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Problembaggrund 

Andelsboliger er for mange en svær størrelse at vurdere værdien af. Et klassisk 

spørgsmål når der ønskes købt ny bolig i områder, hvor både andelsboliger og 

ejerboliger er til stede, er ”hvad er bedst; andelsbolig eller ejerbolig”. 

Udgangspunktet for denne opgave vil ikke være en sammenligning mellem de 

to typer, men derimod et forsøg på afklaring af hvad der har betydning for en 

andelsboligs værdi som et selvstændigt aktiv, samt hvad den enkelte 

andelsboligforening kan gøre, hvis de ønsker at blive mere værd.  

Som opgave skriver tror/frygter jeg at manges beslutningsgrundlag ved et af 

deres livs største beslutninger, som køb af bolig jo er både ud fra et livskvalitets 

perspektiv, men også ud fra et rent investeringsmæssigt perspektiv, er mudret. 

Der mangler måske fuld forståelse for alle de faktorer der spiller ind, i forhold 

til hvad der er den rigtige bolig for den enkelte. Især ved andelsboliger kan det 

være svært at forstå alle de variabler køber skal være opmærksom på. Håbet med 

denne opgave er at klarlægge hvilke variabler der spiller ind, og hvad 

andelsboligforeninger kan gøre, for både på kort og på langsigt at optimere på 

disse variabler, således at de kan øge værdien af foreningen til glæde for både 

selve foreningen, og alle dens beboere når de står i en videresalgs situation.  

Motivation for at skrive opgaven 

I forlængelse af mit arbejde som privatrådgiver i Sparekassen Sjælland, har jeg 

haft berøring med mange forskellige andelsboligforeninger. Der lader til at være 

stor forskel på ellers ensartede andelsboligforeninger, jeg synes derfor det kunne 

være interessant at undersøge hvilke parametre der er med til at bestemme en 

andelsboligs pris, samt hvad den kan gøre, hvis den gerne vil have en højere 

markedsværdi. 
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Problemstilling 

Hvilke parametre har indvirkning på værdien af en andelsbolig i handelsøjemed 

og hvad kan den enkelte andelsboligforening gøre selv, for at øge denne værdi. 

Afgrænsning 

Der tages i denne opgave kun udgangspunkt i andelsboliger. Der er boligformer 

så som aktieboliger og nogle bofællesskaber der i høj grad ligner andelsboliger, 

men for ikke at gøre området for komplekst, samt bibeholde overskueligheden 

og omfanget af opgaven, tages der her kun udgangspunkt i 

andelsboligforeningen.  

Der vil blive analyseret på værdien af økonomiske beslutninger så som lånevalg, 

positiv / negativ konsolidering, mens der i mindre grad vil blive lagt vægt på 

”bløde” værdier så som sammenhold i andelsboligforening da dette vil være 

svært at analysere på, og behæftet med stor fejlmargin. 

Der vil blive analyseret på endogene faktorer, da det er på disse områder 

andelsboligforeninger har mulighed for at indvirke, mens eksogene faktorer 

udelukkende vil blive analyseret, i det omfang de kan have indvirkning på 

hvilket valg andelsboligforeninger skal tage for at optimere deres økonomi. 

Teori / Metode 

Teori indhentningen vil bestå af to forskellige dele. Første del af opgaven, hvor 

der bliver taget udgangspunkt i en rationel bevæggrund, vil der blive taget 

udgangspunkt i sekundærer kilder. Der vil hovedsageligt være tale om 

kvantitative, dog vil enkelte kvalitative undersøgelser vil også blive anvendt. 

Meget af den tilgængelige data relevant for opgaven, er i sin naturlige form 

kvantitativ, så som prisudviklinger og kursfølsomhed. 

Den irrationelle del, har det ikke været muligt at finde sekundærer kilder på, 

hvorfor der i stedet selv er udført det undersøgende arbejde. Dette giver den 

ulempe, at svarende samt den efterfølgende analyse kan være præget af mig som 
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opgaveskriver. Det vil naturligvis blive tilstræbt at undgå dette i så stort omfang 

det er muligt. 

Hvad er en andelsbolig og hvordan adskiller den sig fra 

ejerboligen? 

En andelsbolig bygger på andels tankegangen der historisk har været udbredt i 

Danmark. Som eksempel her på kender de fleste af os andelsmejerierne, der blev 

til Arla1. Den grundlæggende idé er, at det i fællesskab er muligt at anskaffe 

kapital apparater, det ikke er muligt for individet selv at købe, eller at det i 

sammenslutningen er muligt at få andre stordriftsfordele i form af indkøb, 

distribution etc. Dette kan principielt være inde for en hver branche og i 1800-

tallet hvor der for alvor kom skub i denne tanke gang, så man det inden for 

brancher så som mejerier, slagterier, indkøbsforeninger2.  

De første andelsboligforeninger som vi kender dem i dag, begyndte så småt at 

pible frem fra år 19133. Ligesom det i dag ofte er udlejningsejendomme der 

bliver solgt til de nuværende lejere, var det også det der skete tilbage dengang. 

Dette fungerer ved at alle de lejere der ønsker at lave en andelsboligforening går 

sammen og købe ejendommen ind i en forening. Der har siden 1979 været krav 

om tilbudspligt ved salg af ejendomme med mere end 6 privat boliger uden 

noget erhverv, eller mere end 13 privat boliger med erhverv i ejendommen. 

 Ofte hænder det, at ikke alle ønsker eller har mulighed for at overtage den 

ejendom de bor i. I disse tilfælde vil de fortsætte med at leje på uændret vilkår, 

                                                

 

 

1  http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/fra-andelsmejerier-til-arla-foods-

1882-2012/ 
2 http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/Erhvervsliv/Andelsbev%C3%A6gel

sen/andelsbev%C3%A6gelse 
3 http://www.realmaeglerne.dk/find-maegler/149/blog/andelsboliger/historien-om-andelsboligerne-

og-tankerne-bag.aspx 
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men huslejen vil i stedet bliver opkrævet af andelsboligforeningen der vil stå 

som nye ejere og udlejere af ejendommen.  

Det der er specielt ved en andelsbolig er, at individet ikke selv ejer den lejlighed, 

de bor i. Foreningen ejer hele ejendommen og dermed også alle lejlighederne. 

Det andelshavere ejer, når de har et andelsbevis, er en andel af foreningen, på 

samme måde som man med en aktie køber en andel af en virksomhed. Dette 

andelsbevis giver samtidig brugsretten til en lejlighed og stemmeret ved generel 

forsamlingen. Det er oftest brugsretten som ejer af andelsbeviset hovedsageligt 

er interesseret i. Dette betyder også at omkostninger så som ejendomsforsikring, 

ejendomskat og så videre i første omgang tilfalder foreningen, der så 

efterfølgende opkræver den via boligafgift hos andelshaverne. 

Der findes som udgangspunkt 4 forskellige typer andelsboliger4 

Traditionelle Private andelsboligforeninger: Er andelsboliger, hvor foreningen 

har købt en eksisterende ejendom. Dette vil typisk været en tidligere 

udlejningsejendom, hvor lejerene har opkøbt ejendommen. Denne type 

andelsboligforening er vokset kraftigt siden kravet om tilbudspligt blev indført 

i 1979. 

Ustøttede private andelsboligforeninger: Så første gang dagens lys i 2000. De 

har kunne modtage garanti fra kommunen for en del af deres realkreditgæld, 

såfremt stiftelsen af andelsboligforeningen var i forbindelse med opførelse af 

nye boliger.  

Støttede private andelsboligforeninger: Er andelsbolig der er opført med støtte 

fra kommunen. Dette har gjort at de var billigere at opføre og dermed billiger at 

                                                

 

 

4 www.mbbl.dk/bolig/andelsboliger/hvor-mange-andelsboliger-er-der/typer-af-

andelsboligforeninger 
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bo i bagefter, hvorfor disse også har været populære. Ordningen blev stoppet i 

2004. 

Almene andelsboligforeninger: er ligesom andre almene boliger finansieret med 

hjælp fra kommunerne. De drives i høj grad, for at sikre billige boliger i 

områder, hvor mange med lav til mellem indkomst har svært ved at finde 

boliger. De er derudover underlagt samme lov sæt som almene boliger.  

Hvordan defineres værdien af en andelsbolig 

Ofte er værdien af et objekt relativt simpel, den er, hvad en køber og en sælger 

kan enes om, at genstanden skal handles for mellem de to parter. Med 

andelsboliger er det dog mere komplekst.  

I henhold til andelsboligloven §5, må en andelsbolig ikke sælges for mere, end 

hvad andelens værdi i foreningens formue retfærdiggøre plus eventuelle 

forbedringer. Hvor stor en andel dette drejer sig om, bliver oftest opgjort i 

forhold til andel af oprindeligt indskud, eller den relative andel af kvadrat meter 

den enkelte lejlighed har, i forhold til hele foreningen.  

Tager vi udgangspunkt i en fiktiv andelsboligforening på 800 kvadratmeter 

totalt med en værdi på 10.000.000 har en andel på 60 kvardratmeter en andel i 

foreningens formue på 60/800=7,5% svarende til kr. 750.000,- 

Dog har de fleste foreninger også noget gæld, denne gæld skal fratrækkes 

værdien af andelsboligen på samme forholdsmæssige måde. Har 

andelsboligforeningen kr. 4.000.000,- i gæld, vil dette svarer til en andel i 

gælden på kr. 300.000,-. Andelensværdi vil hermed være kr. 750.000 - 300.000 

= kr. 450.000. Denne værdi kaldes også den tekniske værdi. 

Hvilken værdi der skal tages udgangspunkt i ved denne beregning, afhænger af 

hvilken vurderingsmetode andelsboligforeningen anvender. Denne kan opgøres 

på 3 forskellige måder ifølge andelsboligloven §5 stk. 2. hvilket komplicere 

værdiansættelsen af andelsboligforeningen yderligere. 
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Alle 3 metoder har fordele og ulemper for de forskellige interessenter. Så længe 

andelsbeviserne bliver solgt, for mindre end denne værdi, er der ikke noget 

problem, da værdien så bliver bestemt af hvad køber og sælger kan enes om. 

Rammes loftet, sættes markedskræfterne dog i stor udstrækning ud af kraft. 

Hvorfor det også er hørt, at man skal ”kende nogen” for at kunne komme ind i 

nogle af de mest eftertragtede andelsboligforeninger. 

De tre forskellige vurderingsformer er: 

Anskaffelsesprisen: Prisen for andelsboligforeningen, på det tidspunkt den blev 

stiftet. Oftest vil det være den totale pris, ejendommen blev solgt til 

andelshaverne for, eller hvad bygge omkostningerne var, såfremt det var nybyg. 

Denne vurderingstype, tager ikke højde for eventulle kurs tab på lån. For 

yderligere beskrivelse om kursudvikling, se kapitel vedrørende indvirkning af 

finansielle beslutninger senere i opgaven. Denne type vurderingsprincip, er 

fordelagtig for nye andelsboligforeninger der er blevet teknisk insolvente ved de 

andre vurderingstyper, grundet en kursstigning på optagede lån, eller fast i 

andelens værdi.  

En udfordring med dette vurderingsprincip er, at den værdi 

andelsboligforeningen bliver optaget til, ikke nødvendigvis har noget med 

markedet og den reelle værdi at gøre. Dette betyder at den ikke kan stoles på vil 

afspejle virkeligheden, hvorfor potentielle købere ikke kan bruge denne værdi i 

forbindelse med deres vurdering af, hvor meget de vil give for ejendommen.  
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Derudover giver princippet ikke plads til, at ejendommene med tiden kan stige 

i værdi, hvorfor de fleste andelsbolig efter mange år med inflation og generelle 

prisstigninger, vil skifte til et andet vurderingsprincip. Over nok år, bør alle 

ejendomme stige i værdi, i takt med inflation, kigger vi på inflationen de sidste 

50 år, har der ikke 

været positiv 

inflation alle 

årene5.  Kigger vi 

på 

prisstigningerne i 

grafen til højre 

siden 1992, kan vi 

også se at over nok 

år, stiger den 

nominelle pris på ejendommen. Går vi endnu længere tilbage fra perioden år 

1971 – 1992 kan vi også sed at kontantprisindekset på ejendommen i Danmark 

er steget fra indeks 100 til indeks 4006.  

Noget den nominelle fastlåsning af anskaffelsesprisen ikke højde for, hvorfor 

den med tiden vil blive mindre relevant for den enkelte andelsbolig.  

Den kontante handelsværdi: Også kendt som valuar princippet. Her skal en af 

staten godkendt person vurderer, hvad ejendommen er værd, såfremt den skulle 

sælges som udlejningsejendom. Denne vurderingsform tager højde for 

                                                

 

 

5 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel

&MainTable=PRIS9&PXSId=135366&tablestyle=&ST=SD&buttons=0 se også bilag 9 
6 Se bilag 11, Erik Haller Pedersen, 1998, Nationalbankens kvartalsoversit, 4. kvartal, s. 55 

Fra DST.DK, se også bilag 9  

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=PRIS9&PXSId=135366&tablestyle=&ST=SD&buttons=0
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=PRIS9&PXSId=135366&tablestyle=&ST=SD&buttons=0
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prisudsving på markedet, samt kurstab og kursgevinster på den gæld 

andelsboligforeningen har optaget.  

Med denne type vurdering risikere andelsboligforeningen, at de bliver tekniske 

insolvente, enten med baggrund i fald af værdien af udlejningsejendomme, eller 

som følge af negativ kursudvikling på deres bagvedliggende lån. Til gengæld 

får køber oplyst en pris, der har taget højde for flest mulige af de bagvedliggende 

mekanismer, der er med til at prisfastsætte en ejendom. Disse risici og 

mekanismer vil blive gennemgået yderligere senere i opgaven. 

Et vigtig parameter ved denne vurderingstype er, hvilket afkast valuar vurdere 

at investor vil kræve. Jo højere krav investor/markedet har til hvor meget i afkast 

en ejendom skal give, jo mindre vil ejendommen være værd. Denne sats sættes 

med udgangspunkt i den risikofri rente plus et risikotillæg. Dette risikotillæg 

kan afhænge af mange forskellige ting, hvilket vi blive diskuteres under 

sammenligning af forskellige andelsboligforeninger. 

Valuar vurderingen tager dermed højde for den løbende inflation samt 

specifikke forbedringer der laves i ejendommen, da valuar skal besigtige 

ejendommen ved hver vurdering. Her er altså en bedre sandsynlighed for, at den 

vurdering valuar kommer frem til, afspejler den faktiske værdi ejendommen har, 

i forhold til anskaffelsesprisen.  

Den senest ansatte ejendomsværdi: Også kendt som offentlig vurdering. Bliver 

som udgangspunkt udregnet hvert andet år, på baggrund af statistikker over 

sammenlignelige solgte ejendomme. Skat har ikke nogen umiddelbar interesse 

i at værdiansætte andelsboliger for højt, og bruger som udgangspunkt et 

”forsigtighedsprincip” hvor de heller værdiansætter en smule for lavt end for 

højt, for at sikre at udregningen af ejendomsværdi skatten ikke bliver for høj. 

Dette betyder i praksis, at ejendomme vurderes at være fejlvurderede af skat, når 

vurderingen har været 1 kr. for høj i forhold til reel salgspris, samtidig 
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kategoriseres en vurdering først som værende en fejlvurdering, såfremt den 

offentlige vurdering har været mere end 15% under den faktiske salgspris7. 

Denne vurderingsform tager ikke højde for den enkelte ejendoms stand, ej heller 

andre unikke ting ved ejendomme. Denne type vurdering tager udgangspunkt i 

det sammen som valuar vurdering, men er mere skønsmæssig, grundet hver 

enkelt ejendom ikke specifikt bliver gennemgået. 

Delkonklusion 

De tre forskellige vurderings typer, afviger meget fra hinanden og kan give vidt 

forskellige prisfastsættelser. De har tre vidt forskellige paradigmer hvor fra, de 

definere værdien af ejendommen. Dette gør at der kan være stor forskel på den 

værdi ejendommen vurderes til, til trods for at det er den samme ejendom der 

vurderes. Umiddelbart kan anskaffelsespris være fordelagtig for nyere 

vurderinger, offentlige vurderinger for andelsboligforeninger der gerne vil have 

en lav vurdering og valuarvurderingen for andelsboligforeninger der ønsker en 

højere vurdering.  

Hvilke elementer, som andelsboligforeningen selv på, har 

indvirkning på værdien af den enkelte andelsbolig. 

Tages der udgangspunkt i, at mennesket foretager rationelle beslutninger, vil 

andelen være i direkte konkurrence med ejerboliger og lejeboligen. Er 

omkostningerne ved en andelsbolig mindre, end ved en tilsvarende ejerbolig 

eller lejebolig, vil markedet favorisere andelsboligerne, indtil efterspørgslen på 

disse gør, at der igen vil opnås en ligevægt.  

                                                

 

 

7 http://www.skm.dk/media/139429/redegoerelse-statsrevisorerne-ejendomsvurdering.pdf 
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En præcisering af hvad omkostningen er, kan beregnes ved hjælp af ”user cost” 

modellen8. Grundlaget for user cost modellen er, at summere alle omkostninger 

og potentielle indtægter, ved en bestemt bolig. På dennes måde skabes det mest 

præcise grundlag for en sammenligning. En sammenligning ud fra 

boligudgiften, der basere sig på cash flow, vil mangle relevante poster, så som 

prisændringer på ejendommen, cash flows der går til nedbringelse af gæld og 

derved opsparing i foreningen, eller på egen gæld i forbindelse med køb af 

andelsbevis. Ifølge user cost teorien burde en ejerbolig, der er identisk med en 

anden bolig, bortset fra at den anden er en andelsbolig, alt andet lige have den 

samme user cost.  

Dog er der nogle områder, der kan være med til at nuancere dette billede. 

Andelsboliger finansiere sig som udgangspunkt i et realkredit institut. Her skal 

der vælges en bestemt låne type. Valg af låne type har en stor indvirkning på 

økonomien for den enkelte andelshaver. Vælger foreningen således ikke det, 

ejer af andelen selv havde valgt, vil dette påføre kunden et oplevet værditab. 

Dette værditab kan enten forekomme gennem en højere boligydelse end ønsket, 

eller i, at der skabes usikkerhed omkring den fremtidige udgift ved at bo i en 

andelsboligforening. Andelsboligforeningen er måske nødsaget til at øge 

boligudgiften i fremtiden grundet renten på foreningens gæld stiger, en risiko 

andelshaveren potentielt har et større værditab af i form af ønske om risikotillæg, 

end den besparelse den lavere variable rente giver. 

Derudover skabes der også en usikkerhed i kraft af, at der kan være ting i 

foreningen, der gør at boligaften stiger. F.eks. på general forsamlinger kan der 

vedtages forskellige tiltag, den enkelte andelshaver ikke kan modsætte sig. Det 

er vedtægterne i den enkelte forening, der afgøre i hvilket omfang disse kan 

                                                

 

 

8 Lunde, Jens (1998a) ”boligudgifter og user costs” 
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opstå, men der er ikke nogen øvre grænse for, hvor meget disse kan få 

boligafgiften til at stige9. Disse stigninger kan være som følge af renovering af 

ejendom, på førelse af altaner eller andet der gør at forening har brug for en 

højere ydelse.  

Dertil kan der også forekomme situationer andelsboligforeningen ikke kan sikre 

sig imod. Dette kan blandt andet være andelshavere, der ikke kan betale deres 

boligudgift eller erhvervslejemål der bliver opsagt. 

Teoretisk Indvirkning af finansielle beslutninger 

Der vil her blive analyseret på, om der kan være nogle teoretiske områder, hvor 

andelsboligforeninger kan optimere deres værdi på kort og på lang sigt. I dette 

kapitel vil der blive fokuseret på den rationelle optimering.  

Det bagvedliggende lån kan have en stor effekt på, hvordan værdien af en 

andelsbolig kan udvikle sig. Lånene kan groft opdeles i simple lån og komplekse 

lån. De simple lån værende dem almene private har adgang til så som 

rentetilpasnings lån, obligationslån og rentelofts lån.  

De komplekse lån er lån andelsboligforeningerne har adgang til da de er 

definerede som erhvervskunder frem for detail kunder. Disse er lånemetoder så 

som rente swaps og 30 årige kontantlån.  

”Simple lån” 

Tilsvarende privates mulighed for, at belåne ejendom ved hjælp af forskellige 

typer realkredit obligationer, kan andelsbolig foreninger belåne sig på samme 

måde. Der er her 3 overordnede muligheder for belåning af 

andelsboligforeningen. Der kan i realkredit institutter belånes op til 80% af hvad 

ejendommen vurderes til at være værd. Der tages her udgangspunkt i instituttets 

                                                

 

 

9 http://boligejer.dk/spoergsmaalsvar/0/18/29423 
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subjektive vurdering og ikke den andelsboligforeningen selv bruger i deres 

regnskab. 

Obligations lån: er det klassiske realkreditlån, der har været tilgængeligt i 

mange år. Renten er fast, hvilket betyder at ydelsen kendes for hele lånets 

løbetid, på det tidspunkt lånet optages.  

Obligationslån kan hver 3. måned indfries til kurs 100 i forbindelse med termins 

tidspunktet. Dette betyder at en andelsboligforening aldrig vil blive teknisk 

insolvent grundet en stigende kursudvikling. I Situationen der gennemgås i 

komplekse lån ved beskrivelse af swap-lån hvor et lån med en kurs på 114,50 

vil have negativ værdi for andelsboligforenings regnskab, vil et obligationslån 

hverken regnskabs teknisk, eller indfrielsesbeløbsmæssigt kommer over kurs 

100. Et potentielt kurstab vil udelukkende være det tab der er grundet et 

oprindeligt køb af obligationerne til under kurs 100, og værende begrænset til 

dette. Der udstedes ikke tilbud på obligationer over kurs 100, hvorfor det, om 

end teknisk muligt, kun sjældent og med små kursgevinster bliver handlet 

obligationer til over kurs 100 i forbindelse med lånoptagelsen. 

Til trods for at kursen ikke kan komme over kurs 100, vil foreningen dog stadig 

have mulighed for at konvertere på tidspunkter hvor, kursen er under 100. Dette 

vil give mulighed for reduktion af restgæld, hvis der konverteres til en anden 

lånetype, eller op i rente. Fx kan en kurs være 90, give en restgældsreduktion på 

ca. 10% alt efter hvad der konverteres til. Denne låntype giver altså 

andelsboligforeningen en stor sikkerhed, da beboerne ved præcis, hvad de skal 

betale i låneydelse. Effekten ved en renteændring kaldes ved varighed. 

Varigheden beskriver kursændringen, ved en renteændring i markedet på 1% 

point. Varigheden på 2,5% uden afdrag er i skrivende stund 910. Dette betyder 

                                                

 

 

10 Intern kurs og varighedsliste fra Totalkredit d. 17/10/2014 



Mathias Olesen, 

CPR:  

Fag: Afsluttende opgave HDF, november 2014. 

Side 16 af 76 

 

at har foreningen belånt sig med dette lån, og renten stiger 1% point, vil kursen 

ændre sig fra nuværende 96 til 85. Varigheden vil alt andet lige falde, således at 

der vil blive oplevet et aftagende afkast ved renteændringer. 

Dog er dette typisk denne dyreste form for belåning, dette skyldes at der ligger 

et optionselement i obligation, med tilbagekøbs ret til kurs 100 for låntager, 

hvilket investor ønskes kompensation for, da han således kun har downside 

såfremt kursen falder, men ikke upside, såfremt kursen stiger. Derudover er 

renten låst i op til 30 år for investor, hvilket giver en stor potentiel kurstabsrisiko 

for investor, noget denne vil også kompenseres for i prisfastsættelse af 

obligation. 

Rente tilpasningslån: Også kaldet RTL er en obligations type, hvor der 

refinansieres med et fast interval. Dette interval er mellem 1 og 10 år. Til forskel 

fra obligations lånet er der her ikke, indbygget en option til opkøb af obligation, 

til en forudbestemt maks pris. Derfor kan det risikeres at kursen på lånet kommer 

over 100. Jo længere refinansierings periode, jo større kursudsving vil der 

forekomme. Efterhånden som lånet nærmere sig refinansiering, vil obligationen 

konvergere mod kurs 100. Ved hver refinansiering handles der igen nye 

obligationer, hvorved der igen fastsættes en ny rente, alt efter markedsvilkårene 

på refinansieringstidspunktet. Der ikke nogen øvre/nedre grænser for hvor stor 

en potentiel rentestigning eller fald kan blive ved refinansiering, hvilket giver 

en usikkerhed for låntager, dog undersøges muligheden for ændring af dette fra 

politisk side på de helt korte lån, i et forsøg på at skabe mere tryghed for 

låntagere11. 

Dette er typisk den billigste form for belåning ved de simple låneformer, dette 

skyldes den korte refinansiering på helt ned til et år, samt at der ikke er nogen 

                                                

 

 

11 http://www.bolius.dk/nyt-lovforslag-kan-redde-f1-laan-20381/ 
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option der skal betales for, således at låntager kan tilbagekøbe obligationerne til 

en forudbestemt pris. 

Renteloftlån: også kaldet ”Rentemax” nogen steder, forsøger at forene de 

positive elementer fra begge låntyper i et. Lånet tager udgangspunkt i en 

obligation baseret på CIBOR 6 renten eller CITA 6 renten. Til denne vil der så 

være et tillæg, der bliver bestemt af markedet, derudover er der to unikke 

funktioner indbygget i obligationen. Som med obligationslånet, der altid kan 

opsiges til kurs 100 ved termin, vil et renteloftlån kunne opsiges til højest kurs 

105, uagtet hvad kursen i markedet er. En opsigelse der naturligvis kun giver 

mening såfremt kursen er på eller over kurs 105. Der er stadig mulighed for 

obligationsopkøb til en lavere kurs.  

Den anden funktion indbygget i lånet er, som navnet insinuere, at der er en 

maksimal rentesats, lånet kan komme til at koste. Denne sats indgås på tegnings 

tidspunktet, og gælder i enten 5 eller 10 år, indtil lånet refinansieres. Bliver 

CIBOR/CITA 6 + tillæg højere, låses renten blot på loftet, indtil den potentielt 

falder under dette niveau igen. Ved næste refinansiering efter 5 eller 10 år, vil 

der blive fastsat et nyt loft. 

Renteloftslånet gør altså at en andelsboligforening har begrænset deres 

potentielle kurstab, samt ved hvor meget de potentielt kan komme til at betale 

såfremt renten stiger i de næste 5 eller 10 år. Renteloftet er i skrivende stund på 

henholdsvis 3,5% og 5% for det 5 og 10årige loft12. 

                                                

 

 

12 http://www.nykredit.dk/privat/info/realkredit/rentemax-kuponrente.xml 
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Komplekse lån 

Da andelsboliger klassificeres som erhvervskunder, frem for privat kunder, er 

der udvidede muligheder for handel med værdipapirer13. Dette betyder at de 

nemmere har adgang til mere komplekse og risiko betonede finansierings 

muligheder end detailkunder 14  hvor der er strikse krav i forhold til både 

rådgivning, og hvilke produkter der kan gives adgang til. 

Rente SWAP-lån: Ca. hver 4. andelsbolig forening har enten helt eller delvist 

valgt at finansiere sig ved hjælp af rente swap-lån15. Disse kan tegnes såfremt 

en andelsboligforening gerne vil ændre på dens nuværende rentestruktur, uden 

at lave en reel omlægning. Har den pt. et variabelt lån, kan den lave en aftale 

med en modpart, så som et pengeinstut, om at den betaler en fast rente, f.eks. 

3% fast i 30 år, og modtager en rente retur der hedder CIBOR 6 måneder + 1%-

point retur. På denne måde opnår foreningen nu at have en rente der hedder 

1,5475%16. Denne rente skulle gerne modsvare den rente de betaler på deres 

variabelt forrentede lån. Stiger renten i markedet, vil både renten på deres 

variabelt forrentede lån og renten de modtager retur fra deres SWAP stige, 

således at disse matcher. De ved derfor, at de skal betale 3% til pengeinstituttet, 

og så matcher de to andre renter hinanden, hvorfor disses udvikling for dem er 

irrelevant. De har derved opnået en konvertering til et fastforrentet lån uden 

omkostninger. Som udgangspunkt laves denne type aftaler således, at den har 

en værdi svarende til kurs 100 på tegnings tidspunktet.  

 

                                                

 

 

13 Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel §4 
14 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136349 
15 Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswap – aftaler s. 31 af ministeriet 

for by, bolig og landdistrikter år 2012. 
16 Se bilag 2 
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Fast rente 

 

 

 

 

Mange andelsboligforeninger har anvendt denne metode, til at gå fra en variabel 

rente til en fast rente. Altså har de aftalt at betale en rente på f.eks. 5% tilbage i 

2007, mod at de så modtager en rente retur, der svarer til den variable rente de 

har på deres lån på tidspunktet for indgåelsen af SWAP-aftalen, på det tidspunkt 

ca. 4% 17 . Denne model havde flere fordele, herunder at det var næsten 

                                                

 

 

17 http://www.finanshus.dk/fjern-renterisikoen-og-tjen-maske-lidt-penge/ 
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omkostningsfrit at lave denne ændringer, derudover var renten billigere på 

SWAP’s end på obligationslån. Endeligt gav den også andelsboligforeninger 

noget sikkerhed i, at de nu vidste præcis var ydelsen var, og derfor var 

uafhængige af hvad der skete på markedet omkring dem. 

Det der i nogle tilfælde, ikke i et tilstrækkeligt omfang har været med i 

vurderingen fra andelsboligforeningen, ved indgåelsen af SWAP-aftaler var, at 

en SWAP ikke som udgangspunkt har en indbyggede tilbagekøbs option. Noget 

der er kutyme på et almindeligt fastforrentet realkredit obligationslån, hvor gæld 

altid kan opsiges til kurs 100 ved termin som beskrevet før. Denne forskel, har 

for nogle andelsboligforeninger haft kæmpe betydning i de efterfølgende år.  

Det er svært at finde en præcis prisudvikling på en sådanne SWAP, da det er en 

direkte aftale mellem eksempelvis pengeinstitut og andelsboligforening, hvorfor 

det ikke er noget der ses handlet på en offentligt tilgængelig børs. Dog minder 

SWAP-lån og kontantlån meget om hinanden, i forhold til binding af fremtidigt 

cash flow der er inkonverterbare og afhængige af renteudviklingen. Undersøger 

vi en 6% inkonverterbare obligation optaget i 2008, kan vi se, hvad rente 

udviklingen betyder nå vi arbejder med lange horisonter på fastforrentet 

obligationer i forhold til kursfølsomheden. 
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I forhold til cash flow og konverteringsmuligheder, minder kontantlån der er 

inkonverterbare og SWAP-lån meget om hinanden18 

Medio 2009 var kursen på 

dette lån 102, siden 2006 

er renterne på obligationer 

faldet meget (kurserne er 

steget meget), og 3% 

obligationer over 30 år har 

i korte perioder i juli 2014 

været over kurs 100. 

Denne kursstigning har 

gjort, at de der pt. Får et 

afkast på 6% garanteret i 

over 20 år endnu, ikke ønsker at give slip på dette fremtidige cash flow, med 

mindre han får en højere kurs end obligationsrestgælden i kompensation for 

tabet af den fremtidig indtægt. Kursen er derfor nu steget til kurs 114,50 for at 

give denne kompensation. 

Effekten af denne negative kursudvikling på den enkelte andelsbolig, afhænger 

af, hvor stor en del af belåningen der er i dette SWAP lån. Et eksempel kan være 

en andelsboligforening med en værdi på Kr. 10.000.000,- bestående af 10 

lejligheder med præcis samme værdi, altså Kr. 1.000.000,- har optaget gæld for 

80% af dens værdi i en 6% SWAP. Denne SWAP har nu haft en, for 

andelsboligforeningen, negativ udvikling, til kurs 114,50. Ifølge 

                                                

 

 

18  http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen-fixed-income/6pct-nykredit-73d-

oa-2038/630986 
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valuarvurderings og offentlig vurderings princippet, skal denne gæld nu optages 

til kursværdi svarende til Kr. 8.000.000,-  X 1,1450 = 9.160.000,- 

Dette betyder at der er kr. 840.000,- i friværdi i hele andelsboligforeningen, 

svarende til kr. 84.000,- per andelsbolig mod før Kr. 2.000.000. Et kurstab på 

14% kan altså ændre værdien af den enkelte andelsbolig fra kr. 200.000,- til kr. 

84.000,- svarende til et tab på 58% af den enkeltes investering. Er ejendommen 

Kr. 10.000.000,- værd, men kun belånt for kr. 4.000.000,- vil gælden svarer til 

kr. 4.580.000 hvilket blot giver et tab per lejlighed på kr. 58.000,- således at der 

stadig er en friværdi på kr. 542.000, altså et fald på lige under 10%. en forskel 

på 48%-point alene med baggrund i en belåningsgrad på 40% frem for 80%. 

Der er dog udelukkende tale om et teknisk tab i begge situationer, da andelshaver 

har en uændret omkostning ved at bo i ejendommen, men værditabet skal regnes 

ind i user cost, til trods for, at ejendommens fysiske kvaliteter og boligydelse 

ikke har ændret sig. 

Der vil opstå en udfordring ved salg af ejendommen i denne situation, såfremt 

andelshaver stadig mener han vil have kr. 200.000,- for sit andelsbevis af tre 

forskellige grunde:  

Potentielle købere kan ud fra en vurdering, af den tekniske værdi læse, at 

andelsboligen er mindre værd, end det den forsøges solgt for, og ud fra det 

vurderer, at de ikke ønsker at købe noget for dyrt. 

Den månedlige ydelse vil være højere end sammenlignelige andelsboliger. Da 

andre andelsboliger har mulighed for at konvertere til en lavere rente, uden det 

store kurstab hvis de har valgt obligationslån med indbygget option til 

tilbagekøb til kurs 100. Alternativt kan de have valgt et RTL hvor deres rente 

automatisk bliver justeret ved rentetilpasning, disse vil have en lavere 

omkostning til deres lån. Denne lavere finansieringsomkostning gør, at de enten 

kan have en lavere ydelse i foreningen, eller konsolidere andelsboligforeningen. 

Så til trods for at andelsboligen i absolutte termer ikke har ændret sig, er den 
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relativt dårligere, da andre andelsboligforeninger har forbedret sig grundet faldet 

i renten på markedet. 

Mennesket er som udgangspunkt risiko avers19. Da risiko måles som procentvis 

udsving af det investerede 

beløb, har 

andelsboligforeninger en 

ulempe i forhold til 

ejerboligen. Som med 

udregninger oven for, der 

viser hvad en kursstigning 

kan betyde, vil ejer af 

andelsbevis have den 

samme udvidede risiko, i 

forhold til generelle 

udsving på boligmarkedet. Et udsving på 10% vil på den ovennævnte andel 

svare til en halvering af værdien af andelen, såfremt den er lånt op til 80%. Det 

er af flere årsager svært, at lave statistikker over priserne på andelsboliger, men 

kigger vi på ejerlejligheder i København, er det nok det produkt der er tættest 

sammenligneligt med en gennemsnitlig andelsbolig med hensyn til placering, 

prisudvikling og efterspørgsel.  

Undersøger vi på prisudviklingen på ejerlejligheder, ser vi at der for nylig har 

været et kraftigt fald på den gennemsnitlige kvadratmeter pris20. På 3 år fra 3. 

kvartal 2006 til 3. kvartal 2009 falder den gennemsnitlige pris per kvadrat meter 

fra kr. 33.138,- til kr. 21.224,- svarende til ca. 35%. I denne periode har der altså 

                                                

 

 

19 Ackert Deaves: Behavioral Finance Psychology, Decision-Making, and Markets 2010. P. 47 
20 http://www.realkreditraadet.dk/Statistikker/Generel_statistik/Prisudvikling_for_ejerboliger.aspx 
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været en stor risiko for at andelshavere kan været blevet tekniske insolvente, 

såfremt andelsboligforeningen har været belånt op til 80% (og helt galt hvis der 

også har været et SWAP-lån låst til fast rente grundet den øgede kursværdi). 

Denne risiko gør, at købere i mindre grad vil være interesserede i andelsboliger 

frem for ejerlejligheder, ville gør at de skal sælges til pris justeret for denne 

øgede risiko, en lavere pris.  

Enkelte andelsboligforeninger har derudover valgt at anvende et swap - 

trappelån, jeg vil ikke gå i dybden med denne lånetype her, da anvendelsen af 

den heldigvis kun har været anvendt i et meget begrænset omfang. Det unikke 

ved trappelånet er, at det starter på en meget lav rente, der så stiger med 

forudbestemt intervaller.  Dette gør at lånet giver en meget lav ydelse i starten, 

og herefter langsomt stiger. Ifølge ministeriet for By, bolig og landdistrikter, er 

kursfølssomheden for denne lånetype endnu højere, end standard swap-aftaler21. 

Selv ved uændret renteniveau, vil der derudover opleves et kurstab, efterhånden 

som renten stiger på trappelånet, da de ”billige” år, hvor der opnås en rente 

lavere end markedet er opbrugt, og det nu kun er de dyre år der er tilbage. 

Andelsboligforeninger risikere her, at have meget store tab. Eksempelvis er der 

ifølge Danmarks Radio, en lille ny andelsboligforening der har valgt denne 

lånetype, hvilket har gjort at de enkelte andelsboliger har en stor negativ værdi22.  

En sidste problemstilling der er knyttet til SWAP-lån er, at holdingen til disse 

blandt potentielle købere, kan være mudret af manglende forståelse. Denne låne 

type har også fået megen negativ omtale, hvilket gør at nogle helt fravælger 

andelsboliger med SWAP-lån. Dette kan presse prisen mere ned af, end det 

                                                

 

 

21 Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswap – aftaler s. 5 af ministeriet 

for by, bolig og landdistrikter år 2012. 

 
22 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2011/05/25/191604.htm 
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økonomisk kan retfærdiggøres 23 . Andelsboliger skal altså være meget 

påpasselige, såfremt de vælger at optage SWAP lån, da det på sigt kan have stor 

negativ betydning for deres regnskaber og dermed videresalgsværdien af det 

enkelte andelsbevis. 

Finansiering af det enkelte andelsbevis: Det blev muligt at optage pant i 

andelsbeviser Ifølge tinglysningsloven kapitel 6 §§ 37 – 42 i år 200524. Det et 

svært at bevise om stigninger i andelsboligpriser har en sammenhæng med 

denne mulighed. Dog er det nemt at forestille sig, at denne mulighed vil gøre 

pengeinstitutter der hjælper med finansiering mere villige til at hjælpe med 

finansiering af et andelsbevis end hvis ikke dette var en mulighed. Denne 

velvilje vil være med til at presse prisen op grundet to forskellige parametre; den 

første er, at de er villige til at hjælpe flere personer og med større beløb en de 

før har ønsket. Dette skyldes at de nu kan tage sikkerhed for deres lån, hvorfor 

deres risiko for tab minimeres, dette gør at lånene kan blive større, egen 

finansieringen en mindre relativ del af uden at pengeinstituttet nødvendigvis har 

en større risiko ved deres lån. 

Dernæst vil de udover at være villige til at stille kapital til rådighed til flere, også 

være villige til at stille denne kapital til rådighed billigere. I skrivende stund kan 

et andelsbolig lån fås for 4,25% og et forbrugslån for 10,25%25. Denne mulighed 

for billigere belåning gør alt andet lige, at det bliver billigere at købe en andel, 

hvorfor købsprisen med stor sandsynlighed vil stige. 

                                                

 

 

23 http://penge.dk/article/151555-pas-pa-swaps 
24 http://www.abf-rep.dk/lov-og-fakta/oekonomi/pant-og-udlaeg/#lovgivning 
25 Se bilag 3 og 7 
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Delkonklusion 

Det kan have stor betydning hvilken låntype der vælges. I perioder med stor 

rente volatilitet, vil kursværdien på nogle låntype svinge meget. 

Andelsboligforeninger skal derfor være påpasselige med, at lade sig forblænde 

af lave rentesatser, da der kan være en stor risiko for kursudsving. Denne risiko 

er ikke umiddelbart et problem, så længe der ikke er nogen der ønsker at handle 

deres andelsbolig, da en fastrente gør at omkostninger ikke ændrer sig, hvorfor 

det for den enkelte beboer ikke vil kunne mærkes at kursværdien af deres lån er 

steget.  

Andelsboliger med kursværdi over 100 vil være relativt dyrere om måneden, 

grunden den høje omkostning til lån, i forhold til sammenlignelige 

andelsboligforeninger med lån til en lavere rente. Ønskes værdien af forening 

som helhed optimeret, skal foreningen være påpasselig med kursfølsomme lån, 

da der her kan komme store tab.  

Andelsboligforeningen kan også vælge at spekulerer i faldende kurser uden at 

påtage sig en risiko for stigende kurser ved hjælp af obligationslån med den 

indbyggede kurs 100 option, hvilket gør at de ikke vil have et lån til over kurs 

100, men har chancen for at kurserne falder, således at andelsboligforeningen 

vil stige i værdi grundet en lavere gæld. Disse lån dyrere end de alternative lån, 

men den indbyggede sikkerhed kan for nogen andelsboligforeninger forsvare 

den højere pris. 

User cost optimering 

Omkostningen ved at bo, kan beskrives ved hjælp af user cost modellen26. Denne 

model er oprindeligt lavet til sammenligning af forskellige omkostninger ved 

                                                

 

 

26 ”Boligudgifter og user costs” af Jens Lunde. 18/09/1998 
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forskellige boliger og boligformer. Det er ikke målet her, at sammenligne 

andelsboligen med andre boligformer, men at undersøge mulighederne for, at 

justere den enkelte andelsbolig user cost. Dette således at værdien i foreningen 

som helhed bliver så stor som mulig ved at optimere på user cost. 

Oprindeligt blev user cost modellen lavet, med baggrund i det rationelt 

tænkende menneske. Dette menneske vil mene, at hvis renten er den samme på 

et lån med afdrag og et lån uden afdrag, vil prisen på disse to lån være den 

samme. Penge der går til opsparing, er altså ikke brugt, men blot hensat til senere 

forbrug. Dog er det ud fra personlig erfaring som privat kunderådgiver i 

Sparekassen Sjælland samt research af blandt andet center for fremtidsforskning 

ikke altid, at mennesket er rationelt. Der lader til at være en tendens imod, at 

likviditetsbelastning er en vigtig faktorer for mange ved køb af ejendom 27 . 

Denne påstand er yderligere understøttes af, at var det et punkt køber havde 

fokus på, ville salgsopstillinger i højere grad gøre opmærksom på dette. Enten 

gennem en ”renset” ydelse der viser boligydelsen uden afdrag på 

bagvedliggende gæld eller gennem en specificering af hvor meget andelen 

sparer op i både likvider og bagvedliggende ejendom. 

Finansieringsomkostning: Som nævnt tidligere, kan valget af finansieringstype 

have store indvirkning på, hvad omkostningerne ved andelsboligforenings lån 

er. Fastforrentede lån er ”dyre”, RTL’er med kort refinansieringsfrekvens er 

”billige”.  

Tages der udgangspunkt i hypotesen om, at likviditets belastning er en 

indvirkende faktorer for, hvad køber er villig til at betale for en ejendom vil 

andelsboligforeninger med samme bagvedliggende gæld, have forskellige 

værdier for køber, selv om de er identiske og med samme gældsstørrelse. Jo 

                                                

 

 

27 http://www.fremforsk.dk/vis_artikel.asp?AjrDcmntId=112 
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større gæld, jo større forskel. Dette skyldes at kigger en potentiel køber på 

andelsboligmarkedet ser denne måske to ens andelsboliger. Begges 

andelsbeviser koster kr. 200.000,- og andelsboligerne er identiske bortset fra, at 

andel A er i en forening med afdragsfrihed, mens andel B er i en forening hvor 

der er afdrag på den bagvedliggende gæld. Grundet denne forskel, har den ene 

andel måske en månedlige ydelse på kr. 6.000,- mens den anden har en månedlig 

ydelse på kr. 4.000,- 

Ifølge denne hypotese, vil køber vælge ejendommen med afdragsfrihed, da 

likviditetsbelastningen ved denne andel, er lavere end ved den med afdrag. Selv 

ved et rationelt tænkende menneske, kan dette være udslagsgivende i to 

forskellige tilfælde.  

Den første er, at andelshaver kan foretrække at den bagvedliggende finansiering 

er afdragsfri, da de penge kunden låner penge i et pengeinstitut til finansiering 

til køb af andelsbevis ofte er dyrere end realkredit gælden. I skrivende stund, er 

lånerenten på et andelsboliglån være mellem 4,25%og 12,50% ifølge opslag på 

mybanker.dk 28. Denne rente er højere end samtlige tilgængelige realkredit lån 

der kan optages pt. Mellem 0,89% og 3% (begge satser plus bidrag)29. Anvendes 

besparelsen ved afdragsfriheden, til hurtigere nedbringelse af lån optaget til køb 

af andelsbolig, vil der opnås en besparelse. Derudover vil en andelshaver der er 

nødsaget til at finansiere sit andelsboligkøb også interesseret i en 

andelsboligforening med så høj gæld som muligt, da andelsboligforeningen igen 

vil have en lavere omkostning per lånt krone, end køber selv vil kunne opnå. 

Dette vil frigøre penge til nedbringelse af pengeinstitut gæld, hvilket vil hjælpe 

til sænkning af købers user cost.  

                                                

 

 

28 Se bilag 3 rentetilbud fra mybanker.dk 
29 Se bilag 4 – kursliste fra Totalkredit  
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Derudover kan der være en udfordring, teorier kan have svært ved at medtage. 

At køber har brug for den boligydelse, andelsboligforeningen tilbyder, men ikke 

har en stærk nok økonomi til, at købe denne, uden den besparelse, den 

bagvedliggende afdragsfrihed tilbyder. Her bliver fordel og ulemper ved 

finansieringstyper altså skubbet i baggrunden for, hvilken likviditetsbelastning 

den enkelte andelshaver har mulighed for at klare sig for. I denne situation, vil 

kunden også i højere grad prioritere et lån, hvor ydelse er lav, uagtet risiko for 

kurstab og rentestigninger, såfremt det er den eneste mulighed der er for at få en 

ejendom med de ønskede kvaliteter. 

Til trods for, at der også er kunder, for hvem likviditetsbelastningen er irrelevant 

og arbejder ud fra rationelle beslutninger, vil tilstedeværelsen af kunder der 

prioritere en lav likviditetsbelastning, være med til at øge efterspørgslen på 

denne type andelsboligforeninger.  

Afskrivning/vedligeholdelse: Alle ejendomme skal vedligeholdes og der er ikke 

umiddelbart nogle argumenter for, at andelsboliger skal vedligeholdes mere 

eller mindre end andre ejendomme. Der er en lille forskel i, at 

andelsboligforeninger påtager sig en del af vedligeholdelsen. Det varierer 

mellem andelsboligforeningerne, hvor meget der pålægges den enkelte 

andelshaver og hvor meget foreningen står for. Denne vedligeholdelse vil blive 

betalt af enten allerede opsparede midler i foreningen, eller via optagelse af nyt 

lån. 

Såfremt der optages nyt lån, vil det oftest involvere en stigning i boligydelsen 

til andelsboligforeningen, størrelsen vil være afhængig af, hvor omfattende 

vedligeholdelsen er. Nyt tag med samtidig udskiftning af vinduer kan 

eksempelvis blive et bekostelig affære. Har ejendommen store midler opsparet, 

vil dette ikke været et problem for hverken en potentiel køber eller allerede 

boende andelshaver. Såfremt køber er rationel, vil det heller ikke ændre noget, 

hvis ejendommen skal ud og optage gæld, såfremt ejendommens værdi stiger 

tilsvarende omkostningen ved forbedringerne.  
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Er køber derimod ikke rationel, men også interesseret i likviditets belastningen 

ved at bo i ejendommen, vil en foranstående lånoptagelse skabe en udfordring. 

Såfremt den præcise ydelse efterfølgende ikke kendes, enten på baggrund af 

manglende valg vedrørende finansiering, eller manglende viden om hvor 

omfattende projektet kan være, kan dette gøre ejendommen mindre attraktiv. 

Dette kan afhjælpes ved, tidligt at indhente estimater på omkostning ved 

forbedringerne, og hurtig afklaring af hvilken finansieringstype der vælges og 

hvor meget lånebehovet vil blive. Fra behov opstår, til disse ting er på plads, kan 

der gå lang tid, dette kan have en negativ indvirkning for andelshaveres 

mulighed for at videresælge deres andelsbeviser, hvorfor der med fordel kan 

findes afklaring på disse ting hurtigt.  

Prisudvikling: den eksogene prisudvikling har andelen ingen indvirkning på, 

men som beskrevet tidligere, vil der være en større indvirkning i prisudsving, da 

andelshaver blot ejer en lille del af ejendommen. Dog er der en øget risiko ved 

prisudvikling, når der er en høj belåningsgrad, hvilket kan gøre at 

andelsboligerne bliver mere eksponeret, dette betyder højere risiko, hvilket i en 

risiko avers verden vil betyde en lavere værdi. Der kan altså være en merværdi 

i, ikke at have for høj en belåning i ejendommen. Dertil skal det også siges, at 

såfremt ejendommen får en negativ værdi grundet gældens værdi overstiger 

ejendommens værdi, kan det blive meget svært for andelshavere at videresælge 

ejendommen. Dette kan give en øget eksponering i forhold til svage betalere og 

en generel forværring af ejendommens værdi. 

Boligafgift: Er blevet omtalt gentagende her, i forbindelse med de forskellige 

punkter, da det kan argumenteres, at dette er et afgørende punkt for mange 

potentielle købere. Er boligafgiften vigtigt for en potentiel køber, er det 

afgørende for prissætningen af ejendommen i henhold til punkterne ovenfor. 

Dog kan det siges, at andelsboligforeninger der vælger at have afdrag på den 

bagvedliggende gæld, ”påtvinger” andelshaverne at opspare i boligens værdi. 

De har mulighed for at belåne deres andelsbolig i et pengeinstitut, men som 

beskrevet ovenfor til en højere rente. Såfremt andelshaver ikke prioritere at 
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afdrage på gæld, men får en højere nytte værdi af, at bruge disse penge på 

forbrug eller andet, besværliggøres dette af afdraget. Vælges derimod 

afdragsfrihed, frigøres andelshavers penge til, at andelshaver selv kan bestemme 

hvad denne ønsker at bruge sine penge på. Uagtet om dette er opsparing eller 

forbrug. 

Kigger vi bort fra markedsværdien af ejendommen som en andelsboligforening, 

og i stedet kigger på det i forhold til valuar vurderingen, vil mange af de 

ovennævnte punkter ikke have den samme betydning, da valuarvurderingen 

beror sig på en værdiansættelse af ejendommen, i forhold til hvad den ville være 

værd, hvis det var en udlejningsejendom. En professionel aktør, vil i højere grad 

være i stand til, at vurdere hvad en ejendom er værd, med udgangspunkt i et 

rationelt grundlag. Derudover vil denne også være i stand til på eget initiativ at 

omlægge lån, således at det passer til den risiko og likviditetsprofil, der er 

optimal for virksomheden. Såfremt der er tab på SWAP-lån eller kontant lån, 

hvor der er et kurstab, bliver dette indregne, således at beregningen er som hvis 

andelsboligforeningen skulle sælge sig selv til en privataktør og blive lejeboliger 

igen. Såfremt dette sker, vil de have behov for at indfri den gamle gæld i 

ejendommen, er der et kurstab, ville dette gøre at det bliver dyrere at indfri 

gælden.  

Delkonklusion 

Der er mange forskellige parametre, hvor andelsboligforeninger kan optimere. 

Mange af de områder der kan optimeres på, er områder der har noget at gøre 

med, at andelskøber ikke altid er fuldstændig rationel, på samme måde som 

professionelle investorer vil være det. Var andelshavere komplet rationelle og 

havde fuldstændig forståelse for hvordan det finansielle markedet fungere, vil 

finansierings type mm. Potentielt have mindre indvirkning, da forskellige lån i 

teorien har samme værdi med mindre der har været kursudsving.  

Det kan også være svært for en potentiel andelsboligkøber at gennemskue, hvad 

værdien af deres andelsboligbevis er værd, i forhold til alternative boligformer, 

hvilket gør markedet svært gennemskueligt. Sammenlignes der her på 
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likviditetsbelastning, kan andelsboliger ofte være billigere, såfremt 

andelsboligforeningen har været dygtig til at reducere boligydelsen.  

Her skal køber være opmærksom på, om foreningen har overskud i regnskabet, 

og om der er nogen ting, der i den nærmeste fremtid kan komme til at ændre ved 

dette. Derudover kan det give mening for andelsboligforeningen, at have en lav 

ydelse, da dette frigøre penge til at andelshaver selv kan vurdere, hvad denne 

ønsker at gøre med pengene. På denne måde kan andelshaver gøre, hvad der for 

denne skaber den højeste værdi. Om det så er afdrag, opsparing, forbrug eller 

gaver til børnebørnene.  

Dog skal det overvejes, om det kan skabe merværdi, at have afdrag indtil 

ejendommen kun er belånt i lavere grad en det tilladte. Da det kan skade værdien 

af andelsboligen hvis den er for eksponeret i forhold til prisudsving grundet den 

øgede risiko andelshaver påtager sig. Disse irrationelle parametre vil blive 

gennemgået yderligere i afsnittet ”irrationelle prioriteter”  

Sammenligning af tre forskellige andelsboligforeninger 

Andelsboliger kan være svære at fremskaffe data på. Dette skyldes at det til 

forskel fra ejerboliger ikke bliver tinglyst skøde i forbindelse med handlen. 

Dette fjerner muligheden for at inddrage data om hver enkelt handel og derved 

skabe et register over de præcise udviklinger i markedet. Ønsker vi at 

sammenligne andelsboliger bliver vi altså nød til selv at grave i nogle 

regnskaber. – Regnskaber der sjældent er offentligt tingængelige, men skal 

rekvireres fra den enkelte andelsboligforening. Salgspriser og specifikke data 

om andelsboligerne er heller ikke offentlige tilgængelige på en måde der gør det 

mulige at lave statistik på markedet. Det er altså kun muligt at se hvad andele er 

udbudt til, ikke hvad de reelt er solgt for, ej heller andele der aldrig når at blive 

udbudt til offentligheden, men bliver solgt på intern venteliste. Jeg som opgave 

skriver, har derfor, om end ikke perfekt, fundet det nødvendigt igennem mit 

arbejde i Sparekassen Sjælland at bruge de handler vi har adgang til gennem 
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salg/køb foretaget af vores kunder, samt regnskaber for de tilknyttede 

foreninger, hvorfor der vil blive taget udgangspunkt i disse. 

Der er udvalgt tre andelsboligforeninger (Gyvelvej, Dommervænget og 

Tårnparken) Grunden til at det er disse tre der er udvalgt er, at det udover at 

være muligt at få relevante informationer på alle tre foreninger, er de opført 

mellem 1960 og 1970 og ligger fysisk meget tæt på hinanden, som det kan ses 

på kortet neden for, hvor de alle sammen befinder sig på den blå linje. Til sidst 

viser de også tre 

”forskellige” slags 

andelsboligforeninger. Den 

ene har afdrag på al gæld og 

en lille gældsandel. Den 

anden har høj grad af 

afdragsfrihed og en højere 

gældsandel og den sidste har 

fuldt afdrag og valgt at anvende offentlig vurdering minus en reserve frem for 

valuar vurdering, mens de to andre begge anvender valuarvurdering. 

For at gøre sammenligningen så let og præcis som mulig, er der taget 

udgangspunkt i omkostninger per kvadratmeter. Det er svært at finde to 

lejligheder på samme størrelse på tværs af de forskellige foreninger. Mange 

foreninger bruger også kvadratmeter tallet som fordelingsnøgle i forhold til 

ejendommens værdi. Umiddelbart er der ikke en mere præcis værdi at 

kvantificere værdifordeling ud fra.  

Der kan også tages antal af andele og fordele ligeligt, men dette vil ofte give et 

mindre retvisende billede grundet vidt forskellige størrelser på de enkelte 

andelsboliger, også inden for samme forening. En sidste mulighed er at tage 

udgangspunkt i ”reel værdi” hvor der justeres for beliggenhed, stand af den 

enkelte andel udover ”forbedringer” kontoen, hvor højt i bygningen lejligheden 

er placeret osv. Dette er dog næsten en praktisk umulighed, da det vil kræve en 

stor mængde data at kunne lave præcise beregninger på. En data der netop er 
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svært tilgængelig grundet lav grad af registreringer i forbindelse med 

andelsbolighandler. Nedenfor, er et oversigt skema over beregninger i henhold 

til deres regnskaber. Analyser heraf kommer efter tabellen. 
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 Gyvelbo Dommervænget Tårnparken 

    

Andel af gæld m. afdrag i % 100 36 100 

Total værdi (valuar)  25.000.000            219.000.000   87.775.000  

Total antal m2             2.094                       15.423              8.984  

Værdi per m2           11.939                       14.200              9.770  

Total gæld     6.697.555            159.607.397   38.531.880  

Gæld per m2             3.198                       10.349              4.289  

Pris per m2 teknisk værdi             8.740                         3.851              5.481  

Likviditets belastning efter finansiering per m2                 513                             226                  322  

Andels bidrag total     1.175.748              12.073.620      4.838.830  

Andels bidrag per m2                 561                             783                  539  

Likviditets belastning per m2 teoretisk*             1.075                         1.009                  861  

Reel salgspris m2**             8.621                         3.571              5.500  

Reel salgspris korrigeret for gæld           11.819                       13.920              9.789  

Reel Likviditetsbelastning lån per m2                 506                             210                  323  

Reel Likviditetsbelastning             1.068                             993                  862  

 

   

*Beregnet udfra en 100% belåning ved 5,25% over 20 år 
** Handler foretaget vha. finansiering fra Sparekassen sjælland, hvorfra priser er 
kendt 

 

   

Værdien for Gyvelbo samt Dommervænget er fastsat ved valuar vurderinger. 

Som forklaret tidligere under beskrivelsen af de forskellige valuarformer, er den 
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rentesats valuar definerer som ejendommens afkastkrav en afgørende faktor for, 

hvilken værdi ejendommen fastsættes til. 

Kigger vi på de to ejendommes regnskaber, anvender Gyvelbos valuar 3,5% 

mens Dommervængets valuar anvender 1,95%. For at vurdere, hvad der kan 

ligge til grund for, hvorfor de to diskonterings satser er forskellige, må vi 

analysere andelsboligforeningerne nærmere, da der kan være mange forskellige 

faktorer der spiller ind her på. 

Som udgangspunkt skal denne rentesats sættes som et risikofrit afkast samt 

risikotillæg. Den risikofri rente bør for de to ejendomme være den samme. 

Derudover er der et risikotillæg til den risikofri rente, dette tillæg skal afspejle 

den risiko investor påtager, og vil varierer fra ejendom til ejendom. Jo højere 

risiko, jo højere afkastkrav30.  

De finansielle valg foreningen har taget, vil her ikke have nogen indvirkning, da 

en potentiel investor ikke som udgangspunkt er nødsaget til at overtage 

nuværende gæld. Denne er altså fuldstændig irrelevant for diskonteringssatsen. 

Omsættelighed: Hvor nemt vil det være at afhænde ejendommen igen, såfremt 

det skulle blive nødvendigt? Såfremt det er det svært at videresælge en ejendom 

grundet et parameter der gør at den kun henvender sig til et niche markedet, vil 

dette have en negativ indvirkning. Er den derimod placeret i et område med 

sammenlignelige ejendomme hvor der er bevist stor omsættelighed ved flere 

handler i den nærmeste tid, vil dette være med til at øge værdien, da investor 

minimere risikoen for at have en ejendom han ikke har mulighed for at afsætte. 

Der bør derfor være et mindre afkastkrav grundet den lavere risiko. 

                                                

 

 

30 Brealey, Myers & Allen: Principles of Corporate Finance, 11. udgave s. 59 
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Begge ejendomme ligger i samme område og er bygget inden for en kort 

årrække. Det totale antal kvadratmeter i Gyvelbo er 2.094 m2, mens det i 

Dommervænget er 15.425 m2, en stor forskel på over 700%. Umiddelbart vil 

markedet for Gyvelbo være større, da der vil være flere potentielle investorer 

der har råd til denne mindre ejendom. Størrelsesforskellen på foreningerne 

vurderes derfor ikke at bidrage en hel eller delvis forklaring på afkastkravs 

forskellen, da kravet for Gyvelbo der i forhold til dette parameter er mere likvid 

er højere end for dommervænget der i højere grad kun henvender sig til helt  

Stand: Er ejendommens stand fuldstændig belyst, kan dette indregnes i prisen, 

det er eksempelvis relativt simpelt at udregne omkostningen ved udskift af tag. 

Dårlig stand betyder altså ikke at værdien af en ejendom nødvendigvis tager stor 

skade, som udgangspunkt vil der blot blive korrigeret i forhold til udbedrings 

omkostningerne. Er der derimod elementer der er usikkerhed omkring, så som 

risiko for svamp når det gamle tag fjernes, kan usikkerheden om omkostningen 

skabe et krav om merafkast. Dette skyldes både potentiel fraflytning og dermed 

tab af indtægter såfremt beboerne ikke ønsker at bo i en ejendom med svamp, 

derudover vil udbedrings omkostninger også være svære at afklare på forhånd. 

Foreninger bør derfor løbende bestræbe sig på at have så vidt mulig afklaring på 

risiko spørgsmål for at denne øgede risiko ikke skal have for stor indvirkning på 

vurderingerne.  

Det har ikke været muligt at gennemgå den enkelte ejendom, der kan godt være 

noget her, der skaber baggrund for øget risiko, men ved gennemgang af 

referaterne Er der ikke nogen af ejendommene der omtaler fremtidige poster, 

der lader til at have stor indvirkning på værdien af ejendommen. Ejendommen 

lader heller ikke til at være i dårlig stand generelt ifølge referaterne. Der vurderes 

derfor ikke at dette kan være grunden til den forskel der opleves i afkastkravet. 

Stilstands risiko: Som nævnt tidligere, er der forskel på, hvor omsættelige 

ejendomme er, ejendomme i byerne er ofte mere eftertragtede end ejendomme 

uden for indre by, hvilket blandt andet kan ses på udbudstiderne. Ifølge 

realkreditrådet, er den gennemsnitlige liggetid for en ejerlejlighed i København 
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93 dage, mens den gennemsnitlige liggetid for en ejerlejlighed i hele landet er 

198 dage31. Denne efterspørgsels forskel er også en faktor, når den enkelte 

andelsbolighaver / lejer skal tilflytte / fraflytte boliger. I øjeblikket er der en stor 

demografisk flytning fra mindre byer / landsbyer til de større byer i Danmark32. 

Skal investor vurdere værdien af en ejendom, er det relevant for denne at skabe 

sig en idé om, i hvilket omfang han vil kunne leje boligerne ud i fremtiden og 

hvilken pris denne vil kunne opnå. Ejendomme der ligger i områder med netto 

tilflytning så som København, Århus og Roskilde33 vil alt andet lige have større 

sikkerhed for mulig fremtidig udleje. Risikoen for indtægtsfald for investor, 

grundet stilstand er altså mindre. Dette bør alt andet lige, sikre at det fremtidige 

cash flow er stabilt, hvorfor der vil blive krævet et mindre risikotillæg. I områder 

med nettefraflytning af borgere, bør der blive krævet et risikotillæg, da stilstands 

risikoen er større. 

Dette skyldes at udbuds tilpasnings på boliger generelt er langsomt34, hvorfor 

der hurtigt kan opstå en ”priskrig” på forskellige ejendomme i et område med 

højere udbud af boliger en efterspørgsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Marginal omkostningen ved at have en lejer i en bolig der ejes er meget lille, da 

de fleste af disse så som el, vand og varme typisk afholdes af lejer selv, maling 

ved udflytning etc. Udlejer kan altså nemt blive fristet af selv små priser, blot 

for at få lejet ejendommen ud, men har ikke nemt ved at øge prisen igen, såfremt 

lejer ikke ønsker at fraflytte, medmindre der er aftalt en tidsbestemt leje på op 

til to år fra starten af. Denne risiko er noget en potentiel investor skal tage højde 

                                                

 

 

31  Realkreditrådets udbuds statistik august 2014 s.3 (http://www.realkreditraadet.dk/Nyt_-

_presse/Nyheder/Nyheder_om_Boligudbudsstatistikken)  
32  http://www.bvc.dk/SiteCollectionDocuments/Analyser/Fremskrivning-af-den-danske-

boligefterspoergsel.pdf s. 158 
33 http://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_st%C3%B8rste_byer 
34 Prisbilding och värdering av fastigheter – var står sensk forskning inför 200-tallet EN antologi om 

svensk bostadsekonomisk forskning Research report 2000, institut fór bostads- och urbanforskning. 

S. 13 

http://www.realkreditraadet.dk/Nyt_-_presse/Nyheder/Nyheder_om_Boligudbudsstatistikken
http://www.realkreditraadet.dk/Nyt_-_presse/Nyheder/Nyheder_om_Boligudbudsstatistikken
http://www.bvc.dk/SiteCollectionDocuments/Analyser/Fremskrivning-af-den-danske-boligefterspoergsel.pdf
http://www.bvc.dk/SiteCollectionDocuments/Analyser/Fremskrivning-af-den-danske-boligefterspoergsel.pdf
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får, når han vurderer om han ønsker køber boligen, han vil altså kræve et højere 

forventet afkast, for at modgå den risiko disse ting medfører.  

Da begge andelsboligforeninger inden for kort afstand af hinanden, vurderes det 

ikke at dette medvirker til forklaring på forskel i det afkastkrav, valuaren har 

vurderet ud fra. 

Selve indretningen af boligerne kan også have stor indflydelse på 

stilstandsrisikoen; er det eksempelvis små lejligheder i nærheden af 

universiteter, er der en stor risiko for at lejere kun bor der i få år, mens de studere 

på universitet, med efterfølgende stillestand i sommerferie månederne, indtil 

nogle nye studerende får brug for lejlighederne. Der skal altså reguleres for 

”døde” perioder her imellem. Samtidig kan der i disse områder være stor 

efterspørgsel på netop denne type lejlighed, da studerende blot ønsker noget der 

er så billigt som muligt og derudover ikke går op i størrelse eller om der er 

mulighed for opvaskemaskine i lejligheden og i et vidst omfang må acceptere, 

at prisen på små lejligheder er højere end tilsvarende små lejligheder i andre 

områder. Altså kan små lejligheder være en fordel i byer så som Roskilde der 

har mange studerende i forbindelse med Roskilde Universitets Center. 

Alternativt kan det være nogle store og meget dyre lejligheder der som nævnt 

tidligere, gør at det er det niche markedet de henvender sig til. Dette vil kan give 

en udfordring med hensyn til omsættelighed, da det kan være svært at finde en 

ny lejer der er interesseret i at leje boligen, såfremt nuværende lejer flytter ud.  

Undersøger vi regnskaberne for de to andelsboligforeninger, ser vi at Gyvelbo 

har en gennemsnitlig lejlighedsstørrelse på 58 m2 og Dommervænget 80m2. 

Begge ejendommene har lejligheder der afviger fra denne størrelse, der er 

udelukkende tale om et gennemsnit. Tager vi udgangspunkt i de afkastkrav 

valuarerne har brugt, kan vi se at Dommervænget med en større gennemsnitlig 

lejlighed har et større afkastkrav. En forklaring her på kan være, at de større 

lejligheder har en større stilstands risiko, men umiddelbart er det svært at finde 

et rationale herfor, da de to lejlighedsstørrelser ikke umiddelbart er unormalt 
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store eller små, hvorfor det ikke vurderes at de vil henvende sig til niche 

markeder. 

Den specifikke indretning i de enkelte andelsboliger, er ikke kendt, hvorfor det 

er svært at analysere herpå, der kan være forskel i, hvor godt de er indrettet, 

eksempelvis kan nogle boliger være indrettet bedre i forhold til børnefamilier 

eller lignende der gør dem eftertragtede, men store lejligheder der kun består af 

to værelser kan være sværere at leje ud, da mange ønsker flere rum, enten til 

børn eller til kontor. Der kan derfor også være en forklaringsgrad her, dog det 

usikkert om der er betydelig forskel på henholdsvis Gyvelbo og 

Dommervænget.  

Der kan også være forskel i hvor godt ejendommene er isoleret samt hvilke 

faciliteter der er fælles eller private. Der kan eksempelvis være større 

efterspørgsel på en ejendom der er godt isoleret og har egen vaskemaskine. En 

lejlighed med høje varme udgift grundet dårlig isolering eller fælles bad, fremfor 

individuelle bade kan til gengæld sænke værdien af ejendommene. Disse 

specifikke ting har ikke været omtalt i referater, hvorfor det ikke har været 

muligt at lave en analyse heraf. 

Forventet prisudvikling: 

som beskrevet under 

”stilstands risiko” er der 

nogle demografiske 

bevægelser der har 

indvirkning på de generelle 

boligpriser. Der kan være 

stor forskel på, hvordan prisen i forskellige områder udvikler sig. Kigger vi 

eksempelvis på København (mørkeblå kurve) og Sydjylland (lyseblå kurve) er 

det meget tydeligt at priserne i København er steget  betydeligt mere end dem i 

Nordjylland. 

1 Tal hentet fra 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.

asp?MainTable=EJEN88&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cf

tree 
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Det kan være svært at vurdere hvordan priserne vil udvikle sig ud i fremtiden, 

da markedet teoretisk set bør have medregnede forventede ændringer. Dog 

undersøger en fornuftig investorer de pristendensen der er for at prøve at sikre 

sig, at den bolig han køber ikke falder i værdi. Forventes det at den falder i værdi, 

eller vurderes det at der er en risiko herfor, vil investor medtage dette i sit afkast 

krav. Kigger vi på de to foreninger, er der dog ikke her noget, der gør at det 

vurderes der er en anden forventning til prisudvikling end de andre. Det vurderes 

derfor ikke at der kan findes en forklaringsgrad her. 

Det finansielle marked: Som beskrevet tidligere, afhænger afkast kravet af den 

risikofri rente plus et risikotillæg. Risikotillægget influeres af de parametre 

beskrevet ovenfor, mens den risikofri oftest defineres ud fra den danske 

statsobligation, da denne er det nærmeste vi kommer risikofrit afkast i danske 

kroner, selvom der er risici ved alle slags investeringer, da staten i teorien kan 

gå konkurs igen som i 181335, om end denne risiko er ganske lille.  

Da begge ejendomme er vurderet cirka samtidig, er der ikke noget grundlag for, 

hvorfor den risikofri rente skulle adskille sig på tværs af de to ejendomme, der 

er heller ikke nogen umiddelbar grund til hvorfor, de ikke begge skulle tage 

udgangspunkt i den danske statsrente.  

Det lader til at disse punkter ikke umiddelbart kan forklare de forskellige 

anvendte satser, ej heller kan de forklare den store forskel der er i de 

kvadratmeter priser de forskellige foreninger har. Der må være noget andet der 

kan forklare, hvordan det kan være at priserne per kvadratmeter svinger mellem 

kr. 9.770,- og kr. 14.200,-. En forskel på næsten 50% mellem laveste og højeste 

andelsboligforening af de tre undersøgte foreninger.  

                                                

 

 

35  http://www.nationalbanken.dk/da/om_nationalbanken/historie/Sider/1807-1860---Udvikling-af-

bankv%C3%A6snet-i-Danmark.aspx 
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Andelstankegangen/vurderingstypen: Den oprindelige idé med andelsboliger, 

var at det skulle gøre det nemmere og billigere at få boliger. Især i byen hvor 

priserne generelt har været højere og hvor der har været lejlighedskomplekser 

har været udbredte har dette været populært, hvorfor vi i dag hovedsageligt ser 

andelsboliger i byerne.  

Dog har tankegangen ændret sig nogen siden den oprindelige andelsbolig, med 

øje for så lave priser som muligt. Nogle andelshaver handler nu mere økonomisk 

rationelt og prøver derfor at profit optimere. Tilbage i høj konjektur årene fra 

2006-2008, var der udfordringer med, at mange andelsboliger blev solgt til den 

maksimale pris. Denne store efterspørgsel gjorde, at nogle sælgere blev fristet 

til tage mere end den maksimale pris, da der var købere der var villige til at 

betale ekstra for at sikre sig en bolig36. Dette kunne gøres ved at kræve, at ud 

over det beløb der står på købskontrakten, skal køber overføre et beløb til sælger 

for at denne vil sælge ejendommen. Denne praksis er ulovlig (ellers ville 

maksimal priser ikke have nogen værdi). En af Grundene til at nogle boliger 

blev solgt på denne måde var, at mange foreninger ikke gik efter en høj 

vurdering, men derimod værdsatte den oprindelige andels tanke gang. Idéen om 

at boliger i eftertragtede områder skal være tilgængelige for alle og ikke kun de 

rige. Dette kan opnås ved at tage udgangspunkt i den offentlige vurdering og så 

tilsidesætte en del til generalforsamlingsbestemte reserver. 

Analyser vi de tre andelsboliger, kan vi se at Tårnparken som den eneste tager 

udgangspunkt i den offentlige vurdering, de vælger at vurderer sig som den 

offentlige vurdering minus 7,54%. Offentlige vurdering anvender som 

udgangspunkt et forsigtigheds princip37, der betyder at de forsøger at lægge sig 

                                                

 

 

36 http://www.ugebreveta4.dk/andelssektor-tilsmudses-af-sorte-penge_17338.aspx 
37 http://www.rigsrevisionen.dk/media/1943070/den-offentlige-ejendomsvurdering.pdf s. 18 

http://www.rigsrevisionen.dk/media/1943070/den-offentlige-ejendomsvurdering.pdf
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0-15% under hvad ejendommen ville være værd i fri handel, for at sikre at ingen 

betaler for meget i ejendomsskat. Tager vi et tal midt i mellem de 0% og 15% = 

7,5% og lægger de 7,54% Tårnparken selv trækker fra, ender vi med en værdi 

på 100*(1-0,0754)*(1-0,075)=85,53%. Altså en ”undervurdering” på næsten 

15%. Justerer vi dette op, vil kvardratmeter værdien stige fra nuværende kr. 

9.770 til kr. 9.770/0,8553=kr. 11.422,- hvilket gør at den ligger sig imellem 

Gyvelbo og Dommervænget på hhv. kr. 11.939 og kr. 14.200 per m2.  

I et normalt rationelt tænkende kapitalistisk marked, ville denne form for handel 

til under den reelle værdi ikke forekomme. Det er altså nogle af de bløde 

værdier, der her gør, at andelsboliger bliver solgt til under prisen. Var 

værdisætningen noget den enkelte andelsbolighaver bestemte for ham selv på 

salgstidspunktet, frem for en generalforsamling der skulle vedtage 

valueringsprincippet, ville priserne nok være tættere på den reelle værdi På 

samme måde som det ses med ejerboliger hvor der sjældent høres, om boliger 

solgt til under markedsprisen for at hjælpe andre familier med at skaffe billige 

boliger.  

Denne typer regler, giver for Tårnparkens vedkommende også mulighed for, at 

personer der allerede er i Tårnparken, kan ”flytte up” internt i foreningen med 

forrang 38. Dette øger incitamentet for beboerne til, at holde en kunstigt lav pris, 

da de dette vil give en besparelse ved en sådanne ”op flytning” til en større 

lejlighed i samme forening.  

Med udgangspunkt i den lokale erfaring, er Tårnparken en eftertragtet forening 

at komme ind i, dette kan også understøttes i, at der pt. Ikke er nogen boliger til 

salg når boliga.dk undersøges. Samtidig er der syv andele til salg i 

Dommervænget og én til salg i Gyvelbo. Det må altså være et bevidst valg 

                                                

 

 

38 http://taarnparken.dk/wp-content/2013/02/vedtaegter-2012.pdf §14 

http://taarnparken.dk/wp-content/2013/02/vedtaegter-2012.pdf
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Tårnparken har foretaget når de har vurderet sig efter en pris under 

omkringliggende andelsboligforeninger.  

Vi ser her en forklaringsgrad i forhold til hvorfor Tårnparkens kvadratmeter 

priser er lavere en Gyvelvej og Dommervænget. Et valg der lader dette til at 

være et helt bevidst valg fra Tårnparkens side, den præcise grund kan være 

mange, men er nok en blanding af den gamle andelsbolig tanke og nogle andre 

fordele dette inkluderer for den enkelte. Dog hjælper det os ikke nærmere på 

forskellen mellem på Gyvelvej og Dommervænget der begge var valueret ud fra 

valuar princippet, der ikke bør tage højde for disse ting. 

Valg af valuar: Skal en almindelig ejer ejendom sælges privat, vil der typisk 

blive indhentet salgsvurderinger fra flere mæglere, for at vurdere hvad 

ejendommen er værd. I den perfekte verden, vil disse vurderinger alle være 

fuldstændig ens, da det jo er den samme ejendom der er tale om. Dog er den 

virkelige verden en anden, to mæglere med samme information stillet til 

rådighed, vil sjældent komme frem til den samme pris, men derimod afvige fra 

hinanden, nogle gange ganske betydeligt. Grundene til at de afviger fra hinanden 

kan være mange, de vægter forskellige kvaliteter ved boligen, har forskellige 

erfaringer med salg af lignende boliger osv. Men der er en detaljer der er vigtig 

for dem begge, de er begge afhængige af at kunden vælger dem til at sælge 

boligen, det er det de lever af. De kan derfor tilbøjelige til, at sætte en højere 

pris, end hvad de reelt mener de kan sælge ejendommen for, måske de så på sigt 

må give noget afslag i prisen. 

Der eksisterer den samme situation for valuar vurdering, her vil der dog være et 

højere krav til dokumentation i forhold til sammenlignelige ejendomme samt 

forklaring af hvorfor et valgt afkast krav er lagt hvor det er. Men igen er der så 

mange forskellige variabler der gør, at et afkast krav kan være mindre for en 

ejendom end for en anden, at en valuar vil kunne forsvarer sin beslutning. En 

valuering kan nemt koste mellem kr. 15.000,- og kr. 20.000,- hvorfor valuaren 



Mathias Olesen, 

CPR:  

Fag: Afsluttende opgave HDF, november 2014. 

Side 45 af 76 

 

gerne vil sikre sig ”salget” af valueringen, især i fremtiden hvor meget af 

benarbejdet så allerede vil være gjort39.  

Derudover skal ejendommen reelt ikke skal sælges, hvorfor valuar ikke bliver 

stillet til regnskab for den vurdering han har sat. Medmindre, foreningen 

kommer i økonomiske problemer, og foreningen går konkurs hvorfor den skal 

sælges kan det give en udfordring, og et potentielt erstatningskrav, hvis det 

vurderes at valuar har vurderet ejendommen groft forkert. At ejendommen ikke 

skal sælges, giver også en anden udfordring, ifølge Ackert og Deaves, kan 

personer der ikke løbende får feedback i forhold til hvor præcis deres analyse 

har været, vil være signifikant ringere til, at fremskaffe det korrekte resultat40. 

Det kan argumenteres at det er de færreste af de ejendomme en valuar reelt 

vurderer, der bliver solgt, hvorfor feedback kun gives i meget begrænset 

omfang.  

Kigger vi eksempelvis på Dommervænget, kan vi se at der er en del ejendomme 

til salg, samt at de andelsboliger der er blevet solgt, er solgt til lige under 

vurderingen. Dette må alt andet lige betyde, at foreningens vurdering er i 

overkanten. Dog ligger priserne på de andelsboliger der er til salg alle inden for 

90% af maksimal prisen. Værdien er altså umiddelbart kun marginalt i 

overkanten. Havde valuaren sat den for lavt, havde han potentielt haft en 

utilfreds kunde, er ikke ville anvende ham fremadrettet, såfremt det er et ønske 

fra foreningens side, at de enkelte boliger kan sælges dyrest muligt. 

                                                

 

 

39 

http://www.andelsvurderinger.dk/ydelser/valuarvurdering/?gclid=CjwKEAjwwJmhBRC56KOelN

OXhxUSJAB_w2uNwCaWTQjXRn4r7ANNBIft0xIKhUDXlRKJIAPq1q_x9xoC7DDw_wcB 
40  Behavioural Finance, Psychology, Decision-Making and Markets, Lucy F. Ackert, Richard 

Deaves 



Mathias Olesen, 

CPR:  

Fag: Afsluttende opgave HDF, november 2014. 

Side 46 af 76 

 

Her kan altså være en forklaringsgrad på, hvorfor Gyvelbos afkastkrav er højere, 

et menneskeligt element der ikke har en sammenhæng med reel værdi skabelse 

for andelshaver eller andelsforeningen.  

Delkonklusion 

Analysere vi på Dommervænget og Gyvelbo der begge er vurderet ud fra valuar 

vurdering, er der nogle få områder, hvor de enten adskiller sig fra hinanden som 

gennemsnit størrelse, eller potentielt afviger fra hinanden så som indretning af 

de enkelte lejligheder. Dog virker disse forskelle meget små i forhold til en pris 

forskel på ejendommene både ved valuarvurdering og ved den reelle handel.  

Værdien ved valuar vurdering er ved en af ejendommene formegentlig ikke 

fuldstændig retvisende, grunden hertil kan være mange, men grundlæggende er 

det tæt på umuligt for en valuar at finde frem til den præcist rigtige værdi, udover 

at han er kan være tilbøjelig til at lægge sin vurdering i den høje ende af det 

spænd han mener er det rigtige, såfremt det er vigtigt for foreningen at få en så 

høj vurdering som muligt. Det har ikke været opgave skriver muligt at finde et 

rationelt argument hvorfor der er så stor værdi forskel på Gyvelbo og 

Dommervænget. Vi må derfor gå væk fra udgangspunktet om det rationelt 

tænkende menneske, og undersøge nogle irrationelle bevæg grunde for, hvorfor 

der kan være denne prisforskel.  

Irrationelle prioriteter 

Vi har tidligere konstateret, at værdien på andelsboliger lader til at blive påvirket 

af andet, end de tidligere gennemgåede rationelle punkter. Det var ikke var 

muligt at finde en stor nok forklaringsgrad på de store prisforskelle. Det lader 

derfor til, at der er nogle andre mekanismer, der har betydning for værdien på 

andelsboligen. Ønsker vi at undersøge hvorledes værdien på en andelsbolig kan 

påvirkes positivt, skal vi prøve at klarlægge hvilke af disse punkter der er af 

betydning. Der vil her blive taget udgangspunkt i semi-strukturerede telefon 

interviews med nuværende andelshavere. 



Mathias Olesen, 

CPR:  

Fag: Afsluttende opgave HDF, november 2014. 

Side 47 af 76 

 

Spørgeskema undersøgelsens formål 

Valget af semi-strukturerede interviews er taget med baggrund i, at jeg som 

interviewer har en hypotese om, hvad der kan have betydning, men stadig vil 

give respondenten mulighed for, at komme med yderligere informationer, 

såfremt der skulle være yderligere ting jeg ikke har taget højde for. Områder der 

kan indvirkning på andelshavers oplevelse af, hvad en andelsbolig er værd.  

Det optimale ville være, at have en så stor respondent gruppe som muligt, på 

tværs af forskellige områder, demografiske grupper, kunder i forskellige 

pengeinstitutter med mere, dog har det ikke været muligt at få dette. Der er 

blevet interviewet 10 personer, fordelt på 5 personer fra Roskilde, og 5 personer 

fra København, alle er kunder i Sparekassen Sjælland. Derudover tager 

spørgeskemaet ikke højde for individuelle detaljer så som alder, køn med mere. 

Dette er ikke gjort af to grunde, den første værende at det i og for sig er irrelevant 

for denne opgave, da selvom det kun er en specifik demografi der har irrationelle 

prioriteter, vil det stadig have en indvirkning, at de er villige til at betale mere 

for en andelsbolig. Anden grund er, at for at det giver mening at inddele 

respondenterne efter alder, køn, indkomst med mere kræver det en langt større 

stikprøve end det har været mulig at foretage.  

De ting jeg som opgave stiller i første omgang tror, er vigtig for kunderne er de 

ting der vil blive medtaget i spørgeskemaet. Der vil blive lagt stor vægt på, at 

stille spørgsmålene neutralt, og fra forskellige vinkler, således at respondenterne 

ikke bliver skubbet i en bestemt retning. Der kan være en udfordring med dette, 

da jeg ringer til kunderne i form af mit virke som kunderådgiver i deres 

pengeinstitut, hvorfor der er risiko for at de svarer det de tror jeg som interviewer 

ønsker at høre. Ingen af kunderne har specifik tilknytning til mig, men blot 

Sparekassen Sjælland. 

Derudover ville det også være optimalt, hvis vi havde adgang til de nye 

regnskaber og referater fra generalforsamlingerne, dog var dette ikke muligt at 

fremskaffe, da vi ikke har informationer liggende på alle foreningerne, og i frygt 
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for at respondenterne ikke ønskede at deltage, ikke blev anmodet om dette i 

denne forbindelse. 

Manglende forståelse/viden: at kunderne ganske enkelt ikke ved hvordan de 

finansielle mekanismer i forskellige låntyper virker, samt hvor stor risikoen er, 

hvorfor de ikke ved hvordan de skal vægte dem. Derudover ved de måske heller 

ikke hvordan deres andelsbolig har valgt at finansiere sig, hvor stor en andel 

deres andelsbolig er af foreningen med mere. Dette vil blive gransket ved hjælp 

af spørgsmål om hvilken lånetype de har, samt om de er bange for hvad der vil 

ske, såfremt renten ændrer sig. 

Likviditets belastnings aversion: at kunder foretrækker andelsboligforeninger 

med afdragsfrihed og rentetilpasnings lån / SWAPs der giver en lavere 

likviditets belastning. Her vil de på forskellige måder, blive spurgt om de vil 

foretrække mindre likvidtetsbelastende lån, såfremt det giver dem en mindre 

boligydelse. 

Andet der kan have indflydelse på kundernes egen vurdering af, hvad de er 

villige til at give for andelen per m2. Vil blive stillet som et åbent spørgsmål. 

Spørgsmål samt svar kan ses i bilag 12. 

Analyse af spørgeskema respons. 

De specifikke spørgsmål samt analyse af de svar respondenterne havde: 

Ville du betegne din egen forenings økonomi som værende sund eller usund?: et 

enstemmigt ”sund” blev her meldt ud på tværs af alle 10 respondenter. Dette kan 

tolkes på forskellige måder. Der er mulighed for, at når en andelsboligforening 

gennemgår deres regnskab, vil de være positive indtaget, da bestyrelse skal 

forsvare de valg der er taget over for resten af foreningen. Ifølge en analyse 
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foretaget af Realkredit Danmark41 er det kun 0,2% af andelsboliger der ifølge 

eget regnskab er teknisk insolvente, mens en værdisætning på baggrund af 

Realkredit Danmarks beregninger, peger nærmere imod en andel på 8,5% der er 

teknisk insolvente. Dette kan altså både være et udtryk for mangelende viden 

hos respondenten om hvor vidt egen andelsboligforening er sund, eller 

manglende forståelse for negativ kursværdi på kontantlån og SWAPs.  

Svarene kan også være et udtryk for, hvordan respondenten forstår spørgsmålet, 

nogle vil måske mene at de bor i en sund forening, så længe der er overskud i 

regnskabet, eller at de ikke er ved at gå konkurs. 

Kan du nævne hvilket princip din forening er vurderet efter: 2 respondenter 

vidste, hvilket princip deres andelsboligforeninger var fastsat efter, mens de 

resterende ikke var klar over det. Dette viser et generelt problem, i forhold til at 

de mener de har en sund andelsboligforening. Dette er et udtryk for manglende 

viden / interesse omkring nogle vigtige aspekter i andelsboligforeningers 

prissætning og sundhed, måske ejendommen er værdiansat for højt.  

Havde din andelsbolig forening overskud sidste år: En enkelt respondent svarer, 

at andelsboligforeningen sidste år havde underskud, der var her tale om både et 

likviditets underskud, samt et regnskabsmæssigt underskud. Det 

regnskabsmæssige underskud kom sig af en omlægning til en lavere rente, var 

denne omlægning ikke foretaget, oplyser kunden at der ”kun” havde været 

likviditetsunderskud. Dette står i kontrast til et svar om en sund 

andelsboligforening, da underskud, heller ikke selvom det kun er et 

likviditetsunderskud, er et svaghedstegn, med mindre det er grundet 

ekstraordinære omkostninger. Dette understøtter hypotesen om, at andelshavere 

                                                

 

 

41 ttp://www.rd.dk/PDF/Om%20os/Analyser/2014/lav-gaeldssaetning-paa-andelsboligmarkedet.pdf 

s. 1 
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kan opfatte en forening som sund, selvom mange andre vil beskrive denne som 

værende usund. Alle andre oplyste, at deres foreninger havde overskud sidste 

år, der var altså ikke nogen der ikke var klar over om det havde været et 

underskud eller et overskud i deres forening.  

Hvor stort var dette overskud / underskud: Kun en af respondenterne med 

overskud havde en fornemmelse for størrelsen på dette, de resterende 

respondenter besvarede ved hjælp af udtryk som ”stort” og ”lille”. Dette kan 

være et udtryk for, at det præcise overskud ikke er vigtigt for den enkelte 

andelshaver, så længe der er en oplevelse af, at foreningen ikke har nogen 

økonomiske udfordringer. Var størrelsen af overskuddet en prioritet for den 

enkelte andelshaver, vil denne formegentlig have en mere præcis fornemmelse 

for hvad resultatet var, end blot ”stort” eller ”lille”.  

Den ene respondent hvis andelsboligforening havde negativt resultat, svarer ca. 

kr. 300.00,-. Hvilket kan hænge sammen med, at en andelsboligforening med 

underskud, vil have mere fokus på, hvad der skal gøres for at undgå underskud 

i fremtiden. 

Er der lån i andelsboligforeningen: Et ikke overraskende enstemmigt ja, kun 

meget få andelsboligforeninger har slet ikke nogen gæld. Positivt at bemærke at 

alle respondenterne kender deres forening godt nok til at vide at der er gæld i 

foreningen. 

Hvilken type lån er der tale om, og hvis der er flere forskellige lån, hvilke typer: 

4 ud af 10 respondenter vidste intet om den bagvedliggende gæld og en svarede, 

at der var forskellige lån, men kunne derudover ikke forklare hvad det var for 

nogle lån det drejede sig om. De andelshavere, der ikke er klar over, hvilken 

lånetype de har, prioritere formegentlig ikke låntypen stort, de kan dog stadig 

godt have en interesse i hvad andelsboligen koster dem om måneden. Det er 

nemt at forstille sig at andelshavere der ikke  

Er der afdragsfrihed på hele eller dele af gælden: blot to personer, vidste ikke 

om der var afdrag på deres bagvedliggende gæld, dette betyder at andelshavere 
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lægger større værdi på dette, end de gør på det præcise lånetype valg. Dette kan 

bunde i, at det er mere komplekst at forstå fordele / ulemper ved forskellige 

låntyper, i forhold til om der er afvikling eller ej på gælden.  

Er der noget kurstab / kursgevinst på dette lån?: blot en vidste, om kursværdien 

af foreningens lån var blevet påvirket. Han havde kun boet i nuværende 

andelsboligforening i et enkelt år, hvor banken i forbindelse med købet har 

gennemgået økonomien i andelsboligforeningen sammen med kunden. De 

resterende andelshavere var ikke klar over, om der var en kurs indvirkning fra 

den bagvedliggende gæld. Dette kan være et tegn på, at de ikke er klar over hvor 

stor en betydning dette kan have. Ved dialog med en af respondenterne der 

ønskede at få uddybet spørgsmålet da hun ikke vidste det, forklarede kunden, at 

”hvis det var den samme ejendom og den samme ydelse, betyder det jo ikke 

noget”. Er denne oplevelse af kursværdi delt af flere i markedet, kan det være 

med til at fremme usikre lån, eller at køber ikke tager højde for denne negative 

kursværdi, når denne skal bedømme om det ønskes at give en bestemt pris for 

ejendommen. Altså er der her igen en risiko for, at der blot bliver skelet til en af 

de mange andre variabler der også skal holdes for øje ved handels med 

andelsboliger.  

Hvor stort er lånet i andelsboligforeningen: 2 respondenter havde en løs idé om 

hvor stort andelsboligforeningen lån var. Dette lægger sig op ad det samme svar 

som vi så ved kursudviklingen, det er ikke noget der optager den enkelte 

andelshavers interesse nok til, at de løbende holder øje med udviklingen. Den 

totale størrelse i sig selv, er ikke interessant, men om andelshaver ved, hvor 

meget af andelens gæld der tilhører den andelsbolig respondenten bor i. 

Hvor stor en andel af lånet er dit: ingen af de adspurgte respondenter vidste 

hvor meget af den bagvedliggende gæld var deres, eller hvor stor en andel de 

var af den samlede forening således at der kunne regnes modsat ud fra den totale 

gæld. Dette betyder reelt, at kunderne ikke har mulighed for at sammenligne 

deres andelsboligbevis ud fra omkringliggende boliger. De har derved ingen 

mulighed for at vurderer deres andelsbolig ud fra den tekniske værdi. Denne 
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værdi er en rettesnor for, hvad den reelle værdi af ejendommen er, såfremt 

foreningen har anvendt en valuar vurdering og til en hvis grad også ved en 

offentlig vurdering. Såfremt sælger ikke ved dette, og heller ikke kender andelen 

i foreningens gæld og køber ikke er i stand til selv at gennemskue dette, handles 

andelsbeviserne reelt ikke ud fra den reelle værdi, men derimod en subjektiv 

værdi baseret på nogle irrationelle parametre. Dette er ikke noget problem hvis 

ejendommen er prissat lavt, således at ejendommen altid sælges til maksimal 

pris, men hvis den er prissat højere, hvilket ses jævnligt, kan andelsbeviserne 

bliver solgt til de forkerte priser.  

Gennemgik du foreningens regnskab inden køb af lejligheden: Her svarer alle 

heldigvis positivt tilbage, en enkelt har kun skimmet det, mens de resterende 

oplyser at de har gennemgået regnskabet. Nogle oplyser endvidere at de har fået 

en kyndig bekendt til også at gennemgå regnskabet, da de gerne vil være sikre. 

Der er derudover 3 af respondenterne der oplyser, at de ikke følte de forstod alt 

i regnskabet, men stolede på at det var en sund forening, med baggrund i, at den 

havde et ”pænt” overskud. 

Ville du have givet mere for lejligheden, hvis den kostede mindre i månedlig 

boligydelse, alt andet lige: Her svarer alle kunderne meget naturligvis ja, da det 

vil forbedre deres økonomi, uden at der er nogen ulempe ved det.  

Hvis du kunne få en større lejlighed det samme sted, til den samme pris, ville du 

så gøre det, selvom besparelsen var fordi der var afdragsfrihed på foreningens 

gæld: Det er tydeligt, at mange ønsker en større lejlighed, og kan det gøres uden 

at de skal betale ekstra, vil de foretrække dette. Alle 10 respondenter svarer ja 

tak til afdragsfrihed, hvis de så kunne få en større lejligheder. Det er sjældent en 

mulighed at påsætte en ejendom ekstra kvadratmeter, men står der nogle 

potentielle købere og vurderer mellem to lejligheder hvor den ene afdrager, og 

den anden er større uden afdrag på dens bagvedliggende gæld. Begge med 

samme ydelse, vil der forekomme en skævvridning mellem 

andelsboligforeninger, en skævvridning der gør at andelsboligforeninger med 
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afdragsfrihed sælges dyrere. Dette understøtter også hypotesen om, at 

potentielle købere prioritere likviditetsbelastning. 

Vil du foretrække afdragsfrihed på foreningen gæld, hvis det betyder du kan få 

en billigere husleje: Her er der tre der svarere, at de ikke ønsker denne ændring, 

dette står i kontrast til at alle ønskede afdragsfrihed, hvis det kunne give en større 

lejlighed.  Grunden her til kan være mange. Inden for ”behavioural finance” er 

der en teori om at ”status quo” i sig selv har en værdi. Der skal altså en ændring 

til af en hvis værdiskabelse større end 0 for det giver nok værdi til at et individ 

ønsker at ændre på det nuværende.  

Værdiskabelsen i en større lejlighed kan være større end værdiskabelse ved en 

lavere husleje for den enkelte. Det kan også hænge sammen med, at den enkelte 

føler denne har et fint rådighedsbeløb, hvorfor det ikke i sig selv er et mål at få 

flere penge mellem hænderne, hvorimod en større lejlighed kan i sig selv kan 

være noget den enkelte mangler. 

Vil du foretrække hurtigere afrag på foreningens gæld, selvom det betyder en 

højere månedlig husleje: Ingen af respondenterne svarede, at de ønskede en øget 

afvikling på den bagvedliggende gæld, hvis dette betød i stigning i den 

månedlige husleje. Umiddelbart står det i kontrast til, at der var 3 personer der 

ikke ønskede afdragsfrihed mod en sænket husleje. Dette kan skyldes, at 

respondenten afdrager præcis det, denne føler er det korrekte beløb, ellers også 

er vi ude i, at denne igen foretrække status quo. Dog ser vi også her en tendens 

til, at en øget likviditetsbelastning ikke er interessant for andelshavere. 

Hvad var vigtigt for dig, da du købte din andel: Et åbent spørgsmål, der er 

besvaret ud fra, at respondenten skulle vælge en ting, der var det vigtigste, da 

denne i sin tid købte sit andelsbevis. 4 svarede direkte, at prisen var afgørende, 

enten som den nominelle pris på andelen, eller som den totale månedlige ydelse. 

De resterende 6, svarer med nogle blødere værdier, så som muligheden for at 

tage hund med, placering i forhold til skoler og byliv med mere. Dette viser 

altså, at en del af de personer der står i en købersituation, kigger på hvad den 
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månedlige ydelse, eller på hvad den nominelle pris for anden er. Kun en enkelt 

respondent svarer, som det vigtigste ved købet, at foreningens sundhed er en 

prioritet. Ingen svarer altså at købsprisen i forhold til den tekniske værdi er en 

prioritet, ej heller noget specifikt omkring belåningsgrader eller at prisen i 

forhold til den reelle værdi.  

Yderligere analyse vedrørende spørgeskemaet 

Det lader til, at den enkle andelshaver køber ud fra nogle andre prioriteter, end 

de rationelle økonomiske prioriteter. Ikke overraskende er der nogle 

herlighedsværdi variabler der har stor prioritet for potentielle købere så som 

beliggenhed og stand. Dog lader det til at der er en meget lille fokus på værdien 

af de finansielle forhold i andelsboligforeningerne. Den rationelle beslutning 

står i baggrunden for irrationelle prioriteter. Disse prioriteter er noget 

andelsboligforeningerne kan tilpasse sit efter, ved eksempelvis at minimere 

likviditetsbelastningen ved at eje et andelsbevis i andelsboligforeningen.  

Det lader til at disse irrationelle prioriteter skyldes en kombination af manglende 

viden omkring reel bagvedliggende værdi for den enkeltes andelsbolig, samt 

ønsket om at have et højt rådighedsbeløb eller muligheden for at købe en 

andelsbolig med flere kvadratmeter. Til trods for at dette betyder en mere 

risikofyldt finansieringsform for andelsboligforeningen. Derudover gives der 

også udtryk for, at den tekniske værdi ikke er en prioritet på købstidspunktet, da 

ingen af respondenterne udtrykker de har lagt vægt prisen i forhold til denne, 

mens flere nævner hhv. nominel pris og samlet månedlig pris.  

Dog bliver sundheden i andelsboligforeningen nævnt flere gange. Dette lader til 

at referere til, at andelsboligforeningerne ikke har underskud og ej heller er 

overbelånte. Derudover lader den ikke andelshaver ikke at have den store indsigt 

i den enkelte andelsbolig eller potentielle kurstab som følge af kursfølsomme 

lån. 

Sundhed er dog et relativt begreb, Realkredit Danmarks undersøgelse viser, at 

til trods for at blot 0,4% af alle andelsboligforeninger selv mener de er tekniske 
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insolvente, er det korrekte tal ifølge deres udregninger nærmere 8,5%. Dette 

kombineret med, at mange ikke kender forskellen på de tre metoder hvor ved en 

andelsboligforening kan vurderes, gør, at der er en risiko for, at andelshavere 

tror en forening er sund, til trods for at denne er overbelånt. 

En måde en andelsboligforening kan optimere på, er derfor ved at sikre en lav 

månedlig ydelse, dog skal dette være uden at gå på kompromis med den 

oplevede sundhed i andelsboligforeningen. Kursfølsomme lån samt 

afdragsfrihed bør derfor nøje overvejes hvis andelsboligforeningen har en 

belåningsgrad der gør at de er i risiko for at blive overbelånte. Dog lader det til, 

at så længe de regnskabsteknisk kan få foreningen til at se sund ud, uagtet 

vurderingsmetode, ville andelshavere og potentielle købere acceptere dette uden 

at gå dybere ned i om dette afspejler virkeligheden. 

Hvorfor er likviditetsbelastning vigtigt, og hvordan kan den 

enkelte andelsboligforening udnytte det 

Vi har nu konstateret, at nogle andelshavere og potentielle købere, ikke handler 

udelukkende ud fra rationelle bevæggrunde, men også lader sig indvirke af flere 

irrationelle faktorer. Herunder den likviditetsbelastning den enkelte andelsbolig 

har, samt tiltag der kan ændre på denne likviditetsbelastning. 

Hvis vi ønsker at anvende denne viden til, at finde ud af hvorledes vi kan 

optimere værdien for den enkelte andelsbolig, har vi brug for at finde ud af 

hvorfor. Hvad er det der gør, at en andelsbolig til trods for teoretisk 

sammenlignelighed og værdi, ikke har samme oplevede værdi, blot fordi 

likviditetsbelastningen i de to er forskellig, uden at user cost på boligerne er 

beviseligt forskellige.  

Der må derfor være nogle andre for køber / potentiel køber værdiskabende 

egenskaber ved andelsboligen med lav likviditetsbelastning der gør, at disse er 

højere værdsat. 
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Mulighed for at optage lån i forbindelse med køb: De færreste husholder der 

køber ejendom, enten andelsbolig eller ejerbolig, har ikke mulighed for at 

foretage købet kontant. De er derfor nødsaget til at låne den resterende 

finansiering. Ifølge nationalbanken havde blot 17% af husholdningerne med 

ejerlejlighed eller selv ejet hus en belåning på 10% eller derunder42. Denne hjælp 

til finansiering, foretages typisk gennem en bank eller et pengeinstitut.  

For at banken vil låne penge, skal køber kredit godkendes. Der er i forbindelse 

med denne opgave ud over viden omkring kreditpolitik hos Sparekassen 

Sjælland i forbindelse med ansættelse her, taget kontakt til rådgivere i 

Arbejdernes Landsbank og Nordea omkring deres kreditpolitikker. De tre 

pengeinstitutters kreditpolitikker har alle til fælles, at bevilling af lån til ejer 

bolig, tager udgangspunkt i, at økonomien for kunden skal hænge sammen ved 

belåning med: fastforrentet obligationslån til højest tilgængelige rente med 

afdrag over 30 år for de første 80%. og 20 år med afdrag for det resterende lån 

til ejendommen. Godkendelsen baseres som udgangspunkt altid på denne 

finansieringstype, uagtet hvad kunden efterfølgende vælger af finansiering. 

Skal forudsætninger for belåning til andelsboliger være tilsvarende, bør der 

tages højde for en eventuel boligydelsesstigning, såfremt den bagvedliggende 

gæld i andelsboligforening konverteres til et 30årigt fastforrentet obligationslån. 

Dette er ikke tilfældet i de tre adspurgte banker. De sikre sit blot at andelen ikke 

sælges for dyrt, samt at forenings økonomi ser ud til at hænge sammen, samt 

tager højde for eventuel negativ kursværdi på eksisterende lån. Denne forskel 

gør, at personer der står og ønsker at købe en så dyr bolig som muligt, men bliver 

begrænset af låneyder ved ejerboliger, vil kunne få en teknisk set dyrere bolig 

                                                

 

 

42 Se bilag 8 
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ved at vælge en andelsboligforening med høj gæld og rentetilpasningslån/SWAP 

med lav rente frem for en ejerlejlighed. 

Potentiel andelshaver kan også være i den situation, at banken ikke ønsker at 

låne penge til personen, men at denne har mulighed for at spare op, således at 

der kan købes en ”billig” andelsbolig målt på prisen på andelsbeviset, uagtet den 

tekniske værdi. Nogle andelsbeviser kræver kun små indskud43, men vil så 

typisk have en stor bagvedliggende gæld. Det kan også være at en bank er villig 

til at tage en risiko på kr. 400.000,- men ikke vil være villig til at tage risikoen 

på en tilsvarende ejerbolig, hvis denne koster kr. 2.000.000,- da de så udover 

risikoen på kr. 400.000,- som pengeinstitutgæld, også vil påtage sig en 

modregningsret over for realkreditinstituttet på kr. 400.000,- hvorfor de altså vil 

påtage sig en dobbelt så stor risiko. Disse faktorer er også med til at presse på 

for, at så længe kundens økonomi er fornuftig likviditetsbelastningsmæssigt, er 

pengeinstitutterne villige til at hjælpe med at finansiere andelsboliger med 

højere tekniske værdier. 

Det er ifølge Andelsboligloven §6a muligt at sætte en restriktion ind, der gør at 

der højest kan tages pant for 80% af maksimal prisen i lejligheden. Denne form 

for begrænsning vil gøre det sværere at købe andelsboligen, hvorfor det vil være 

med til at presse prisen ned på andelen grundet færre potentielle købere. 

En høj teknisk værdi, kan også give oplevelsen af en ”billig” andelsbolig, er den 

teknisk værdi højere en salgsprisen, kan købe få oplevelsen af at gøre en god 

handel. Dette uden at denne nødvendigvis ved præcis hvad der ligger til grund 

for den teknisk værdi, så som vurderingstype. 
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Pengeinstitutter kan også have den udfordring i forhold til afdrag på 

ejendommen, at det står andelsboligforeningen frit for, at belåne yderligere i 

ejendommen således at den opsparings værdi, de forventede ville komme 

løbende, i stedet bliver lånt op med få års mellemrum, således at andelsboligen, 

til trods for afdrag på al dens gæld, ikke har afdrag. 

Anbefalinger til en andelsbolig der ønsker at optimere dens 

værdi ved salg af de enkelte andelsbeviser: 

Ved valg af lånetype, skal andelsboligforeningen være meget opmærksom på, 

at nogle af lånene er yderst kursfølsomme, denne type lån, kan ved ugunstig 

udvikling betyde, at ejendommen kan opleve stor negativ værdudvikling på 

baggrund af disse tab. De bør derfor vælge lån, der ikke er kursfølsomme, enten 

korte RTL-lån eller obligationslån med option til at købe sig ud til kurs 100. Dog 

kan de med fordel vælge kursfølsomme lån, hvis de forventer en stigende rente, 

hvor ved de vil få en kursgevinst. 

Med hensyn til låntyper, er der en tendens imod en præference af lån, med lav 

likviditetsbelastning. Dette gælder sig både afdragsprofil og låntype.  

Med baggrund i de to observationer, vil et forholdsvis kort RTL lån med 

afdragsfrihed, være den bedste låntype for en forening der ønsker at optimere 

dens værdi. 

Med hensyn til vurderingstype, bør der vælges den vurdering der kan give den 

højeste værdi. Dette uagtet hvilken af de tre muligheder dette er. Vælges valuar 

vurderingen, der oftest vil give den højeste vurdering, kan markedet med fordel 

undersøges for at finde en valuar der giver vurderinger i den højere ende. Om 

muligt kan der kigges på vurderede m2 priser i det omkringliggende område og 

spørge indtil hvilke valuarer disse har anvendt. Det vigtige her er, at sikre at 

vurderingen giver plads til en maksimal pris der er højere, end hvad 

ejendommene kan sælges for, således at der er plads til de kan stige en smule 

inden ny vurdering skal indhentes. Sælges andelene til maksimal prisen, kan 
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dette være et tegn på, at andelsbeviserne sælges for en lavere pris, end det er 

muligt at få i markedet. Andelsforeninger der reelt er tekniske insolvente bør 

især overveje at sikre en så høj vurdering som muligt, da efterspørgslen på 

tekniske insolvente lejligheder kan være ganske lille. 

En begrænsning på den maksimale andel af et andelsbevis, der kan tages pant 

for, vil kun bidrage til at gøre det sværere at sælge den, hvorfor det må frarådes 

at lave nogle sådanne begrænsninger.  

Andelsboligforeningen bør sætte boligydelsen således, at der skabes et lille 

overskud, både regnskabsmæssigt og likviditetsmæssigt. Der er muligvis en 

tendens mod, at andelsboligforeninger med negativt afkast ikke er lige så 

eftertragtet for både potentiel andelskøber samt dennes pengeinstitut. Dog lader 

der ikke til at være en tendens imod at store overskud er er vigtige, da kun få ad 

spurgte kendte størrelsen på deres andelsforenings overskud. 

Tiltag der kan sænke boligydelsen vil også være af gavn, da det vil sænke 

omkostningen ved at bo i andelsforeningen. Så kan der spares, bør dette 

forfølges. 

Konklusion 

Denne opgave har taget udgangspunkt i, hvad en andelsboligforening skal gøre, 

for at kunne optimere sin værdi. Således at de enkelte lejligheder, kan sælges 

med så stor fortjeneste for sælger som muligt. Denne tankegang om optimering 

af slagspris, vil være udgangspunktet for en rationel nuværende ejer af en 

andelsbolig. Dog er det ikke nødvendigvis målet for alle andelsboligforeninger 

eller andelshavere, at optimere værdien. Nogle foreninger prioritere således at 

have en lav pris, for at støtte op om tilgængelige boliger for personer der ønsker 

at købe boliger i indre by, der ellers ikke havde haft råd, mens nogle måske blot 

ønsker at foreningen kører rundt og beboerne er tilfredse. 

Ønsker foreningen at optimere værdien, er der mange forskellige tiltag den kan 

foretage. Den vigtigste beslutning der skal tages i denne forbindelse, lader til at 
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være valget af lån for selve foreningen. Dette skyldes den indvirkning dette giver 

på både det rationelle niveau, samt det irrationelle niveau. 

På det rationelle niveau, skal andelsboligforeningen beslutte, om de ønsker at 

spekulere i kursudsving, eller ønsker et værn mod disse. Ønsker de lav ydelse 

og vil acceptere kurs udsving, både positive og negative, kan de funde sig ved 

hjælp af SWAPs og RTL-lån. Jo kortere løbetiden på disse er, jo lavere vil rente 

og kursrisiko typisk også være. Andelsboligforeningen skal dog her være 

opmærksom på, at den risikerer rentestigning i fremtiden og kan have kurstab.  

Ønsker de er værn mod kursudsving, kan de anvende et fastforrentet lån med 

indbygget tilbagekøbsoption, der er dog her et pristillæg for denne option, 

hvorfor denne låntype konsekvent har en højere rente end RTL lån. Alternativt 

kan vælges et af de helt korte RTL-lån hvor kursudsving vil være begrænsede, 

samtidig med at renten vil være lavere.  

Med hensyn til afdragsprofil, skal andelsboligen vælge om de ønsker afdrag 

eller afdragsfrihed på den bagvedliggende gæld. Andelshavere der finansierer 

deres køb af andelsbolig gennem pengeinstitut, vil have fordel af afdragsfrihed, 

da dette giver mulighed for lavere boligydelse, således at pengene i stedet kan 

bruges til nedbringelse af den dyrere gæld optaget i forbindelse med køb af 

andelsbeviset. 

På det irrationelle niveau, skal andelsboligforeningen vælge det 

likviditetsmæssigt billigste lån, da det lader til at andelshavere foretrækker 

denne type lån, grunden til disse kan både være manglende indsigt/forståelse, 

samt ønsket om at frigøre penge løbende, fremfor at binde dem i andelsbeviset. 

Dog skal andelsboligforeningen være opmærksomme på, at det er vigtigt de 

fortsat bliver opfattet som værende sunde, så de bør sikre at de ikke vil få en 

negativ værdi i forhold til gæld. Dette gælder både med hensyn til generelle 

prisudviklinger på ejendomme, og på kursudviklinger på dennes gæld, såfremt 

de ikke har option for indfrielse af foreningens gæld til kurs 100. 
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Der er en tendens mod, at der også er nogle irrationelle elementer der bidrager 

til den opfattede værdi af en andelsbolig. Dette kan skyldes flere ting, blandt 

andet manglende indsigt, da det kan være svært for andelshaver at tage alle de 

relevante faktorer med, for at denne kan komme frem til en konkret vurdering 

af, hvad ejendommen burde være værd. Derudover lader det også til, at det i høj 

grad prioriteres at have en lav bruger likviditetsbelastning inklusiv den 

likviditetsbelastning som følger grundet finansieret køb af andelsbevis.  

Derudover er der også en klar tendens imod, at det ikke skaber værdi for 

andelshaver, at have stort overskud i andelsforeningen. Ej heller stor afvikling 

på bagvedliggende gæld, hvorfor en andelsboligforening der ønsker at optimere 

sin markedsværdi, ikke skal prioritere disse ting højt, men i stedet bør undersøge 

muligheden for at sænke boligydelsen, da dette vil give mere værdi. 

Alt i alt er der mange forskellige ting der har stor betydning for 

andelsboligforeningen, og ønsker den at optimere, er der mange forskellige ting 

den skal tage højde for og afveje. Ting der på kort sigt hjælper med lav 

boligydelse og dermed højere værdi, kan på længere sigt give problemer på 

grund af generelle prisfald, eller kursen på lånet stiger. 

Perspektivering 

Andelsboligmarkedet er et yderst interessant, det er samtidig et område hvor der 

ikke har været stor interesse fra forskere inden for de seneste år, hvorfor der ikke 

er megen tilgængelig statistik inden for emnet. Der er mange områder, det kunne 

være interessant at gå dybere i, så som den irrationelle værdisætning af den 

enkelte ejendom, samt hvordan det kan gøres nemmere for den enkelte 

andelshaver og potentielle andelskøber, at vurderer hvad en specifik andelsbolig 

er værd. Således at værdienerne i højere grad afspejler den reelle 

bagvedliggende værdi, frem for købers umiddelbare fornemmelse for, hvad 

denne mener andelsboligen er værd. 
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Det kunne også være interessant, at finde ud prisudviklingen på andelsboliger, 

tagende højde for bagvedliggende værdi og gæld, og på den måde se, hvordan 

denne har udviklet sig i forhold til sammenlignelige ejerboliger. 

Der i øjeblikket en snak fra nogle politiske partier om, at frigive prisen på 

andelsboliger, der kunne være interessant at undersøge indvirkning det vil have, 

at fjerne maksimal pris bestemmelserne. Dette vil fjerne behovet for valuarer og 

vil derudover gøre at det ikke længere er op foreningen, men derimod den 

enkelte andelshaver at bedømme hvor meget denne ønsker for en ejendom, på 

samme måde som det er tilfældet med ejerboliger i dag. 
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