000  

15/11 2010  1.087.824,25         1.357.775            1.027.533         1.065.166  

15/11 2011  1.125.063,46         1.403.766                998.865         1.063.823  

15/11 2012  1.206.764,71         1.569.823                966.222         1.066.510  

15/11 2013  1.210.030,46         1.872.780                990.917         1.155.862  

 σ = 7,81 % σ = 22,11 % σ = 2,20 % σ = 5,19 % 

Kilde: Danmarks Statistik, NASDAQ OMX og egne beregninger. 

Beregningen i tabel 10 viser, at såfremt valget faldt på en investering i aktier vil dette have givet det 

bedste afkast i den valgte periode, dog ville investeringen i aktier også være forbundet med den 

største risiko. 

De beregnede eksempler viser, at udfaldet af de forskellige investeringer er meget afhængige af den 

valgte investeringsperiode, men for alle de valgte perioder har en investering i enfamiliehuset været 

den investering der har haft den laveste risiko eller standardafvigelse og aktier i C20 indekset den 

investering der har haft den største risiko eller standardafvigelse. 

Afslutningsvis skal det bemærkes igen, at jo færre observationer der indgår i beregningerne jo større 

statistisk usikkerhed er der ved disse beregninger, herunder vil der være meget stor statistisk 

usikkerhed forbundet med de sidste beregninger på grund af det meget lille antal af observationer.   

4. Konklusion 

Boligen er for de fleste rammen om hverdagslivets udfoldelse, og boligen er formentlig det sted de 

fleste befinder sig længst tid i løbet af et døgn, derfor spiller boligen også en central rolle i de flestes 

liv.  

Forskning har vist at boligen åbenbart spiller en så central rolle i vores liv, at ved samme bolig-

kvalitet synes mennesker der ejer deres bolig, at have et bedre helbred end mennesker der bor til 

leje i deres bolig, herunder har boligejere en længere levetid end boliglejere. Denne sammenhæng 
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kan selvfølgelig skyldes at personer med dårligt helbred, udelukkende forbliver lejere på grund af 

økonomisk usikkerhed eller andre forhold. 

Den enkeltes boligstatus som ejer eller lejer synes også, at spille en vigtig rolle i de meget synlige 

signaler vi sender om vores position i det sociale hierarki, da ejerskabet af egen bolig er forbundet 

med social status og et vigtigt signal om den enkeltes indkomstmuligheder. 

I Danmark findes der fire forskellige boligformer: 

• Ejerboligen 

• Den private udlejningsejendom 

• Andelsboligen 

• Den almene familiebolig 

Der er stor forskel på hvor stor en andel af den samlede boligbeholdning den enkelte boligtype 

udgør. I 2010 er næsten halvdelen af alle boliger ejerboliger, efterfulgt af den almene bolig der 

udgør 18 %, herefter kommer den private udlejningsejendom som udgør lidt over 17 % samt 

andelsboligen som udgør den mindste andel på 7 %. 

De 4 forskellige boligformer har meget forskellige karakteristika, hvor for eksempel beboerne i 

både ejerboligen og andelsboligen har ejerskab til enten boligen eller en del af ejendommen, har 

beboerne i både den private udlejningsejendom og andelsboligen ingen form for ejendomsret til 

boligen.  

Ejerboligen betragtes af mange som en opsparing eller en investering der samtidig tjener til 

familiens bolig, også kaldet et dualt gode. Prisfastsættelsen af ejerboliger sker på markedsvilkår.   

Andelsboligen adskiller sig markant fra ejerboligen, idet der for andelsboligen er fastsat regler for 

hvor høj salgsprisen maksimalt må være. 

Også når det gælder subsidiering og støtte til de forskellige boligformer er der stor forskel. 

Ejerboligen er således kun favoriseret via skattereglerne. 

For den private udlejningsejendom gælder, at nyopførsel af private udlejningsboliger udelukkende 

sker på kommercielle vilkår og uden offentlig støtte, og derfor er den private udlejningsejendom 

den eneste boligform der er ustøttet. Dog er der særregler som favoriser en del af de private 

udlejningsejendomme, da dele af sektoren bevilges direkte tilskud og for eksempel er dele af 

pengeinstitutternes udlejning fritaget for skat.   

Ældre udlejningsboliger er tillige underlagt huslejeregulering, som giver anledning til en husleje-

fordel for lejerne i ejendommene, da reguleringen betyder fastsættelse af en husleje der er væsentlig 

lavere end markedslejen. Denne huslejefordel er skattefri for lejerne, og de manglende skatte-

indtægter af huslejefordelen kan derfor betragtes som indirekte støtte til sektoren. 
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Andelsboliger kan opdeles i to typer: Ældre udlejningsejendomme der i forbindelse med salg af 

ejendommene er omdannet til andelsboliger samt nyopførte andelsboliger som er opført med og 

uden direkte offentlig støtte. 

Alle andelsboligforeninger er skattefrie, der er derfor ikke fradrag for renteudgifterne og der betales 

ikke ejendomsværdiskat, denne skattefritagelse er en subsidiering af andelsboligen. 

Ældre andelsboliger er ved overtagelsen af en udlejningsejendom begunstiget af husleje-

reguleringen, da salgsprisen af udlejningsejendommen direkte er afhængig af de fremtidige 

lejeindtægter, hvorfor salgsprisen på udlejningsejendommen bliver lavere ved huslejereguleringen 

end den ellers ville have været ved en fri huslejefastsættelse. 

De nyopførte andelsboliger opdeles i 2 typer, nemlig nyopført uden direkte støtte og nyopført med 

direkte støtte. Den direkte støtte til nyopførte andelsboliger bestod af et offentligt tilskud til en 

fastsat kvote af nyopførte andelsboliger, tilskuddet blev ydet til 80 % af anskaffelsessummen og 

blev ydet som et ydelsestilskud til lånene med en maksimal egenbetaling for andelshaverne.  

Almene udlejningsboliger er en udlejningsbolig der ved opførelsen er støttet af det offentlige.  

Huslejen fastsættes efter balanceleje princippet, hvilket betyder at huslejen udover betaling af 

anskaffelsessummen kun må indeholde udgifter til ejendomsskatter, drift af bygningen, renholdelse, 

forsikringer, administration og hensættelse af et rimeligt beløb til vedligeholdelse. 

Almene boliger med tilsagn efter 1. juli 2012 finansieres på følgende måde: 10 % af 

anskaffelsessummen finansieres med kommunal grundkapital, 2 % finansieres med beboerindskud 

og 88 % finansieres med optagelse af kreditforeningslån med en maksimal løbetid på 40 år med 

ydelsesstøtte fra Staten. Beboernes andel af ydelsen på kreditforeningslånet fastsættes som 

udgangspunkt til 3,4 % af lånets hovedstol, denne andel reguleres efterfølgende efter særlige 

bestemmelser. 

Umiddelbart vil den månedlige betaling for at bo i de forskellige boligformer ikke kunne 

sammenlignes, da disse betalinger afhængigt af boligform er meget forskelligt sammensat. Selv ved 

samme boligform vil der være forskel på den månedlige betaling, afhængigt af hvor meget egen- og 

fremmedkapital den enkelte har placeret i boligen. Derfor er det relevant at udregne den enkelte 

boligs user cost for, at kunne få et overblik over boligens økonomiske belastning. User cost giver 

endvidere mulighed for at sammenligne den økonomiske belastning imellem forskellige boligtyper. 

Ved beregning af user cost i eksempler på forskellige boligtyper, kan det konstateres at ejerboligen 

langt fra er den bolig med den laveste økonomiske belastning. Den økonomiske belastning ved 

ejerboligen var således næsten 40 % højere end den økonomiske belastning ved den billigste 

boligform. I beregningerne var dog ikke medtaget reale kapitalgevinster, der var således kun 

medtaget en prisstigningstakt som svarer til inflationen.  

Det økonomiske råd har foretaget en lignende sammenligning i 2010 hvor man kom frem til, at 

både andelsboligen og den almene bolig begge når man ser på en periode over 30 år er billigere end 
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ejerboligen. Undersøgelsen konkluderede endvidere at den støttede andelsbolig på kort sigt var den 

billigste boligform og derfor også billigere end ejerboligen på kort sigt. Det blev i undersøgelsen 

konstateret at der på lang sigt over 40 år var både den støttede og ustøttede andelsbolig den billigste 

boligform når man ser på user cost, derefter kom den almene bolig efterfulgt af ejerboligen og med 

den private udlejningsbolig som den dyreste boligform. 

Den store forskel i de økonomiske belastninger ved at bo i de forskellige boligformer, er begrundet i 

de forskellige regler for subsidiering og støtte til boligformerne. 

Prisfastsættelsen og udviklingen i priserne på ejerboliger er ikke bestemt af de faktorer der normalt 

anvendes til at fastsætte prisen på aktier og andre aktiver, det er således ikke muligt at værdiansætte 

ejerboliger efter cash-flow-modeller eller andre dividendemodeller. Ejerboligprisernes udvikling 

estimeres efter forskellige realøkonomiske variable, tilgangen kaldes ”fundamental-tankegangen”, 

hvor der anvendes forskellige økonomiske variable til at estimere boligens fundamentale værdi. 

Nogen af de mest markante Fundamentals der gennem de senere år har påvirket udviklingen i 

priserne på ejerboliger er: Den disponible indkomst, renten, ledigheden, beskæftigelsen samt 

liberalisering af de finansielle markeder.  

Endvidere påvirkes priserne på ejerboliger på kort sigt af efterspørgslen på ejerboliger, da nye 

boliger ikke er noget man opfører fra dag til dag. Opførelsen af en ny bolig er en relativ lang proces. 

Udgangspunktet er derfor at på kort sigt er det samlede boligudbud fast. Udbuddet af ejerboliger vil 

kun stige hvis det er økonomisk rentabelt at opføre nye ejerboliger, hvilket kun vil være tilfældet 

hvis det ikke er billigere at købe en eksisterende ejerbolig frem for at bygge en ny ejerbolig. Denne 

teori kaldes Tobins q, og q beregnes ved at dividere den aktuelle markedspris på en bolig af en 

bestemt størrelse og kvalitet med de samlede omkostninger ved at bygge en fuldstændig tilsvarende 

bolig af samme størrelse og kvalitet. 

q = Pmarked / Pbyggeomkostninger 

Når q < 1 er det dyrere at bygge en ny bolig end at købe en tilsvarende eksisterende bolig, men når    

q > 1 kan det svare sig at bygge en ny bolig.  

Udbuddet af boliger vil derfor på lang sigt blive øget når efterspørgslen stiger, men på kort sigt vil 

en stigning i efterspørgslen af boliger betyde priserne stiger, hvorefter udbuddet på lang sigt vil 

tilpasse sig efterspørgslen og derved vil priserne falde tilbage til et niveau der kun er lidt højere end 

udgangspunktet. 

Tobins q er dog udelukkende baseret på en teori. 

Det er ikke uden risiko at bevæge sig ind på ejerboligmarkedet når boligpriserne stiger voldsomt, 

såfremt denne stigning skyldes en situation hvor de generelle forventninger i befolkningen om 

fremtidige prisstigninger på boliger får priserne til at stige relativt voldsomt, der kan i sådanne 

perioder være risiko for en husprisboble hvor boliger købes af købere hvis økonomi ikke normalt 

ville tillade køb af så dyr en bolig, købet sker i forventning om fremtidige prisstigninger på boliger. 
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På baggrund af forventningerne til fremtidige prisstigninger på boliger kan fremtidig opsparing 

således reduceres. 

Førstegangskøbere bekymrer sig således også over, hvis ikke man får købt en bolig nu vil et 

boligkøb i fremtiden ikke være økonomisk overkommeligt. Endvidere har forventningerne om store 

prisstigninger stor indflydelse på efterspørgslen, hvis køberne mener at det er meget usandsynligt 

priserne falder, således at køb af en bolig er forbundet med meget lille økonomisk risiko. 

Når forventningen om hurtigt stigende boligpriser ikke længere bliver opfyldt, da boligpriserne ikke 

kan stige voldsomt i al evighed, vil priserne falde som følge af faldende efterspørgsel på boliger og 

boblen vil være sprunget. 

Den økonomiske risiko ved en investering på kr. 1.000.000 i et enfamiliehus og en ejerlejlighed 

blev beregnet i et eksempel. Beregningerne tog udgangspunkt i udviklingen i priserne i perioden 

1996 til udgangen af 2013, hvor enfamiliehuset således med baggrund i den historiske udvikling 

ville være steget til kr. 2.119.611 med udgangen af år 2013 og ejerlejligheden tilsvarende ville være 

steget til kr. 3.045.133.   

Eksemplet viste også at såfremt enfamiliehuset skulle sælges i perioden på et ikke fastsat tidspunkt 

på grund af for eksempel skilsmisse, nyt job eller arbejdsløshed ville salgsprisen med 95,45 % 

sikkerhed være mellem kr. 814.372 til kr. 2.777.748. 

For ejerlejligheden viste eksemplet at salgsprisen med 95,45 % sikkerhed ville være mellem kr. 

742.219 til kr. 3.903.111. 

Til sammenligning blev der beregnet et eksempel med køb af aktier for kr. 1.000.000 i C20 indekset 

i 1996, denne investering ville med baggrund i den historiske udvikling have udviklet sig til at 

aktierne med udgangen af 2013 ville have haft en værdi på kr. 4.282.473, altså ville afkastet have 

været bedre end både investeringen i enfamiliehuset og ejerlejligheden. I opgørelsen af aktiernes 

værdi er ikke medtaget eventuelle dividender for perioden, hvilket potentielt vil kunne stille 

aktieinvesteringen i et endnu bedre lys.  

Hvis aktierne skulle have været solgt på et ikke fastsat tidspunkt i perioden, ville salgsprisen for 

aktierne i C20 indekset med 95,45 % sikkerhed være mellem kr. 700.588 til kr. 4.278.980. 

Investeringen i aktier i C20 indekset var også den investering i eksemplet der var forbundet med 

størst risiko.  

Derfor kan det på baggrund af nærværende projekt konkluderes, at hvis boligen skal vælges ud fra 

boligens økonomiske belastning eller user cost, vil valget ikke skulle falde på ejerboligen da 

ejerboligen ud fra en user cost betragtning er en af de dyreste boligformer, dette er til trods for at 

næsten halvdelen af alle boliger i Danmark er ejerboliger. 

Ved beregning af det tidligere nævnte eksempel med køb af henholdsvis et enfamiliehus og en 

ejerlejlighed i 1996, og efterfølgende salg af boligerne på et ubestemt tidspunkt i perioden 1996 til 
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2013 var der risiko for et tab på optil kr. 157.628 for enfamiliehuset og tilsvarende kr. 257.781 for 

ejerlejligheden men tilsvarende også mulighed for en fortjeneste. 

Der er således forbundet en økonomisk risiko ved at investere i ejerboliger, denne risiko er dog 

lavere end risikoen ved investering i aktier i C20 indekset. Men på baggrund af den historiske 

prisudvikling i perioden fra år 1996 til år 2013 ville en investering i aktier i C20 indekset være 

blevet over dobbelt så meget værd som en tilsvarende investering i et enfamiliehus. 
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TAASTRUP - Olivenlunden 95, Høje Taastrup

Området:
Huset er beliggende i eftertragtet kvarter med
kort afstand til City 2, Torstorp Skole,
institutioner, Høje-Taastrup Station og
motorvejsnettet. Med S-toget eller den
regionale linje er du på Københavns
Hovedbanegård på ca. 20 minutter.
Rækkehuset er tæt ved grønne fællesarealer
og legeplads, hvor børnene kan løbe frit
omkring uden at skulle bekymre sig om trafik.

Indretning:
God entre med indbyggede skabe til sko og
overtøj. Lys opholdsstue med udgang til
behagelig udestue og en dejlig nem have.
Velholdt køkken i lyse elementer med god
spiseplads.
1. salen har 2 gode værelser med skabe, og
god rummelighed. Flot flisebadeværelse.
God forhave, med udsigt til det grønne område
og legeplads. Baghaven er helt ugenert, gjort
nem og overskuelig.

Rækkehuset fremstår indflytningsklar, og kan

Sagsnr. 26417359
Kontant/udbetaling: 1.395.000/70.000
Brutto/netto: 8.917/8.438
Alternativ finansiering, delvist afdragsfrit:
Brutto/netto: 5.707/5.800
1. års afdrag: 11.547

Bolig m2 80 Grund m2 107

Stue/vær 1/2 Opført 1987

Velholdt 2-plans
rækkehus!





Sagsnr.26417359 Adresse: Olivenlunden 95, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Dato: 19.02.2014

Plantegning Beliggenhed



Adresse Olivenlunden 95, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag nr. 26417359 Dato 19.02.2014
Kontantpris 1.395.000 Udbetaling 70.000 Brutto/md. 8.917 Netto/md. 8.438 v/30,55

Ejendomsoplysninger Oplysning om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning

Anvendelsesudgifter Øvrige forhold

Kommune : Høje-Taastrup
Matr. nr. : 5 bu Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup
Må benyttes til : Beboelsesejendom ifølge : Ejendomsvurdering
Ejendomstype : Rækkehus Zonestatus : Byzone
Offentlig vurdering pr. : 2012 Bygningsarealer ifølge : BBR-ejermeddelelse

Offentlig ejendomsværdi : 1.350.000 kr. af dato : 09.10.2013
heraf grundværdi : 580.500 kr. Hovedbyg. bebyg. areal : 45 m2

Evt. ejerboligværdi : Heraf garage/carport/udhus : 0/0/0 m2
Grundlag ejd. værdiskat : 1.050.000 kr. Kælderareal : 0 m2

Grundskatteloftværdi : 346.600 kr. Udnyttet tagetage : 40 m2

Boligareal i alt : 80 m2

Grundareal ifølge : Tingbogsattest Andre bygninger : 0 m2

Grundareal udgør : 107 m2 Heraf garage/carport/udhus : 0/0/0 m2
Heraf vej : 0 m2 Opført/ombygget år : 1987

Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger
Der henvises til sidste side i salgsopstillingen.

Forsikringsforhold
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgifter, er baseret på  sælgers nuværende præmie
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold:
Fællesforsikring gennem ejerlauget

Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold
karakteriseret K2 og K3.

Elinstallationsrapport: Der foreligger Elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K2 og K3.

Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 18.10.2013 med energiklassifikation: B.

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne
Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med:
Realkreditinstitut Nej Ja Hvilke:Nykredit og Totalkredit
Pengeinstitut Nej Ja Hvilke:Nykredit Bank og Totalkredit
Forsikringsselskab Nej Ja Hvilke:Gjensidige Forsikringer A/S
Andre Nej Ja Hvilke:Der henvises til sidste side i

salgsopstillingen.

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af:
Finansiering Nej Ja Hvis ja, hvorfra:Der henvises til sidste side i
Forsikringer Nej Ja Hvis ja, hvorfra:Gjensidige Forsikring A/S
Annoncering Nej Ja Hvis ja, hvorfra:Albertslundposten og Taastrup

Lokal Avis
Andre ydelser Nej Ja Hvis ja, hvorfra:

Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse

Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt
løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger

Det seneste årsforbrug og udgiften hertil
Vand/vandafledning 41 M3 1.923
Varme 6.078

X
X
X
X

X
X
X

X



Adresse Olivenlunden 95, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag nr. 26417359 Dato 19.02.2014
Kontantpris 1.395.000 Udbetaling 70.000 Brutto/md. 8.917 Netto/md. 8.438 v/30,55

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser

Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret
Prioritetsydelser 80.802
Ejendomsskatter 8.526 8.526
Renovation 1.930 1.930
Antenneafgift/hybridnet 4.320 4.320
Grundejerforening/ejerforening 8.380 8.380
Skadedyrsbekæmpelse 42 42
Fællesarbejde 3.000 3.000
Bruttoudgift 1. år 26.199 107.001
Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret
Fradrag (renter, bidrag) -53.171
Fradrag, i alt 53.172
Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/30,55% -16.243
Evt. ejendomsværdiskat 10.500 10.500
Skat, overskud/underskud 1. år 10.500 -5.743
+ Bruttoudgift 1. år 26.199 107.001
Nettoudgift 1. år 36.699 101.257
Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret
Kontantpris/udbetaling 1.395.000 70.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 10.060 10.060
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.500 10.500
Ejerskifte gebyr administrator anslået 1.000 1.000
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring 5.531 5.531
I alt 1.422.091 97.091
Kontantbehovet er excl. evt. udgift til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut.

Oplysning om brutto/netto udgift
Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er
forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af
den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og
nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere
omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse.
I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil
den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige.
Standardfinansiering
Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:
Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr.
25.000.
Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori
efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart
obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret
på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder.
For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år.
Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og
renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet
til nærmeste kvarte procent point.
Særlige oplysninger om standardfinansieringen:Standardfinansiering kan ikke opnås, idet
realkreditlån skal reduceres med tinglyst sikkerhed til ejerforeningen/grundejerforenigen kr.
42.000,-

I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle
kommuneskatteprocent: 31,55 pct. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i
beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For resten af lånets løbetid anvendes den
samme skattesats som i 2019.

Gæld udenfor købesummen

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve

Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontant-
værdi

Valuta Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Rest-
løbetid

ÅOP Saldo fra-
dragskonto

Særlige over-
tagelsesvilkår

Garanti-
stillelse

Kontant
regulering

Realkredit Danmark/5%
Obligationslån

Obligationslån 798.000 798.000 816.935 DKK 5 42.690 23,00 5,13 Nej

Beskrivelse Beløb Pr. dato
Ingen



Tilbehør
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Vaskemaskine Gorenje - Køle/frys Electrolux - Keramisk komfur Electrolux, Fryser, Emhætte

Diverse oplysninger:
Skabe i soveværelse og børneværelse

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne
Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig
interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller
andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom:
         Ja  X     Nej  Hvis ja, hvilke:

Ejendomsmægleren er tilknyttet, eller har samarbejdsaftale med:
 Andre: Creativeimages/esoft og Husejernes Kreditlån A/S/Alternativ Finas A/S
Ejendomsmægleren eller dennes ansatte modtager vederlag/provision/rabat for fremskaffelse
af:
Finansiering: Nykredit  og Totalkredit samt Nykredit Bank og Totalkredit pengeinstitutter

Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger
22.10.1970 Dok om bortfald af tilbudspligt, se akt
22.12.1970 Dok om udstykning mv
25.01.1971 Dok om tinglysning af servitutter for at sikre gennemførsel af bebyggelsesplan
14.01.1982 Loklaplan nr. 2.09.1
11.08.1982 Loklaplan nr. 2.09.vedr. 4 AG, 4BK
24.05.1984 Dok om vej mv, vedr. 4AG, 4BK
13.06.1985 Lokalplan nr. 2.09.1.2
12.12.1991 Dok om pergolaer mm
06.05.1993 Vedtægter for grundejerforeningen Torstorp
11.10.1993 Dok om fjernvarme mv
31.03.2004 Ændring af vedtægt for Grundejerforeningen Torstrup
12.09.2006 Dok om grundejerforening, bebyggelse, beplantning, forsynins-/afløbsledninger
m.m Tillige lyst pantstiftende

Ejendommen er beliggende i et område, der er klassificeret som lettere forurenet. Jr.
lovændring er al byzone pr. 01.01.08 som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet.

Adresse  Olivenlunden 95, Høje Taastrup, 2630 Taastrup  , Sag nr. 26417359 Dato 19.02.2014



Eksempler på finansieringsmuligheder

Adresse Olivenlunden 95, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag.nr. 26417359 Dato 19.02.2014

Standardfinansiering Brutto/md. 8.917 Netto/md. 8.438 v/30,55%
Kontantbehov: 97.091 heraf udbetaling 70.000 Finansieringsforslagets ÅOP: 4,27
Bemærkninger Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser

Belåning 0-80%: Totalkredit Obligationslån, Rente: 3
Løbetid: 30 år

Privat pantebrev, Rente: 5
Løbetid: 30 år

År Restgæld Brutto Netto Afdrag v/%

Finansieringsforslag 1 - Delvist afdragsfrit Brutto/md. 5.707 Netto/md. 5.800 v/30,55%
Kontantbehov: 97.091 heraf udbetaling 70.000 Finansieringsforslagets ÅOP: 2,49
Bemærkninger Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser

Belåning 3-60%: Totalkredit Rentetilpasningslån, afdragsfrit, Rente: 0,9909
Løbetid: 30 år

Belåning 60-80%: Totalkredit Rentetilpasningslån, Rente: 1,1063
Løbetid: 30 år

Pengeinstitutlån, Rente: 7,5
Løbetid: 30 år, Annuitetslån til udløb
Bemærkninger til alt fin.: Realkredit E: Variabel ydelse - Lavt afdrag + boliglån

År Restgæld Brutto Netto Afdrag v/%

I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle rentefradragsret: 30,55  pct. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 2019. For
resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 2019. Aftrapningen af rentefradraget sker kun for kapitaludgifter, der overstiger 50.000 kr. pr. person, hvilket der ikke er taget højde for.
Aftrapningen af rentefradraget i nærværende beregning er således foretaget i den fulde samlede kapitaludgift. Kompensationsordningen for personer med stor gæld eller store ligningsmæssige fradrag er der heller
ikke taget højde for i beregningen.
Brutto og netto er beregnet på baggrund af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser.
De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet. Forslagene vil ændre sig ved kursændringer.
Såfremt der ønskes beregning på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren.
I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil
næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau.

1 1.390.262 80.802 64.688 27.630 30,55
2 1.362.586 80.690 65.255 28.589 29,55
3 1.333.996 80.537 65.936 29.534 28,55
4 1.304.462 80.380 66.601 30.511 27,55
5 1.273.951 80.218 67.249 31.523 26,55
10 1.105.507 79.330 68.471 37.130 25,55
15 906.997 78.300 69.391 43.790 25,55
20 672.752 77.104 70.507 51.714 25,55
25 395.959 75.714 71.864 61.159 25,55
30 68.409 74.059 73.478 68.409 25,55

1 1.346.889 42.288 32.942 11.547 30,55
2 1.335.329 41.596 32.828 11.831 29,55
3 1.323.499 41.512 33.147 12.115 28,55
4 1.311.383 41.428 33.462 12.415 27,55
5 1.298.968 41.848 34.036 12.280 26,55
10 1.230.687 79.669 72.720 52.658 25,55
15 961.100 78.457 72.680 55.906 25,55
20 673.459 77.092 72.730 60.094 25,55
25 362.192 75.847 73.205 65.602 25,55
30 18.640 24.048 23.821 18.640 25,55
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Salgsopstilling 

Adresse Olivenlunden 80, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag nr. 1982 Dato: 29. januar 2014 
Købspris 950.000 Boligydelse pr. md. 4.447 Anvendelsesudgifter pr. md. 770 

 Inventar og løsøre 

 
Beskrivelse af andelsboligforeningen 

 

Venteliste: Er afklaret ifølge 
sælger 

Fremleje: jf. vedtægter §12 Husdyr: Ja, se husorden 

 

Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): 
 

Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan medkøbes mod evt. betaling (fabrikat) *): 
 

*) Køber er ifølge andelsboligloven ikke forpligtet til at købe det nævnte løsøre. 

Brugsret og fællesfaciliteter 
Fælles arealer med legeplads, fælleshus samt parkeringspladser. 

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne 
Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, 

pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: 
           Ja     X     Nej  jf. side 2 

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansie-
ring, forsikringer, annoncering eller andre: 
           Ja     X     Nej  jf. side 2 

Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interes-
se i omsætningen af nærværende andel eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser 
i tilknytning til omsætning af andelsboliger eller fast ejendom: 

           Ja     X     Nej  Hvis ja, hvilke 

Vigtig information 
Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til 
sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i over-
ensstemmelse med udbudsvilkårene. 
Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme 

handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. 
 

   Side 1 
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Beskrivelse af andelsboligen 
Dejligt enderækkehus 
 
Hyggeligt rækkehus i gode private og rolige omgivelser. 
 
Du træder ind i god forhave med tilhørende redskabsrum/cykelskur. Huset indeholder entre 
med adgang til køkken og stue, samt med trappe til første sal. Køkkenet er godt udnyttet 
med masser at skabsplads og med plads til et par spisepladser. Stuen er lys og med direkte 
adgang til havestue samt adgang til haven. Første sal indeholder badeværelse samt to gode 
værelser. Badeværelset har vaskesøjle og brus. Vinduer og døre er skiftet i september 
2013. Bortset fra to vinduer. 
 
Alt i alt et godt lille hus i børnevenlige omgivelser. 
 
Området: 
Der er kort afstand til skole, institution og City 2, som er Danmarks næststørste indkøbscen-
ter. Høje Taastrup station ligger under 10 minutter væk på cykel, og via toget er man blot 15 
minutter væk fra hovedstadens centrum. 
 
Foreningen: 
Andelsforeningen er velfungerende og med gode fællesarealer samt p-pladser. Der er tilhø-
rende fælleshus med plads til ca. 50 mennesker og med 2 værelser som man kan leje til 
overnattende gæster. Det giver gode muligheder for afholdelse af hyggelige fester. Det er 
tilladt at have husdyr, dog må de ikke være til gene for andre beboer. (2 katte eller 2 hunde) 
 
 
Ring og bestil en fremvisning på 23421404 eller send en e-mail til info@bolighandel.nu . Går 
du i salgstanker er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering.  
 
 
Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger  
SERVITUTTER: 
001 Lyst 22.10.1970 Dok om bortfald af tilbudspligt 
002 Lyst 22.12.1970 Dok om udstykning mv 
003 Lyst 16.06.1975 Dok om tinglysning af servitutter for at sikre gennemførelse af bebyg-
gelsesplan 

004 Lyst 16.06.1975 Dok om byggelinier mv 
005 Lyst 14.01.1982 Lokalplan 2.09.1 
006 Lyst 11.08.1982 Lokalplan 2.09.1.1  
007 Lyst 24.05.1984 Dok om vej mv. 
008 Lyst 24.05.1984 Dok om en ca 5 meter høj jordvold mm 
009 Lyst 29.06.1984 Dok om parkering mv 
010 Lyst 13.06.1985 Lokalplan 2.09.1.2 
011 Lyst 08.03.1993 Vedtægter for grundejerforeningen Torstorp 
012 Lyst 25.10.1993 Dok om vandledninger 
013 Lyst 16.01.2003 Dekl. vedr. fjernvarmeledninger, eftersyn repr. beplantning mm 
014 Lyst 31.03.2004 Andringer af edtægter for grundejerforeningen Torstorp 
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Stue 

 

 
Udestue 

 
Køkken 

 

 
Værelse 
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Alle plan 3x2 (vandret) 
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Adresse Olivenlunden 80, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag nr. 1982 Dato: 29. januar 2014 
Købspris 950.000 Boligydelse/md. 4.447 Anvendelsesudgifter pr. md. 770 

Ejendomsoplysninger 
Kommune .......................... : Høje-Taastrup 
Matr. nr ............................. : 5 AG Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup 
Zonestatus ......................... : Byzone  Må benyttes til .......... : Beboelse 
Andel nr: ........................... : 80  ifølge ........................ : BBR-ejermeddelelse 
     
Boligareal ifølge BBR ........ : 84  Fordelingstal vedr.  
Andre arealer ifølge BBR ... : 0  foreningens formue: 162249/5656786 
Heraf garage/carport........... : 0/0  Fordelingstal vedr.  
Heraf udhus ....................... : 4  boligafgiften ............. : / 
Heraf kælder ...................... : 0    
Opført / ombygget år .......... : 1987    
 
Bemærkninger til boligafgiftens fordeling: 
 
Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger 
Der henvises til side 1a. 

Forsikringsforhold 
Forsikringspræmien, der indgår i boligafgiften, er baseret på ABFs nuværende præmie 

Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes: 
svamp: X insekt: X rørskade: X  
Forbehold: I øvrigt henvises der til foreningens forsikringspolice.  

 

Oplysning om energimærkning 
Energimærkning: Der foreligger energimærkning af  med energiklassifikation: C 
Velfungerende andelsforening - der afdrages på gælden.  

Ejendomsmæglerens oplysning til parterne 
Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: 
Realkreditinstitut X Nej   Ja Hvilke:  

Pengeinstitut X Nej   Ja Hvilke:  

Forsikringsselskab X Nej   Ja Hvilke:  

Andre X Nej   Ja Hvilke: :  

      

Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: 

Finansiering X Nej   Ja Hvis ja, hvorfra:  

Forsikring X Nej   Ja Hvis ja, hvorfra:  

Annoncering X Nej   Ja Hvilke: :  

      

Andre ydelser X Nej   Ja Hvis ja, hvorfra:  

 
Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse 

Øvrige forhold 
BYZONE:Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som 
lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium 
men under kriterierne for kortlægning som forurenet. 
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Adresse Olivenlunden 80, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag nr. 1982 Dato: 29. januar 2014 
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Beregning af brutto- og nettoudgift Kontanthandel Finansieret handel Oplysning om anslået teknisk pris, brutto/nettoudgift og standardfinansiering 

Boligafgift jf. sælgers oplysning kr. 42.880 kr. 42.880  

Fællesantenne kr. 5.400 kr. 5.400  
Kabel-tv kr. 0 kr. 0  
Internet kr. 0 kr. 0  
Udvendig kr. 5.088 kr. 5.088  
Boligydelse i alt pr. år kr. 53.368 kr. 53.368  
Boligydelse i alt pr. md. kr. 4.447 kr. 4.447  
      
Ydelse vedr. standardfinansiering   kr. 83.761  
Bruttoudgift i alt pr. år   kr. 137.129  
Bruttoudgift i alt pr. måned   kr. 11.427  
      
Renteudgift kr. 76.305      
30,55 % heraf   kr. -23.311  
Nettoudgift pr. år   kr. 113.818  
Nettoudgift pr. måned   kr. 9.485  
      
Anvendelsesudgifter 
A conto varme   kr. 6.084  
A conto vand / vandafledning   kr. 3.156  
Anvendelsesudgifter a conto i alt   kr. 9.240  
      
Boligydelse  + a conto anvendelsesudgifter pr. år  kr. 62.608  
Boligydelse  + a conto anvendelsesudgifter pr. md. kr. 5.217  

 

Anslået teknisk pris  kr. 1.093.425  
Den anslåede tekniske pris er sammensat af købsprisen tillagt den forholdsmæssige andel af foreningens 

samlede gæld samt andre skyldige omkostninger i henhold til foreningens seneste årsrapport. Køber gøres 
opmærksom på, at denne opgørelse ikke nødvendigvis tager højde for alle forhold i foreningen, f.eks. 
hvilken værdiansættelsesmetode foreningen anvender, om grundlaget for opgørelsen af foreningens for-
mue er ajourført, eller om foreningen har anvendt finansielle instrumenter (herunder renteswaps) f.eks. til 
afdækning af kurs- eller renterisiko, jf. foreningens årsrapport. Opgørelsen vil derfor oftest ikke være 
fuldstændig retvisende. Køber opfordres til at søge egen rådgiver herom. 

Brutto/nettoudgift 
Bruttoudgiften er lig med boligydelsen tillagt udgifterne til belåning af købsprisen baseret på standardfi-
nansiering, jf. nedenfor. 

Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af den skattemæssige værdi 
af rentefradraget på andelshaverens private lån i andelsboligen.  
Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til hverken løbende indvendig vedligeholdelse eller anven-
delsesudgifter. 

Standardfinansiering 
Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: 
En kontant udbetaling på 5% af købsprisen oprundet til nærmeste kr. 5.000, dog minimum kr. 25.000. 
Købsprisen fratrukket de 5% i udbetaling finansieres med et 30-årigt annuitetslån med sikkerhed i andels-

boligen. I beregningen er anvendt en rente svarende til Nationalbankens gennemsnitsrente for pengeinsti-
tutternes nyudlån til boligformål med et tillæg af 1,5 procentpoint og herefter oprundet til nærmeste kvarte 
procentpoint. Herudover indgår relevante anslåede låneomkostninger.  
Standardfinansieringen vil ikke nødvendigvis kunne opnås. Opnås finansiering på andre vilkår, bemærkes 
det, at brutto- og nettoudgiften vil afvige fra den beregnede finansiering  

Såfremt foreningen har vedtaget regler om maksimal 80% belåning af andelen, kan standardfinansieringen 
ikke opnås. 

Har foreningen vedtaget sådanne regler   Ja X Nej 

Andre bemærkninger til standardfinansieringen:  
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Adresse Olivenlunden 80, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag nr. 1982 Dato: 29. januar 2014 
Købspris 950.000 Boligydelse/md. 4.447 Anvendelsesudgifter pr. md. 770 

Oplysninger om andelsboligforeningens lån i ejendommen 
Långiver/Låntype Restgæld Kursværdi Rente Udløb Personlig hæftelse Vilkår mv. 
Realkredit DK 111.598 0   Ingen  
Realkredit DK 1.181 0   Ingen  
Realkredit DK 38.781 0   Ingen  
Realkredit DK 4.295.224 0   Ingen  
       
Øvrige oplysninger 
 I øvrigt henvises der til foreningens regnskab. 

 
 

Køber gøres opmærksom på, at ovenstående oplysninger stammer fra andelsboligforeningens seneste regnskab (evt. suppleret med oplysninger fra foreningen i Andelsboligskemaet), hvorfor der kan være foretaget 
ændringer heri efterfølgende, f.eks. kan foreningen have optaget yderligere lån eller der kan være afdraget yderligere på de eksisterende lån. 

Ejerpantebreve i andelsboligen 
 

Beregning af andelens værdi og købspris Kontantbehov ved køb Kontanthandel Finansieret handel 
Andel i foreningens formue jf. Foreningens regnskab kr. 1.016.170  
Forbedringer i andelen kr. 0  
Tillæg / fradrag for andelens vedligeholdelsesmæssige stand kr. 0  
Særligt tilpasset inventar kr. 0  
Maksimalpris for andelen i henhold til andelsboliglovens § 5 kr. 1.016.170  

Evt. nedslag i formueandelen kr. 66.170 
 

Samlet købspris kr. 950.000 
 

    
Andet løsøre der kan købes separat, jf. side 1*) kr. 0  

I alt at betale, hvis løsøret tilkøbes kr. 950.000 
 

 

Købspris / udbetaling kr. 950.000  kr. 50.000  
Forudbetaling af boligafgift/depositum kr. 0  kr. 0  
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået kr. 8.000  kr. 8.000  
Ejerskiftegebyr administrator, anslået kr. 3.000  kr. 3.000  
1/2 vurderingshonorar, anslået kr. 2.500  kr. 2.500  
Berigtigelse, anslået kr. 0  kr. 0  
I alt kr. 963.500  kr. 63.500  
 Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut. 

 

 
 



 

Salgsopstilling 

 

10 udlejede rækkehuse fra 2009 
 

 

 Sag 501353HJ 

Tårnvej 316, 2610 Rødovre 

●  
●  
●  
●  
 
  
 

 10 populære rækkehuse med super beliggenhed  
 Indretning og materialevalg i høj kvalitet  
 Godt cashflow og potentiel upside ved frasalg  
 Lejestigning på kr. 80.000 varslet for 2015  
    

Kontantpris kr. 25.000.000 / Startforrentning 4,46% 

Etageareal 1.026 m2 

Grundareal 1.612 m2   
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1. BESKRIVELSE 
  
EJENDOMSBESKRIVELSE: 

 
Beskrivelse 
En god investeringsejendom fra 2009 bestående af 10 rækkehuse, som er udstykket til selvstændige 
ejerboliger. Dette er en fleksibel investering, der giver et godt Cash flow her og nu samtidig med, at der er 
mulighed for at sælge boligerne enkeltvis. Det kan blive relevant, hvis én bolig bliver ledig og man ønsker at 
udnytte muligheden for en "up side" ved "detailsalg" af denne bolig.  
 
Denne bebyggelse ligger godt i Rødovre med kort gåafstand til det populære Rødovrecenter. Boligerne ligger 
tilbagetrukket fra Tårnvej.  
 
Det enkelte rækkehus er på to plan og ideelt indrettet som familiebolig. Stueplan indeholder: entre, 
badeværelse, køkken/alrum og stue. Første sal indeholder tre værelser og bad. Der er udgang til terrasse og 
have fra stueplan samt udgang til altan fra soveværelset på første sal.  
 
Boligerne er opført i en flot arkitektur og er vedligeholdelsesvenlige med facader af teglsten og træ-/aluvinduer.  
 
Boligerne vurderes af lokale boligmæglere aktuelt at have en salgsværdi på ca. kr. 2.800.000 ved almindeligt 
salg. 
 
Ejendommen kan evt. overdrages som selskabet Tårnvej 316, Rødovre ApS. Kursen på anparterne beregnes 
ud fra en samlet handelsværdi af ejendommen på kr. 25.000.000 med sædvanlig refusion af deposita og 
forudbetalt leje. Selskabets aktuelle realkreditbelåning er på ca. kr. 15.000.000. 
 
Ejendommen er fuld udlejet.  
 
Lejemål  
Alle lejekontrakter er enslydende og lejevilkår er ens for alle 10 lejemål. Der er varslet ekstraordinær 
lejestigning på i alt ca. kr. 80.000 begrundet med stigning i skatter og afgifter. Lejestigning træder i kraft den 1. 
april 2015. 
 
Inventar/driftsmidler 
Hårde hvidevarer medfølger i det omfang de tilhører ejendommen i henhold til lejekontrakterne.  
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2. EJENDOMMENS DATA 
 
BELIGGENHED: 
 Adresse Tårnvej 316, 2610 Rødovre   
  Matr.nr. 17 FT Rødovre By, Grøndalslund 

17 OB Rødovre By, Grøndalslund 
17 OC Rødovre By, Grøndalslund 
17 OD Rødovre By, Grøndalslund 
17 OE Rødovre By, Grøndalslund 
17 OF Rødovre By, Grøndalslund 
17 OG Rødovre By, Grøndalslund 
17 OH Rødovre By, Grøndalslund 
17 OI Rødovre By, Grøndalslund 
17 OK Rødovre By, Grøndalslund 

    
KOMMUNE: Rødovre 
   
OPFØRT / OMBYGGET:  

Opførelsesår 2009  
     
AREALER:  
  Grundareal   1.612 m2 heraf vej 0 m2 

  Bebygget areal   514 m2 

  Boligareal   1.026 m2 

  Etageareal i alt   1.026 m2 

     
2.1 BYGNINGSSPECIFIKATION 
  
Bygning nr. 1 
   BBR-bygningsnr. 1    
   Opført / ombygget år  2009    
   Bebygget areal    53 m2   
    Antal etager 2    
  Anvendelse:    Registreret som: Afskrivning: 
  Beboelse  105 m2 Boligareal Nej 
      

  
Bygning nr. 1 
   BBR-bygningsnr. 1    
   Opført / ombygget år  2009    
   Bebygget areal    51 m2   
    Antal etager 2    
  Anvendelse:    Registreret som: Afskrivning: 
  Beboelse  102 m2 Boligareal Nej 
      

  
Bygning nr. 1 
   BBR-bygningsnr. 1    
   Opført / ombygget år  2009    
   Bebygget areal    51 m2   
    Antal etager 2    
  Anvendelse:    Registreret som: Afskrivning: 
  Beboelse  102 m2 Boligareal Nej 
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Bygning nr. 1 
   BBR-bygningsnr. 1    
   Opført / ombygget år  2009    
   Bebygget areal    51 m2   
    Antal etager 2    
  Anvendelse:    Registreret som: Afskrivning: 
  Beboelse  102 m2 Boligareal Nej 
      

  
Bygning nr. 1 
   BBR-bygningsnr. 1    
   Opført / ombygget år  2009    
   Bebygget areal    51 m2   
    Antal etager 2    
  Anvendelse:    Registreret som: Afskrivning: 
  Beboelse  102 m2 Boligareal Nej 
      

  
Bygning nr. 1 
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Bygning nr. 1 
   BBR-bygningsnr. 1    
   Opført / ombygget år  2009    
   Bebygget areal    53 m2   
    Antal etager 2    
  Anvendelse:    Registreret som: Afskrivning: 
  Beboelse  105 m2 Boligareal Nej 
      

    
Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af salgsopstilling. 
  

  
 

  
OFFENTLIG VURDERING: År 2012   
  Ejendomsværdi kr. 22.350.000  
   heraf grundværdi kr. 7.785.800  
        
   Ejendomsværdien er for ejendommene Tårnvej 316A, 316B, 316C, 

316D, 316E, 316F, 316G, 316H, 316K og 316L sammenlagt.    
   

    
ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i 

bygninger. 
   Gyldig energimærke foreligger ikke p.t.     

    
  

3. SERVITUTTER, PLANFORHOLD M.V. 
 
 ZONESTATUS: 

Ejendommen er beliggende i Byzone. 
   
VEJ: 

Ejendommen er beliggende til Offentlig vej.  
   
AFLØBSFORHOLD: 

Afløbsforholdene er noteret som Offentligt spildevandsanlæg.  
  
 OFFENTLIGE PLANER / FORHOLD: 

Området er omfattet af lokalplan nr. 105 og 112,  
 
Områdets anvendelse 
Området må kun anvendes til helårsboliger i form af rækkehuse. 
 
I den enkelte bolig er det tilladt, at der drives mindre erhvervsvirksomhed under følgende forudsætninger:  
 
- Erhvervet drives uden fremmed medhjælp.  
- Boligen skal bebos som helårsbolig.  
- Virksomheden må ikke genere omgivelserne med støj, trafik, lugt eller lignende.  
- I forbindelse med virksomheden må der ikke være udendørs oplag, herunder oplag af biler med salg   
  eller udlejning for øje.  
- Virksomheden må ikke forandre områdets karakter af boligområde, og ejendommen må ikke ved  
  skiltning eller lignende ændre karakter af beboelsesejendom. 
- Virksomheden må ikke medføre et øget parkeringsbehov, og parkering skal kunne dækkes indenfor  
  de anlagte parkeringspladser for ejendommen.  
 
Ovennævnte er alene et ekstrakt af lokalplan nr. 112. 
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SERVITUTTER: 

Der henvises til ejendommens blad i tingbogen.  
 
Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog af 11.12.2013   

  
Ifølge tingbogen påhviler der ejendommen følgende servitutter:  
 
25.05.2007 Lokalplan nr. 112. 

    
  

4. TEKNISKE INSTALLATIONER M.V. 
   
EL, VAND og VARME: 
  Ejendommen elforsynes fra Dong Energy.  
 
 Ejendommen vandforsynes fra alment vandforsyningsanlæg.  
 
 Ejendommen varmeforsynes fra naturgas.  
     

  

5. MILJØFORHOLD 
      
ØVRIGE MILJØFORHOLD, GRUND: 

I henhold til oplysninger indhentet via matrikelinfo den 09.01.2014 har regionen for nuværende ingen 
oplysninger om jordforureninger på de pågældende matrikeler. 
   

    
  

6.  ØKONOMISKE FORHOLD 
 
6.1 KØBESUM 
  

Kontantpris kr. 25.000.000  
     
ØVRIGE FORHOLD: 

Nybolig Erhverv Aarhus hjælper gerne med at fremskaffe lånetilbud på finansiering.  
   

   
  

6.2 LEJEINDTÆGTER M.V. 
   
FAKTISKE LEJEINDTÆGTER: 

Lejeindtægt boliglejemål kr. 1.470.970 
   

I alt kr. 1.470.970 
   

Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto-varme og el. 
 
Der henvises til lejemålsoversigt med specifikation over samtlige lejemål på ejendommen, herunder opgørelse 
af lejeindtægter, deposita, driftsudgifter, arealer, kontraktsforhold m.m. 

   
BEMÆRKNING: 

Det bemærkes, at de anslåede lejeindtægter er ansat af ejendomsmægleren efter bedste skøn, - uden ansvar 
for at udlejning faktisk kan ske som anført, herunder lejens lovlighed.   
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6.3 DRIFTSUDGIFTER 

    
EJENDOMSSKATTER (år 2014) kr. 212.060 
      
RENOVATION   

Renovation  kr. 26.000 
      

VAND / VANDAFLEDNING EL   
Vand og el  kr. 2.500 
Service på gasfyr m.v.  kr. 20.000 
       

RENHOLDELSE / VICEVÆRT   
Vicevært  kr. 40.000 
      

UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE   
Afsat kr. 25.650 

      
ADMINISTRATION   

Administration kr. 30.000 
      

FORSIKRINGER   
Præmie årligt - forsikring anslået kr. 20.000 
      

Driftsudgifter, i alt anslået kr. 376.210 
    

  

6.4  HANDELSOMKOSTNINGER OG KAPITALBEHOV (Anslået) 
 
KØBERS HANDELSOMKOSTNINGER (ANSLÅET): 

Tinglysningsafgift - skøde  kr. 151.660 
Advokatsalær - skøde  kr. 113.000 
Moms  kr. 28.250 
    

Handelsomkostninger i alt inkl. moms  kr. 292.910 
   
KAPITALBEHOV: 

Kontantpris kr. 25.000.000 
Handelsomkostninger anslået kr. 292.910 
-Refusion depositum kr. 367.743 
-Refusion forudbetalt leje kr. 367.743 
    

Anslået kapitalbehov kr. 24.557.425 
   

  

6.5 STARTFORRENTNING 

  
NETTOLEJE TIL FORRENTNING AF INVESTERET KAPITAL – kontanthandel 

Lejeindtægter m.v.    kr. 1.470.970 
- Driftsudgifter iht. budget    kr. 376.210 
       

Nettoleje til forrentning af investeret kapital    kr. 1.094.760 
  
STARTFORRENTNING, ved kontant handel 1. år, vejledende: 
 

1.094.760 x 100 
= 4,46% (anslået) 

24.557.425 
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6.6 KØBESUMMENS FORDELING - AFSKRIVNINGER 

 
KONTANTOMREGNING AF KØBESUM: 
 

       

Udbetaling kr. 25.000.000 
Kontantomregnet købesum kr. 25.000.000 

   
Handelsomkostninger anslået:    
Tinglysningsafgift skøde kr. 151.660 
Advokatsalær skøde kr. 113.000 
Moms ekskl. evt. momsrefusion kr. 28.250 
     

Kontantomregnet anskaffelsessum kr. 25.292.910 
 

Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslået. 
 
DEN KONTANTOMREGNEDE KØBESUM FORESLÅS FORDELT SOM FØLGER: 
 

Bygninger og installationer: 
  Ikke afskrivningsberettigede bygninger kr. 14.661.946 
  Særlige installationer kr. 1.629.105 
  Grundens værdi kr. 8.708.949 
   

  

Kontantomregnet købesum kr. 25.000.000 
  
AFSKRIVNINGSBEREGNING på basis af den kontantomregnede anskaffelsessum: 
  Særlige installationer 4%  x  kr. 1.648.192 = kr. 65.928           

Afskrivninger 1. år kr. 65.928 
  

Afskrivningsberegningen er vejledende. Købere henvises derfor til egen revisor, advokat eller anden rådgiver 
for at få foretaget fornødne skattetekniske undersøgelser og konsekvensberegninger for ejendommen. 

   
  

6.7 LIKVIDITETSBUDGET 
 
 Skattemæssigt: Likviditetsmæssigt: 
UDGIFTER      
    Driftsudgifter kr. 376.210  kr. 376.210 

Udgifter i alt kr. 376.210  kr. 376.210 
        
INDTÆGTER:      
  Lejeindtægter, faktiske kr. 1.470.970  kr. 1.470.970           

1. år før afskrivning / skat kr. 1.094.760  kr. 1.094.760 
      
Afskrivning 1. år, anslået kr. 65.928    
Skattemæssigt resultat 1. år kr. 1.028.832    
      
Likviditet 1. år før skat    kr. 1.094.760 
Skattevirkning ved skatteprocent på 25%    kr. 257.208 
Likviditetsmæssigt resultat 1. år    kr. 837.552 

  
Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto-varme og el.  
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7.  BESIGTIGELSE 
 
HENVENDELSER – BESIGTIGELSE: 

Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes venligst rettet til: 
 
Nybolig Erhverv Aarhus  
Europaplads 2  
8000Aarhus C   
Att.: Heine Jensen, Salgschef    
Tlf.: 86208585, mobil: 21706644, e-mail: hij@nybolig.dk   
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8. FOTOS OG KORT 
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Lejemålsoversigt 
Ejendommen: Tårnvej 316, 2610 Rødovre  
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Leje- 
måls 
nr. 

Opgang/- 
Etage 

Lejers navn Areal 
m2 

Depositum 
(* = som 
garanti) 

Forud- 
betalt 
leje 

Leje pr. 
m2 

Aktuel 
årlig 
leje 

Refund. 
driftsudg. 

Reguleringsprincip Seneste 
reg. 

Næste 
reg. 

Uopsige- 
lig for 
lejer indtil 

Moms Afståel- 
ses-/frem- 
lejeret 

                 

1 316A  Udlejet  105 36.774 36.774 1.401 147.097  Trappeleje 01.04.2014 01.04.2015  Nej Nej/Nej 
 Bolig, Bolig             
                    

2 316B  Udlejet  102 36.774 36.774 1.442 147.097  Trappeleje 01.04.2014 01.04.2015  Nej Nej/Nej 
 Bolig, Bolig             
   

               

3 316C  Udlejet  102 36.774 36.774 1.442 147.097  Trappeleje 01.04.2014 01.04.2015  Nej Nej/Nej 
 Bolig, Bolig             
                    

4 316D  Udlejet  102 36.774 36.774 1.442 147.097  Trappeleje 01.04.2014 01.04.2015  Nej Nej/Nej 

 Bolig, Bolig             
   

               

5 316E  Udlejet  102 36.774 36.774 1.442 147.097  Trappeleje 01.04.2014 01.04.2015  Nej Nej/Nej 
 Bolig, Bolig             
                    

6 316F  Udlejet  102 36.774 36.774 1.442 147.097  Trappeleje 01.04.2014 01.04.2015  Nej Nej/Nej 

 Bolig, Bolig             
   

               

7 316G  Udlejet  102 36.774 36.774 1.442 147.097  Trappeleje 01.04.2014 01.04.2015  Nej Nej/Nej 

 Bolig, Bolig             
                    

8 316H  Udlejet  102 36.774 36.774 1.442 147.097  Trappeleje 01.04.2014 01.04.2015  Nej Nej/Nej 

 Bolig, Bolig             
   

               

9 316K  Udlejet  102 36.774 36.774 1.442 147.097  Trappeleje 01.04.2014 01.04.2015  Nej Nej/Nej 

 Bolig, Bolig             
                    

10 316L  Udlejet  105 36.774 36.774 1.401 147.097  Trappeleje 01.04.2014 01.04.2015  Nej Nej/Nej 
 Bolig, Bolig             
                  

                

 
I alt 1.026 367.743 367.743  1.470.970   

Erhvervsdelens andel 0 0 0  0   

Heraf faktisk 0 0 0  0  Af boligdelens depositum på kr. 367.743 er kr. 0 stillet som garanti. 

Heraf anslået 0 0 0  0   

Boligdelens andel 1.026 367.743 367.743  1.470.970   

Heraf faktisk 1.026 367.743 367.743  1.470.970   

Heraf anslået 0 0 0  0   

Andet 0 0 0  0   

Heraf faktisk 0 0 0  0   

Heraf anslået 0 0 0  0   

 
  



Taastrup almennyttige Boligselskab
Nørreby (Afd. 2713)

Akelejehaven 1-93, 2-46
Bynkehaven 1-15, 2-150
Jasminhaven 1-7, 2-18
Klintehaven 1-89, 2-18
Kløverhaven 2-18, 3-25
Nørreby Torv 2-6
Porsehaven 1-47, 2-74
Snerlehaven 1-73, 2-24

2630 Taastrup

Afdelingsbeskrivelse
Nørreby er opført som etagehuse og rækkehuse i gule mursten og med træbeklædte overbygninger. Der er store fællesarealer. I
bebyggelsen er der legepladser, selskabslokaler og flere fællesvaskerier. Skole og børneinstitutioner ligger tæt ved. Der er gode
indkøbsmuligheder i City 2, som ligger nær ved bebyggelsen. Den kollektive trafik er god. For alle boliger gælder, at forbrug til vand
er inkluderet i huslejen. I de angivne huslejetal nedenfor er huslejen således angivet inklusiv vandudgifter.

Om afdelingen
Byggeår 1988 Vaskeri Ja

Materialer Mursten Husdyr 1 hund eller 1 indekat tilladt v/ansøgning (også i ungb.)

Antal boliger 396 Karenstid Ingen

Garage/carport Antenne Ja

Selskabslokaler 3 Udlejer DAB

Lejemålstyper

Type Antal M2 Rum Husleje Indskud aconto vand/varme Ventetid
Etagebolig 5 36-55 1 3.197-4.516kr 7.000-10.025kr 348-879kr fra 5 år og op

Etagebolig 82 56-77 2 4.658-6.053kr 10.200-13.450kr 358-1.352kr fra 5 år og op

Etagebolig 89 78-93 3 6.140-7.187kr 13.650-15.975kr 502-1.420kr fra 5 år og op

Etagebolig 9 105-108 4 8.052-8.285kr 17.875-18.300kr 636-1.340kr fra 5 år og op

Enkeltværelse 11 24-26 1 1.898-1.967kr 4.150-4.300kr 177-498kr fra 1 år og op

Ungdomsbolig 34 26-31 1 2.101-2.409kr 6.303-7.227kr - fra 1 år og op

Rækkehus 13 36-44 1 3.197-3.744kr 7.000-8.200kr 249-599kr fra 5 år og op

Rækkehus 39 56-72 2 4.658-5.762kr 10.200-12.625kr 389-1.303kr fra 5 år og op

Rækkehus 87 87-88 3 6.847-6.865kr 15.000-15.050kr 403-1.372kr fra 5 år og op

Rækkehus 27 99-113 4 7.720-8.684kr 16.925-19.350kr 507-1.101kr fra 5 år og op
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