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Executive Summary 

Recognizing that there has been a limited amount of research on the market for commercial real 

estate in Denmark, we have decided to gather data available to the public and the data available 

to us through our contacts with real estate brokers, lawyers and statistical databases in order to 

investigate whether; 

- There has been a speculative bubble on the market for commercial real estate in 

Denmark 

- Which structural and legislative factors have affected the price development  

- Have the lending policies in the banks and the mortgage institutions contributed to the 

price development for commercial properties 

The third thesis is primarily inspired by Davis & Zhu (2004 and 2005) who find that bank 

lending is closely correlated to commercial real estate prices in cross country examinations.   

Since the market for commercial real estate in Denmark has not been thoroughly investigated 

we have found it necessary to make an in depth study of the market itself; including an analysis 

and a time series research on prices and fundamentals expected to impact prices. Our study 

covers the period from 1980 to 2009. The time series for prices of commercial real estate are not 

as long and not as reliable as time series of e.g. residential real estate, stocks or bonds. We have 

therefore in addition to these time series created our own implied prices from the information on 

rent levels and investor yields obtained from commercial real estate brokers. This provides us 

with a higher certainty of when the prices increased or decreased and by how much. Our implied 

prices verifies to a wide extent the prices obtained by public databases. 

 

We can verify that there has been a substantial increase in prices on commercial real estate in 

the period prior to the financial crisis culminating in October 2008 – price increases were 

especially on office and retail buildings. Furthermore we conclude that there have been general 

economic conditions justifying some of the increases – those conditions being low interest rates, 

high employment and an increase in GDP. However we do not find that these fundamentals can 

justify the major price increases observed during the period of 2005 through medio 2008 and 

therefore conclude that there is evidence pointing towards extensive speculative behavior on the 

market causing a bubble. 

 

In addition we find evidence that the lending policies of the financial institutions have expanded 

their financing of commercial real estate during the same period – thus potentially 

underestimating the risk of a downturn and relying too much on market prices in their internal 

valuation of properties. We argue that the current legislation on property valuation may have 

contributed to financial institutions overestimating prices in an overheated market, thus allowing 

too many loans based on property value.  
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1 Indledning og problemformulering 

1.1 Indledning 

Denne fremstilling er motiveret af den seneste finansielle krise og en nysgerrighed efter at 

undersøge forskellige udviklinger i økonomien frem til, under og efter krisen. Det der særligt 

har interesseret os er, at der synes at være en sammenhæng mellem bobler på markedet for 

erhvervsejendomme og finansielle kriser. Vi har i den sammenhæng fundet det relevant, at 

undersøge om der har været en boble på det danske marked for erhvervsejendomme, og om de 

finansielle markeder har medvirket til at opbygge denne boble. 

 

Vi ser i perioden frem til medio 2008, hvor finanskrisen for alvor indtræder, at priserne på 

erhvervsejendomme stiger kraftigt. Vi ser samtidigt, at udlån til erhvervsejendomme stiger 

kraftigt. Vi ser dog i samme periode også gunstige makroøkonomiske forhold, som lav ledighed, 

lav rente, vækst i BNP osv. Derfor syntes vi, at det burde undersøges, i hvor høj grad de kraftige 

prisstigninger er drevet af makroøkonomiske forhold og af reelle udbuds- og 

efterspørgselsforhold, eller i hvor høj grad de er drevet af rendyrket spekulation.  

  

Det er vores opfattelse, at boligmarkedet i Danmark har haft en særlig interesse og derfor også 

er relativt velfunderet empirisk og teoretisk – bl.a. i form af publikationer og statistisk materiale 

fra Realkreditrådet og Danmarks Statistik. Det er endvidere vores indtryk, at markedet for 

erhvervsejendomme i denne forbindelse er blevet negligeret til sammenligning. Årsagen til dette 

skyldes muligvis en stor koncentration af institutionelle investorer og familieejede selskaber 

eller fonde. Det er vores indtryk at det danske erhvervsejendomsmarked undergår en 

professionalisering, særligt i form af en stigende mængde information fra ejendomsformidlere 

siden 2000. Det er dog de færreste informationer der er entydige og markedet synes ikke at være 

beskrevet ved et tilstrækkeligt validt værdibaseret indeks
1
. 

 

En fortsat professionalisering vil muligvis medføre, at markedet for erhvervsejendomme vil 

blive et mere attraktivt og gennemsigtigt investeringsmarked. Gennemsigtighed kan mindske 

risici og dermed reducere cyklikalitet og ekstra finansieringsomkostninger. Vi mener, at nøglen 

til denne gennemsigtighed er mere og bedre registrering af data om prisniveauer og risici, samt 

at markedets aktører prioriterer en mere teoretisk baseret tilgang til investering i 

erhvervsejendomme. 

 

                                                 
1 Investment Property Databank (IPD), har siden 2000 ført et værdibaseret prisindeks. I 2009 er dette baseret på vurderinger af 

1000 ejendomme fordelt over kategorierne, kontorer, butikker, butikker og bolig. Til sammenligning dækker IPD det britiske 

marked med mere end 12.000 erhvervsejendomme, jf. bilag 17. 



Kandidatafhandling  Michael Jensen & Lior Koren 

Side 7 af 188 

1.2 Problemformulering 

Vores formål med denne fremstilling er at belyse markedsforhold omkring erhvervsejendomme i 

Danmark, herunder strukturen på markedet samt prisudviklingen. Afhandlingen omhandler 

perioden 1980-2009, hvor der er en særlig fokus på forhold omkring perioden op til og under 

den seneste finansielle krise. 

 

Afhandlingen henvender sig til læsere af akademisk niveau med interesse i erhvervsejendomme, 

men som ikke nødvendigvis har et indgående kendskab hertil. Vi ønsker med nærværende 

fremstilling at besvare følgende punkter: 

 

I. Har der på markedet for erhvervsejendomme i Danmark været tendenser til spekulativ 

adfærd, dvs. kan det sandsynliggøres, om der har været tendenser til over- eller 

undervurdering af priserne på erhvervsejendomme?  

 

II. Hvilke strukturelle og lovgivningsmæssige forhold har påvirket prisudviklingen på 

erhvervsejendomme? 

 

III. Har de danske penge- og realkreditinstitutters udlånspolitik bidraget til prisudviklingen 

på erhvervsejendomme? 

 

1.3 Afgrænsning 

Vores gennemgang omfatter det danske marked for erhvervsejendomme. 

 

Fordi der forekommer særligt mange informationer omkring det københavnske 

erhvervsejendomsmarked, vil vi drage paralleller til hele landet. Ifølge Oline udgør 

kontorejendomme i hovedstadsområdet ca. 50 pct. af hele landets kontorejendomme, butikker i 

hovedstadsområdet udgør ca. 27 pct., mens industri- og lager udgør ca. 18 pct.
 2

   

 

Vi behandler ikke udviklingen i priserne på landbrugsejendomme og sammenhænge der 

vedrører disse. Landbrugsejendomme udgør i perioden 1992-2002 mellem 6,3 og 10,1 pct. af 

den samlede omsætning af ejendomme. Til sammenligning udgør rene forretningsejendomme 

(kontorer og butikker) mellem 3,5 og 14 pct., mens fabriks- og lagerejendomme udgør mellem 

2,8 og 12,5 pct. i samme periode
3
. Afgrænsningen skyldes derfor ikke, at landbrugsejendomme 

udgør en ubetydelig del af markedet, men vi har vurderet, at prisdannelsen for 

landbrugsejendomme adskiller sig fra andre typer erhvervsejendomme.  

                                                 
2 ”Statistik aug. 2010” – www.oline.dk  
3 Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/ejen1  

http://www.oline.dk/
http://www.statistikbanken.dk/ejen1
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Vi behandler desuden ikke boligudlejningsejendomme eksplicit, selvom disse vil være påvirket 

af en række faktorer svarende til de for erhvervsejendomme. 

 

Vi fokuserer primært på prisudviklingen for færdigbyggede ejendomme og på slutinvestorerne/-

brugerne. Når der inddrages andre forhold som byggeri, grundpriser mv., er det fordi det 

formodes at have en indflydelse på forståelsen for ejendomsmarkedet og prisdannelsen derpå. 

I forbindelse med undersøgelsen af kreditgivningen til erhvervsejendomme, betragtes penge- og 

realkreditinstitutter under ét, dvs. de enkelte finansielle institutters adfærd undersøges ikke 

særskilt. Der forekommer dog henvisninger til artikler, der vedrører specifikke selskaber, da 

adfærden for disse enten er udtryk for den generelle adfærd eller underbygger pointer. 

 

I kapitel 4 undersøger vi de lovgivningsmæssige forhold som kan tænkes at påvirke 

prisudviklingen. Af hensyn til omfanget, fokuserer vi særligt på den gældende lovgivning, samt 

eventuelle ændringer i den seneste del af den empiriske periode. 

 

Vi analyserer en række selskaber i afsnit 4 og 5. Undersøgelsen af disse selskaber udgør ikke en 

fuldstændig analyse. Formålet med at inddrage disse er alene, at underbygge eller afkræfte 

pointer i analysen og empirien. Vi har ikke foretaget en dybdegående analyse af de enkelte 

selskabers motiver eller økonomiske forhold.  

 

I kapitel 6 foretages en række regressionsanalyser. Formålet med disse er, at teste 

samvariationen mellem makroøkonomiske faktorer og prisudviklingen for erhvervsejendomme. 

Vi beskriver ikke teorien for regressionsanalyser, samt afgrænser os fra en fuldstændig analyse 

af forudsætningerne bag regressionerne. Vi har benyttet os af MS Excel til disse analyser.  

 

1.4 Kildekritik 

I fremstillingen anvendes kvantitativt og kvalitativt datamateriale til vores empiriske 

beskrivelse, analyse og vurdering. 

 

Der anvendes statistisk materiale fra: Danmarks Statistik, SKAT, Realkreditrådet, Cushman & 

Wakefield, Sadolin & Albæk, Colliers, LifaOIS, Oline og Nationalbanken. Derudover anvendes 

der årsregnskaber til strukturanalyse og finansiel analyse af de virksomheder, vi har fundet 

relevante og tilgængelige. Årsregnskaberne aflægges efter årsregnskabsloven eller IFRS. 
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Datamateriale fra disse kilder er generelt offentligt tilgængelige, med undtagelse af længere 

tidsserier fra Cushman & Wakefield og Oline
4
, der er opnået igennem personlig kontakt. Disse 

tidsserier omfatter leje- og afkastniveauer fra Cushman & Wakefield, samt tomgangsprocenter 

fra Oline. Fra disse kilder er hentet kvantitativt data. 

 

Nationaløkonomiske statistikker og finansielle statistikker fra Danmarks Statistik, Skat, 

Realkreditrådet og Nationalbanken vurderes at være pålidelige.  

 

Prisstatistikken fra Danmarks Statistik – www.statistikbanken.dk/ejen1 - omfatter 

gennemsnitsprisen for de gennemførte handler. Statistikken tager ikke højde for ejendommenes 

størrelse, type eller kvalitet. På det grundlag skal statistikken behandles med varsomhed, da 

påvirkning fra større enkelthandler eller flere successive handler af samme ejendom kan påvirke. 

Det fremgår, at ”atypiske” handler er udelholdt, men det er vanskelligt at gennemskue omfanget 

af og baggrunden for sådanne korrektioner. Prisstatistikken vurderes i det store hele at være 

pålidelig - tvivlsspørgsmålet er hvorvidt det bagvedliggende materiale er omfangsrigt nok og 

repræsentativt. 

 

De offentlige vurderinger i perioden 1981 til 1989 tolkes varsomt. Disse tal er fra ”Statistisk ti-

årsoversigt 1989” og kan ikke findes via Danmarks Statistiks database. Serien er et indeks, hvor 

de bagvedliggende værdier og det antalsmæssige grundlag ikke kendes. Vi har ikke kunnet 

rekvirere de bagvedliggende værdier fra Skat eller fra Danmarks Statistik, hvilket gør det 

vanskeligt at vurdere indeksets validitet til vores analyse
5
.  

 

Statistikkerne for leje og afkastkrav fra hhv. Sadolin & Albæk og Cushman & Wakefield er 

erhvervsejendomsmæglernes vurdering af markedet i perioden og er derfor udtryk for deres 

opfattelse af markedspriser på det pågældende tidspunkt. Denne vurdering har selskaberne lavet 

på baggrund af kendskab til indgåede handler og validiteten vurderes derfor, at være rimelig. 

Antallet af handler som statistikkerne beror på har vi dog ikke kendskab til, men at dømme efter 

deres omsætningsstatistikker, må der være tale om et rimeligt antal af handler. 

 

Til brug for analyse af ejerstrukturen på erhvervsejendomsmarkedet er anvendt LifaOIS, der er 

en ejendomsdatabase indeholdende data fra Bygnings- og boligregistret, Planregistret, Det 

fælleskommunale Ejendomsdatasystem, Krydsreferenceregistret, Matrikelregistret og Statens 

salgs- og vurderingsregister. LifaOIS databasen vurderes at være pålidelig.  

 

                                                 
4 Oline er en database med udbudte erhvervsejendomme. Oline producerer statistik, som er tilgængeligt for offentligheden, samt 

statistik som er tilgængeligt for ejendomsmæglere. 
5 Af bilag 7 fremgår det, at vi i to omgange har forsøgt at rekvirere ejendomsprisstatistikker hos Skat uden held.  

http://www.statistikbanken.dk/ejen1
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Til analyse af udvalgte aktører på markedet er anvendt relevante årsregnskaber. Disse er aflagt 

efter årsregnskabsloven eller efter IFRS og er forsynet med revisionspåtegning.  

 

Der er i beskrivelsen af markedet og analysen anvendt kvalitativt materiale i form af interview 

af relevante aktører på erhvervsejendomsmarkedet. Disse interviews er en blanding mellem den 

semi-strukturerede og den ustrukturerede interviewform, da der før samtalen er formuleret 

hovedspørgsmål for at give respondenten et oplæg til emnet for den åbne samtale. Under de 

åbne interview har vi taget noter, der er sammenfattet til respondentens hovedpointer. Notaterne 

er derefter gennemlæst og bekræftet af respondenterne, der har givet samtykke til den videre 

brug i vores fremstilling
6
.  

Der er udført interview med: 

- Nicholas Thurø, Statsaut. Ejendomsmægler MDE, HD(F) og partner i RED – Property Advisers 

- Claus Bælum, Cand.Merc.Jur og partner i RED – Property Advisers 

- Bjarne Jensen, Statsaut. Ejendomsmægler MDE, partner i RED – Property Advisers og 

Bestyrelsesformand i Oline (Ejendomsmægler database) 

- Kristian Krogh, investeringschef i Aberdeen Asset Management 

- Advokat Niels Arthur Andersen 

Vi har anvendt interviews til en kvalitativ vurdering af trends i det statistiske materiale samt en 

vinkling af disse trends fra aktører på markedet. En af årsagerne til dette er, at vi har konstateret 

mangler i det kvantitative datamateriale. 

 

Vi benytter os af en række artikler fra Dagbladet Børsen, Berlingske Business, Jyllandsposten 

med flere. Nogle af disse artikler er udtryk for ensidige kommentarer eller analyser og vi har 

forholdt os kritisk til validiteten af artiklerne, samt det grundlag artiklerne er baseret på. De 

eksempler der fremhæves fra disse kilder vurderes, at være retvisende. 

  

                                                 
6 De godkende notater kan ses af bilagene 2 til 6. Det er vores opfattelse, at hovedspørgsmålene er besvaret ærligt og efter 

respondentens opfattelse af markedet. 
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2 Litteratur på området 

Vores litteratursøgen viser en omfangsrig udenlandsk litteratur med forskellig tilgang til 

analyser af markeder. Vi mener, at denne litteratur om erhvervsejendomsmarkedet kan inddeles 

i følgende kategorier af betydning for nærværende fremstilling: 

i) Markedet for erhvervsejendomme og prisdannelse 

ii) ”Return performance”  

iii) Investoradfærd 

iv) Erhvervsejendomme i relation til den finansielle sektor 

 

iv) Erhvervsejendomme i relation til den finansielle sektor diskuteres i forbindelse med afsnit 

3.6 omhandlende de finansielle markeders indflydelse på prisudviklingen. 

 

Litteraturen om i) markedet omkring erhvervsejendomme og prisdannelse omfatter de 

lærebøger, som søger at forklare markedets kompleksitet og afdække de faktorer, der påvirker 

priserne på erhvervsejendomme. Eksempler på disse er Ball et al. (1998)
7
, Brown & Matysiak 

(2001) og Greer (1997 & 2003). Det teoretiske fundament i Ball et al. (1998) er i udstrakt grad 

brugt i nærværende fremstilling, da det efter vores mening forklarer det komplekse marked på 

en pædagogisk, overskuelig måde uden at simplificere for meget. I litteraturen om 

erhvervsejendomme findes der mange henvisninger til DiPasquale & Wheatons (1996) 

ligevægtsmodel for boligmarkedet dertydeligvis har været en inspiration for blandt andre Ball et 

al. (1998).  

Både DiPasquale & Wheaton (1996) og Ball et al. (1998) forklarer bevægelserne på 

ejendomsmarkedet ved at opstille flere markeder, der påvirker hinanden. Archer & Ling (1997) 

forklarer prisdannelsen ved tre interagerende markeder, hvilket adskiller sig fra de to førnævnte, 

der begge har fire markeder deres ligevægtsmodeller. Der en forskellig opfattelse af hvilke 

markeder, der danner rammen om ejendomsmarkedet. Et fællestræk er, at der er et aktivmarked 

og et brugermarked. Alle modellerne lægger op til, at markedet for det meste bevæger sig uden 

for ligevægt, fordi udbud og efterspørgsel konstant påvirkes af eksogene faktorer og kun 

langsomt kan tilpasse sig. 

 

Scott & Judge (2000) mener at kunne påvise cyklisk adfærd på det britiske marked for 

erhvervsejendomme, hvor cyklusserne varer 7,8 år, mens Key et al. (1994) finder, at de cykliske 

bevægelser er meget irregulære. Ball et al. (1998) beskriver fire typer af cyklusser for 

ejendomsmarkedet med henvisninger til andre udgivelser særligt om det amerikanske 

erhvervsejendomsmarked.  

                                                 
7 Ball, Lizieri & MacGregor (1998) 
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Wheaton (1987) fremhæves i denne forbindelse med hensyn til identifikation af en cyklus på 9-

10 år på det amerikanske marked med udgangspunkt i udviklingen for tomgangsprocenten og 

byggeriet. Denne cyklus synes at være unik for ejendomsmarkedet og har relation til 

efterfølgende lavkonjunkturer. Leitner (1994) bekræfter med en lignende undersøgelse en cyklus 

på 10-11 år for byggeriet.  

Ball et al. (1998) argumenterer, at det er usandsynligt, at der kan udledes en fornuftig langsigtet 

ligevægt pga. kortsigtede effekter. Dette modargumenteres af Colwell (2000), som tager 

udgangspunkt i boligmarkedet og udleder en formel for den langsigtede udbudskurve. Colwell 

(2000) er en videreudvikling af ligevægtsmodellen fremstillet af DiPasquale & Wheaton (1996).  

Udover de nævnte fremstillinger har også Greer (1997 & 2003) og Brown & Matysiak (2001) 

forsøgt at beskrive erhvervsejendomsmarkedet. De har en høj grad af investortilgang til 

markedet og bidrager på mange områder med mere dybdegående analyser, som vi har søgt 

inspiration i. 

 

Det er vores vurdering, at der er en bred teoretisk enighed om de faktorer, der påvirker 

prisdannelsen og påvirker værdien af erhvervsejendomme. De teoretiske forskelle ligger typisk i 

forudsætningerne for kapitaliseringsrenten – altså hvilke risici og muligheder der indregnes – 

samt i hvilken grad der kan findes ligevægt på markedet for erhvervsejendomme.  

 

Litteraturen om ii) ”return performance” er empiriske undersøgelser om afkast på 

erhvervsejendomme. Dette er typisk videnskabelige artikler fra eksempelvis Bank for 

International Settlement, National Bureau of Economic Research, Journal of Finance eller større 

universiteter. Disse undersøgelser søger ofte at sammenligne afkast på tværs af aktivklasser, 

finde systematiske bevægelser i afkast eller definere en risikopræmie på erhvervsejendomme.   

Quan & Titman (1996) undersøger f.eks. sammenhængen mellem aktieafkast og prisændringer 

på erhvervsejendomme i 17 lande. Mens der ikke findes nogen sammenhæng i USA, er der i 

gennemsnit en stærk sammenhæng mellem afkast på erhvervsejendomme og aktier. Quan & 

Titman er inspirerede af adskillige undersøgelser på det amerikanske marked, der har vist at 

afkast på aktier og erhvervsejendomme er ukorrelerede. Bl.a. finder Ibbotson & Siegel (1984), at 

der i perioden 1947-1982 har været en negativ korrelation (-0,06) imellem afkast på 

erhvervsejendomme og S&P aktier når der korrigeres for inflation. Worzala & Vandell (1993) 

finder i perioden 1980-1991 en negativ korrelation (-0,09) imellem afkast på 

erhvervsejendomsindekset Frank Russel og S&P aktier. I samme undersøgelse finder Worzala & 

Vandell en positiv korrelation mellem aktier og erhvervsejendomme i Storbritannien. 

Quan & Titman forsøger at forklare forskellene landende imellem, men kan ikke føre endeligt 

bevis for deres hypoteser.  
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Wheaton et al. (2009) undersøger de seneste 100 års prisudvikling på kontorejendomme på 

Manhattan ved hjælp af en begrænset mængde ’repeat-sales’; altså ejendomme der er solgt flere 

gange over måleperioden. De finder, at det langsigtede afkast på disse ejendomme er begrænset 

til den generelle inflation – dog med meget store prisudsving i perioden. Bl.a. Fisher et al. 

(1994) finder heller ikke at priserne stiger signifikant mere end den generelle inflation. De har 

dog en kortere og senere tidsserie, hvorfor deres konklusioner begrænser sig til efter slut 

1970’erne. Wheaton & Torto (1994) foretager en analyse af ca. 60.000 lejekontrakter fordelt på 

50 metropol områder i USA. De finder, at lejepriserne for kontorejendomme i gennemsnit er 

konstante i faste priser. 

 

Huang & Wilson (2007) undersøger i hvilken grad erhvervsejendomme er en god hedge mod 

inflationen. Idet der i de fleste lejekontrakter tages højde for inflationen ved at lejen indekseres 

løbende, bør erhvervsejendommenes værdi i være inflationssikret. Dette undersøger Huang & 

Wilson ved at sammenligne afkast på erhvervsejendomme på det amerikanske marked med 

inflationen. Dette er gjort tidligere af Fama & Schwert (1977) og Coleman et al. (1997) med 

blandede resultater. Ibbotson & Siegel (1984) beskriver at kontorejendomme fungerer som en 

nær-perfekt hedge mod inflation, hvorimod aktier og obligationer med lang løbetid beskrives at 

have en negativ korrelation med inflationen. 

Huang & Wilson mener at datagrundlaget siden bl.a. Fama & Schwert og Coleman et al. er 

markant forbedret og kan med stor sikkerhed konkludere, at erhvervsejendomme generelt er en 

god sikring mod inflation. Der er forskel på hvilken ejendomstype der vælges – f.eks. viser 

kontorejendomme sig at være signifikant bedre end andre typer, mens butiksejendomme ikke 

synes at have sammenhæng med inflationen.  

 

Plazzi et al. (2010) undersøger i hvilken grad afkast på erhvervsejendomme i USA kan forklares 

ved den forventede vækst i lejen og ved ’cap-rate’ (diskonteringsrente/afkastkrav). De finder 

bl.a., at udviklingen i afkastkrav kan hjælpe med at forudsige udviklingen i priserne på 

boligudlejningsejendomme, industriejendomme og butiksejendomme – men ikke 

kontorejendomme. 

Det er vigtigt at pointere, at størstedelen af disse undersøgelser er udført på det amerikanske 

marked og i forskellige perioder. Konklusionerne er derfor ikke entydige, men kan anvendes 

som indikation for hvilke tendenser man kan forvente, når erhvervsejendomsmarkedet 

undersøges.   

 

En mere relevant undersøgelse for vores problemstilling findes i Björklund & Söderberg (1999). 

De udfører en test på det svenske erhvervsejendomsmarked, hvor de undersøger for både cyklisk 

adfærd og spekulative bobler. 
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Dette gøres ved at analysere afkastkrav og lejeniveauer i forhold til kontantprisudviklingen. De 

finder stærke indikationer for, at der i perioden 1985 til 1990 var en boble, fordi ændringen i 

afkastkravene ikke kunne forklares ved fundamentale parametre. En lignende undersøgelse vil 

blive foretaget i vores analyse. 

 

Litteraturen om iii) investoradfærd omfatter et bredt felt af både teoretisk og empirisk arbejde 

indenfor behavioral finance. Behavioral finance er en psykologisk tilgang til markedet, hvor 

investorernes adfærd anvendes til at forklare økonomiske fænomener. Denne tilgang bryder med 

den rationelle investor, idet investorerne ikke altid opfører sig som forventet, når de tager 

risikorelaterede beslutninger. En stor del af litteraturen søger at forklare bevægelser på 

aktiemarkedet, men de psykologiske teorier og tendenser kan i næsten alle tilfælde overføres på 

andre aktivmarkeder.  

Behavioral finance blev kraftigt udviklet i 1970’erne, hvor især Amos Tversky og Daniel 

Kahneman har været toneangivende. Deres artikel: “Prospect Theory: An Analysis of Decision under 

Risk”(1979) er en af de væsentlige udgivelser på området. I denne artikel udvikles prospect 

theory, som vi anvender til forklaring af investorernes adfærd på det danske marked. Barberis et 

al (2001) anvender prospect theory til at forklare hvordan investorer er påvirkede af deres 

tidligere finansielle investeringer. Dette bryder med den gængse teori; at forbrugere kun søger at 

maksimere deres fremtidige forbrugsevne. En af konklusionerne er at forbrugere/investorer er 

mere følsomme over for tab i deres velstand end vækst i velstanden – i tråd med teorien om 

investorernes tabsaversion. Locke og Mann (2000) udfører en empirisk undersøgelse af, om 

professionelle investorer lider af tabsaversion og dermed har tendens til ikke at realisere aktiver, 

der er faldet i værdi. De finder, at dette faktisk er tilfældet. 

 

Herring & Wachter (2002) beskriver hvordan (over)optimisme kan drive et aktivmarked, hvor 

’short selling’ (kortsalg) ikke er muligt. Selvom aktivværdierne er overvurderede og der er 

investorer der ved dette, kan ingen investere imod markedet og dermed få priserne justeret mod 

en ligevægt. På et sådan marked bliver undervurderede aktiver købt, mens overvurderede aktiver 

bliver på markedet indtil de tages af markedet eller bliver solgt. 

 

Også Clayton et al. (2008) beskriver hvordan investorernes adfærd kan drive et marked, hvor det 

ikke er muligt at udøve kortsalg. Clayton et al (2008) tager udgangspunkt i det private 

ejendomsmarked, hvor de mener, at de store udsving i priserne kan forklares ved spekulativ 

adfærd. Pga. et mindre likvidt marked, relativt til aktiemarkedet, tager det længere tid for 

boligmarkedet at tilpasse sig og finde en ny ligevægt.  

De Bondt & Thaler (1990) mener at kunne påvise, at investorerne ofte overreagerer når 

markedet er i nedgang. De viser, at de aktier, der taber størst værdi i en nedtur, ofte overgår 

markedsafkastet i årene efter nedturen.  
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Denne cykliske effekt betegnes mean reversion – dvs. priserne justerer sig omkring en naturlig, 

stabil udvikling
8
. De Bondt & Thaler mener dog, at mean reversion er bevis for overreaktioner 

på markedet.    

 

Myopic loss aversion er det forhold, at investorer træffer forskellige investeringsvalg afhængigt 

af længden af den statistiske tidsserie de bruger som grundlag for deres valg. Eksempelvis 

vælger flere at investere i aktier frem for obligationer, hvis de ser på en lang afkaststatistik frem 

for en kort. Denne adfærdsteori undersøger Benartzi & Thaler (1999), ved at opstille 

investeringsbeslutninger med forskelligt informationsgrundlag. Bernartzi & Thaler anvendte 

også myopic loss aversion i deres forsøg på at forklare the equity premium puzzle – det forhold 

at aktier synes at give et højere afkast end obligationer i relativt til risikoen.    

Hendershott et al. (2005) finder i empiriske undersøgelser af afkastkrav og faktiske afkast på 

erhvervsejendomme, at investorer i Storbritannien indbygger mean reversion i deres 

forventninger til pengestrømme fra erhvervsejendomme, mens amerikanske investorer ikke gør. 

Hendershott et al. tolker dette som, at de britiske investorer er mere rationelle end de 

amerikanske. 

Chan et al. (1996) undersøger i hvilken grad afkast på aktiemarkedet kan forudsiges ved 

historiske afkast og om der dermed kan udledes en ’momentum teori’. Dette er en form for test 

af markedets effektivitet. Hvis afkast kan forudsiges fordi stigende afkast skaber momentum, 

kan random walk hypotesen
9
 afvises. Vi udfører en lignende test på det danske marked for 

erhvervsejendomme, for at undersøge om stigende priser i én periode leder til stigende priser i 

den næste periode.  

   

                                                 
8 Mean reversion: at priser og afkast på lang sigt vil justere sig til et gennemsnit eller en gennemsnitlig udvikling. Dvs. store 

stigninger må nødvendigvis efterfølges af fald tilbage til et gennemsnitsniveau. 
9 Eugene Fama (1965) 
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3 Teoretisk grundlag 

Afsnittet indledes med en beskrivelse af erhvervsejendomme som investeringsaktiv, hvor 

erhvervsejendommes særegenskaber og risikoforhold belyses. Herefter følger en beskrivelse af 

markedet for erhvervsejendomme, da det er vigtigt at forstå den komplekse 

markedssammensætning og prisdannelse, som gør sig gældende for erhvervsejendomme. 

Som opfølgning på prisdannelsen beskrives erhvervsejendomme i et makroøkonomisk 

perspektiv for at beskrive hvilke samfundsmæssige forhold, der kan påvirke prisen på 

erhvervsejendomme. 

Sidste del af det teoretiske fundament beskriver finansielle institutters relation til og påvirkning 

af erhvervsejendomsmarkedet, for at identificere hvorledes ændringer i kreditgivningen kan 

påvirke prisen på erhvervsejendomme. 

 

3.1 Erhvervsejendomme som investeringsaktiv  

I det følgende gives en beskrivelse af erhvervsejendomme som investeringsaktiv. Afsnittet har 

til formål at belyse forskellige ejendommes karakteristika, samt at forklare den pengestrøm der 

investeres i. Hertil beskrives modeller til værdiansættelse af ejendomme som enkeltaktiv og den 

risiko ejendomsinvestering indebærer. Slutteligt beskrives hvorledes ejendomme kan indgå i en 

porteføljesammensætning. 

3.1.1  Erhvervsejendommes karakteristika  

Erhvervsejendomme bør betragtes som et driftsmiddel til produktion af varer og/eller ydelser. 

Derfor er efterspørgslen efter erhvervsejendomsareal som udgangspunkt baseret på 

virksomheders produktionsbeslutninger og repræsenterer derfor ikke en ultimativ nytte. 

Erhvervsejendomsarealet er et middel til at opnå den produktion et firma ønsker og er derfor en 

afledt faktor af efterspørgslen efter de producerede varer og ydelser. 

Det er dermed en lejer med et produktionsbehov, der skal betale for den pengestrøm, der er 

grundlaget for en ikke-bruger baseret investering. 

Vi fokuserer særligt på følgende tre overordnede ejendomssegmenter: 

1. kontorer 

2. butikker  

3. industriejendomme 

Kontorejendomme er typisk kendetegnet ved at blive brugt af virksomheder eller personer 

indenfor serviceerhverv eller det offentlige erhverv. Brugere af kontorejendomme efterspørger 

typisk kvalitet og placering. Ofte kendetegnet ved kontorejendommes udformning er, at 

bygningerne skal afspejle virksomhedens værdigrundlag og have attraktive medarbejder- og 

kundeforhold
10

. 

                                                 
10 Buch & Møller 2005 – ”Projektudvikling af fast ejendom” s. 37 
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Butiksejendomme dækker over såvel små butikker som store butikscentre. Butiksejendommenes 

brugere er typisk virksomheder indenfor detailhandel og de efterspørger derfor eksponering i 

form af synlighed og beliggenhed i befærdede områder
11

. 

 

Industriejendomme er mere varierende i type og anvendelse. De typiske brugere er 

virksomheder indenfor produktion, lager og logistik. Disse har forskellige karakteristika, men 

fællestrækkene er; adgang til billig arbejdskraft, fornuftig infrastruktur og miljømæssige 

forhold
12

. Industriejendomme er i højere grad ejet af slutbrugeren end de øvrige to segmenter. 

Dette skyldes at anvendelsen af ejendommen varierer efter hvilken type virksomhed 

slutbrugeren driver, herunder produktionsrelaterede særinstallationer. 

 

Slutbrugeren af en erhvervsejendom kan af forskellige årsager have interesse i at leje 

erhvervsejendommen frem for at eje den. Derfor kan investorer købe erhvervsejendomme mod 

forventning om en fremtidig pengestrøm i form af leje. Dermed kan ejendomme også betragtes 

som et finansielt aktiv og pengestrømmen sidestilles med udbetalinger fra obligationer. 

Det bemærkes at ejendomme som finansielt aktiv adskiller sig fra andre finansielle aktiver. En 

ejendom handles typisk over-the-counter og der kan ikke spekuleres imod netop én ejendom 

(kort salg). 

Den enkelte ejendom handles sjældent og som udgangspunkt findes der ikke carbon copies. 

Dertil kommer at det er et materielt gode, som ikke kan flyttes på tværs af landegrænser, samt at 

det kræver en besigtigelse at verificere dets eksistens og kvalitet. 

Disse særlige egenskaber kan skabe nogle problematiske forhold for en effektiv handelsplatform 

for ejendomme. Dette er overvejelser der bør medtages i en analyse af et ejendomsmarkeds 

prisdata og -udvikling. 

For investorer i, långivere til og brugere af erhvervsejendomme er der derfor et behov for kritisk 

at vurdere værdien af en ejendom. I det følgende gennemgås værdiansættelsesprocessen for 

erhvervsejendomme. 

 

 

 

 

                                                 
11 Buch & Møller 2005 s. 37 
12 Produktions- og logistikvirksomheder kan have brug for at planloven tillader et vist forureningsniveau.  
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3.1.2  Værdiansættelsesmodeller  

I nærværende afsnit beskrives hhv. den afkastbaserede model og DCF-modellen (discounted 

cash flow) til værdiansættelse af fast ejendom. Der er taget udgangspunkt i disse to modeller, da 

det primært er disse modeller, der anvendes på det danske marked for erhvervsejendomme
13

. 

Idet modellerne anvendes af markedets aktører, har de en praktisk indflydelse på priserne. Det er 

derfor væsentligt at belyse, hvilke elementer der indgår i værdiansættelsesmodellerne og i 

hvilket omfang de forskellige modeller adskiller sig fra hinanden. 

 

Den afkastbaserede model  

Den afkastbaserede model tager udgangspunkt i den nettopengestrøm ejendommen genererer i 

det første år ejendommen erhverves – nettolejen. Nettolejen betragtes som en uendelig annuitet 

og tilbagediskonteres derfor med et risikojusteret afkastkrav. Det vil sige: 

              
               

          
  Lign. 3 -1 

Der er tale om en relativt simpel model, idet alle faktorer der har indflydelse på investeringens 

risiko og dermed pris, indregnes i afkastkravet. Afkastkravet beskrives senere i dette afsnit. 

Antagelsen bag denne opsætning er, at de frie pengestrømme fra lejen er stabiliseret det første år 

og vil forsætte med at tilgå ejeren uendeligt. Dette er den primære forskel i forhold til DCF-

modellen. 

Figur 3-1 Eksempel på brug af den afkastbaserede model til værdiansættelse 

 
Eksemplet viser en værdiansættelse af en tom ejendom, hvorfor der påregnes istandsættelse og udlejningsomkostninger. 

Eksemplet er med udgangspunkt i en investors tilgang. Der tages udgangspunkt i et konkret kontorlokale med kælder. 

                   Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår tilbagediskonteres første års nettoleje som en uendelig annuitet. 

                                                 
13 ”Værdiansættelse af investeringsejendomme – anbefalinger til DCF-modellen” s. 8 – Ejendomsforeningen Danmark & RICS 

(Royal Institute of Chartered Surveyors) 2010 

Etage Anvendelse Areal Leje pr. kvm. Årlig leje

4. sal Kontor 500 1.000 500.000

Kælder Opbevaring 100 300 30.000

Samlet anslået lejeindtægt 600 530.000

Udlejerbetalte driftsomkostninger

Ejendomsskatter og afgifter 100.000 

Fællesudgifter (vedligeholdelse, vicevært mm.) 50.000   

Administration 20.000   

170.000 170.000

Nettoleje til forrentning af købesummen 360.000

Afkastkrav 6,61%

Estimeret kontantværdi før fradrag og tillæg 5.449.000

 + Depositum (estimeret til 6 måneders leje) 180.000

 - 6 måneders tomgang (manglende lejeindtægt samt driftsomkost.) 265.000

 - Istandsættelse af lejemål - kr. 1.500 pr. kvm. 900.000

 - Udlejningsomkostninger - 15% af første års leje 54.000

Estimeret kontantværdi 4.410.000

Værdiansættelseseksempel - Den afkastbaserede model
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Derefter tillægges depositum og der fradrages for tomgang, udlejningsomkostninger og 

istandsættelse af lejemålet
14

. Teoretisk bør disse omkostninger fratrækkes efter kapitaliseringen 

af nettolejen, som det er vist i ovenstående Figur 3-1 Eksempel på brug af den afkastbaserede 

model til værdiansættelse. 

Depositum behandles som en kontantværdi, der skal tillægges ejendommens værdi. Dette 

begrundes i, at investoren i hele ejendommens levetid, vil være i besiddelse af et depositum der 

kan forrentes. I tilfælde hvor det kontante depositum erstattes af en bankgaranti, bør denne ikke 

indgå i ejendomsværdien. 

 

Afkastkravet (i eksemplet 6,61 pct.) er et realt afkastkrav, idet det forudsættes at lejen vil blive 

reguleret med inflationen over hele ejendommens levetid
15

. Hvis lejen justeres bagudrettet i 

forhold til den erfarede ændring i inflationen, bør første års nettoleje prissættes med det følgende 

års forventede inflation indkalkuleret. 

Alternativt til den afkastbaserede model noterer Clayton et al. (2008), at ejendomsværdien kan 

udtrykkes som en multipel af første års NOI (net operating income) – altså en faktormodel. I 

denne model svarer NOI til nettolejen. 

Multiplens størrelse er givet ved den reciprokke værdi af den risikojusterede diskonteringsrente, 

hvori der også er taget højde for den forventede ændring i NOI. I den afkastbaserede model er 

der ligeledes taget højde for den forventede ændring i nettolejen. Forudsætningerne for 

multipelmodellen svarer til forudsætningerne for den afkastbaserede model - den eneste forskel 

er at afkastkravet omregnes til en multipel der multipliceres med nettolejen. I det konkrete 

eksempel ville multiplen i en faktormodel svare til 
 

      
      . 

 

DCF-modellen 

I DCF-modellen tages der udgangspunkt i en budgetperiode og en terminalværdi. 

I budgetperioden reguleres pengestrømmen med den forventede udvikling inklusiv inflationen, 

og tilbagediskonteres derfor med et risikojusteret nominelt afkastkrav. I DCF-modellen benyttes 

nettolejen som udtryk for den årlige pengestrøm der indtjenes. 

Terminalværdien findes ved at tilbagediskontere nettolejen i terminalåret med en risikojusteret 

real diskonteringsrente. Denne terminalværdi er udtryk for ejendommens værdi i terminalåret og 

skal derfor tilbagediskonteres til år 0. Denne tilbagediskontering sker på samme måde som 

pengestrømmen i budgetperioden, altså med en nominel diskonteringsrente. Regnestykket ser 

derfor således ud: 

 

                                                 
14 Buch & Møller (2005) s.42 
15 ”Den almindeligste måde er at regulere lejen hvert halve eller hele år efter nettoprisindekset eller efter udvikling i pristal.” – 

Tove Flygare (2004) 
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                Lign. 3 -2 

                     
          

     
                       Lign. 3 -3 

                     
            

                                 Lign. 3 -4 

                                                              Lign. 3 -5 

DCF-modellen giver mulighed for at indregne pengestrømsrelaterede risici såsom 

tomgangsperioder, genudlejningsomkostninger, renoveringsomkostninger, investeringsbehov 

etc., i pengestrømsopgørelsen, førend denne kapitaliseres. Et eksempel på en DCF baseret 

værdiansættelse er givet i nedenstående Figur 3-2 Et eksempel på brug af DCF-værdiansættelse. 

Udgangspunktet er det samme kontorlokale med tilhørende kælder. 

Figur 3-2 Et eksempel på brug af DCF-værdiansættelse 

 
Eksemplet viser en værdiansættelse af en tom ejendom, hvorfor der påregnes istandsættelse og udlejningsomkostninger det 

første år, herefter forventes ejendommen at kunne udlejes stabilt. Eksemplet er med udgangspunkt i en investors tilgang. 

                Kilde: Egen tilvirkning 

I budgetperioden er der opstillet en pengestrøm, der er fundet ved at fratrække udgifterne 

forbundet med ejendommens drift fra lejeindtægterne. Derudover der indlagt en forventet 

tomgang. Længden af budgetperioden afhænger af sikkerheden i ejendommens pengestrøm. 

Foreligger der en 10- eller 15-årig lejekontrakt med en økonomisk pålidelig lejer kan 

budgetperioden ansættes i forhold til lejekontraktens uopsigelighed. 

 

I det konkrete eksempel opkræver udlejer en bruttoleje og afholder derefter samtlige 

omkostninger i forbindelse med ejendomme. Derudover er der indlagt tomgang og 

udlejningsomkostninger i år 1 og år 8, hvilket afspejler investors forventninger til 

udlejningsforløbet. Der afsættes penge til renovering og fornyelse hvert fjerde år.  

Forudsætninger

Inflation er 2 pct.

Lejemålet istandsættes med 1.500 kr. pr. kvm i år 1

Der er udlejningsomkostninger i år 1 og år 8

Der er en tomgang på 6 mdr. i år 1 og år 8

Der afsættes penge til fornyelse hvert fjerde år

Discounted Cash Flow Model År 1 År 2 År 3 År 4 … År 8 … År 15 Terminalår

Bruttoleje 530.000 540.600 551.412 562.440 608.803 699.324 713.310

Ejendomsskatter og afgifter -100.000 -102.000 -104.040 -106.121 -114.869 -131.948 -134.587 

Fællesudgifter (vedligeholdelse, vicevært mm.) -50.000 -51.000 -52.020 -53.060 -57.434 -65.974 -80.422 

Administration -20.000 -20.400 -20.808 -21.224 -22.974 -26.390 -32.169 

Tomgang -265.000 0 0 0 -304.402 0 -35.666 

Udlejningsomkostninger -54.000 0 0 0 -63.270 0 -8.000 

Investeringer/fornyelse -900.000 0 0 -28.122 -30.440 0 -14.266 

Nettoleje -859.000 367.200 374.544 353.913 … 15.415 … 475.012 408.201

Nominel diskonteringsrente 8%

Real diskonteringsrente 6%

Tilbagediskonteret Nettoleje 2.076.811

Tilbagediskonteret Terminalværdi 2.144.700

Depositum 180.000

Ejendommens estimerede værdi 4.410.000
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Lejeindtægten, driftsudgifter, ejendomsskatter, administration og udvendig vedligeholdelse er 

alt sammen fremskrevet med en forventet inflation, i dette tilfælde 2 pct. årligt.  

Summen af de tilbagediskonterede nettolejeindtægter, den tilbagediskonterede terminalværdi 

samt depositum udgør ejendommens værdi.   

I eksemplet udgør hhv. budgetperioden og terminalværdien ca. halvdelen af ejendommens 

værdi. Budgetperioden er udtryk for en tilnærmelsesvis sikker pengestrøm, afhængigt af lejers 

bonitet, lejekontraktens længde, opsigelsesvilkår mv., mens terminalværdien har en større grad 

af usikkerhed. Jo større værdi der udgøres af budgetperioden, desto større sikkerhed er der om 

kontantprisestimatet. 

 

Af de to modeller vurderes DCF-modellen at være den mest retvisende, da det i højere grad 

synliggøres hvilke og hvor store risici investoren kan forvente. Modellen er mere fleksibel, idet 

der kan tages højde for perioder med tomgang, lejerabatter mv. At fastsætte et procentuelt 

risikotillæg for den type fremtidige omkostninger involverer en stor usikkerhed, hvilket 

ultimativt kan betyde signifikante fejlestimater.  

 

På et perfekt kapitalmarked, hvor investorerne er enige om forudsætningerne og hvor alle 

relevante data er kendte, bør de forskellige værdiansættelsesmodeller give samme resultat. Dvs., 

at det eksempelvis antages at investorerne kan vurdere risikotillægget korrekt i den 

afkastbaserede model. 

Det fremgår af disse modeller at vurderingen af afkastkravet er afgørende i forhold til en 

retvisende værdiansættelse af erhvervsejendomme. Derfor gennemgås ejendomsspecifik risiko 

og investors afkastkrav i det følgende afsnit. 

 

Ejendomsspecifik risiko 

Den ejendomsspecifikke risiko er udtryk for den særlige risiko, der er forbundet med den 

enkelte ejendom. Denne risiko kan betragtes som den usystematiske risiko for ejendommen. 

Buch & Møller (2005) beskriver følgende, ikke udtømmende, forhold som påvirker ejendommes 

attraktivitet og dermed afkastkravet: 

- Makroøkonomisk udvikling 

- Udbud og efterspørgsel på ejendomsinvesteringsområdet 

- Beliggenhed 

- Lejeudbud og efterspørgsel 

- Lejers forretning 

- Lejers bonitet 

- Lejeniveau 

- Omkostninger 

- Kontraktforhold 

- Restværdi (ejendommens værdi ved udløb af eksisterende lejekontrakt) 

- Genudlejningsrisiko/istandsættelse/genanvendelighed 
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Af ovenstående forhold som er særligt specifikke for den enkelte ejendom gælder ejendommens 

kvalitet, type, beliggenhed, størrelse, lejer og kontraktforhold. Forhold som makroøkonomiske 

udsving og udbud og efterspørgsel må betegnes som markedsrisici og en del af den systematiske 

risiko. Eksisterende lejeres forretning og bonitet bør analyseres, da en bedre økonomisk soliditet 

hos lejeren er udtryk for mindre risiko for manglende betalinger og efterfølgende tomgang. Jf. 

DCF-modellen kan budgetperioden bedre estimeres, når man med rimelig sikkerhed kender til 

lejekontraktens vilkår og længde. 

 

At vurdere de ovenstående risikoparametre kræver en betydelig informationsmængde og er 

udtryk for subjektive skøn. En ejendomsværdi formodes at kunne fluktuere meget afhængig af 

ovenstående forhold – f.eks. om den forsøges solgt hhv. med eller uden eksisterende lejere. 

Derfor er ejendomsinvestering behæftet med en likviditetsrisiko, som er udtryk for hvor 

sandsynligt det er at kunne sælge ejendommen videre til en fair pris. 

 

Investorernes afkastkrav 

Både den afkastbaserede model og DCF-modellen indregner et risikotillæg for ejendommes 

specifikke risiko som beskrevet ovenfor. Risikotillægget indgår således i afkastkravet. 

 

Buch & Andersen (2005) beskriver afkastkravet som startforrentningen udtrykt ved: 

                  
                                      

                
        Lign. 3 -6 

Denne betragtning svarer til den afkastbaserede model. Huang & Wilson (2007) benytter 

tilsvarende denne relation og uddyber afkastkravet som: 

             
                                      

                
   Lign. 3 -7 

Hvor RF er den risikofri rente, RP er risikopræmien, g er den reale vækst i lejen og i er 

inflationen. 

 

Afkastkravet i den afkastbaserede model indeholder som udgangspunkt den forventede 

tomgang, vedligeholdelsesudgifter og andre driftsmæssige usikkerheder. I DCF-modellen er 

disse, eller en del af disse, indlagt i pengestrømmen fra driften, jf. eksemplet i afsnit 3.1.2. 

De to afkastkrav bør derfor ikke sammenlignes direkte
16

. 

 

Til sammenligning med en DCF-vurdering af et selskab er investorernes afkastkrav til 

selskabets aktier, ifølge Petersen & Plenborg (2005), udtrykt ved
17

: 

 

 

                                                 
16 Ejendomsforeningen Danmark – Værdiansættelse af investeringsejendomme (2010) 
17 Regnskabsanalyse for beslutningstagere – Petersen & Plenborg (2005) 
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                                      Lign. 3 -8 

Hvor ejernes afkastkrav Ke er en funktion af den risikofrie rente, rf, samt et risikotillæg. 

Risikotillægget er produktet af markedsporteføljens risikopræmie, udtrykt ved        , og 

aktivets relative risiko, udtrykt ved βek. Illikviditetstillægget er en risikopræmie, der afspejler de 

omkostninger, der er forbundet med at konvertere aktivet til kontanter. 

Ejerafkastkravet, som det er beskrevet af Petersen & Plenborg, er defineret med udgangspunkt i 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). Grundidéen i CAPM er, at investorer der holder en 

tilstrækkelig bred portefølje af aktiver, kun vil betale for den risiko der ikke kan 

bortdiversificeres
18

. Den risiko der er specifik for det enkelte aktiv kan bortdiversificeres, ved at 

holde aktiver der er negativt korreleret med hinanden. 

Estimering af den specifikke ejendoms beta bliver let upræcis, fordi ejendomme sælges og 

vurderes relativt sjældent. 

 

Derfor kan man forestille sig at en vurdering afkastkravet på en enkelt ejendom beror på en 

analyse af den risikofri alternativrente, en vurdering af den systematiske risiko, samt en analyse 

af den enkelte ejendoms særlige egenskaber: 

                  
      

 
      

                          
      

 
              

    Lign. 3 -9 

Hvor beta er udtryk for den systematiske risiko målt ved en række variable, såsom 

beskæftigelse, forbrugertillid og -priser, BNP og andre samfundsmæssige variable der kan 

påvirke eller indikere efterspørgsel efter erhvervsejendomsareal. 

 

3.1.3  Erhvervsejendomme i  en porteføljebetragtning  

Institutionelle investorer, ejendomsselskaber og privatpersoner anvender erhvervsejendomme 

som finansielt aktiv, og flere af disse besidder større ejendomsporteføljer. Porteføljeteorien 

beskriver, hvordan aktiver med forskellige risici og forskellige forventede afkast sammensættes 

på optimal vis i forhold til investorens risikoprofil. Investorens teoretiske problemstilling er 

derfor at sammensætte en portefølje, som optimerer forholdet mellem risiko og afkast.  

 

Ejendomsinvestorer følger forskellige former for investeringsstrategier. I det følgende 

gennemgås de to dominerende strategier
19

: Passiv investering og aktiv porteføljepleje.   

 

 

 

                                                 
18 Greer (1997) s. 320 
19 Ball et al. (1998), Buch & Møller (2005) 
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I den passive strategi, forsøger investoren almindeligvis at skabe en portefølje tæt på 

markedsporteføljen for erhvervsejendomme. Rent teoretisk kan markedsporteføljen findes som 

illustreret i nedenstående figur 3-3. Dette ud fra en betragtning om porteføljer bestående 

udelukkende af erhvervsejendomme. 

Figur 3-3 Eksemplificering af markedsporteføljen 

 
Den sorte linje, benævnt CML (capital market line) tager sit udgangspunkt i det forventede afkast af det risikofrie aktiv. I 

punktet hvor CML tangerer den efficiente rand, findes den kombination af aktiver der danner markedsporteføljen. Risiko/afkast 

forholdende afspejler ikke faktiske vurderinger. 

                  Kilde: egen tilvirkning 

En passiv forvaltning medfører at der købes og holdes i lange perioder. Derved undgås 

transaktionsomkostninger, der er relativt store for ejendomme. Denne strategi varetages som 

udgangspunkt, hvis man har tillid til, at aktiver på markedet er prissat korrekt og fokuserer på at 

sikre den underliggende betalingsstrøm. 

 

Aktiv forvaltning indebærer, at investoren forsøger at opnå afkast, der er højere end 

markedsafkastet
20

. En metode til dette er, at have relativt flere investeringsejendomme end 

markedsporteføljen tilskriver det, i områder der forventes at levere højere afkast end markedet
21

.  

En lignende metode er at betragte ejendommene individuelt og købe og sælge henholdsvis 

under- og overvurderede ejendomme
22

. Derudover kan investoren aktivt pleje sin portefølje ved 

at administrere ejendommene. Investoren kan desuden forbedre sit afkast, ved at renovere 

ejendommene og kræve en højere leje, drage fordel af ændringer i markedet, ved at regulere til 

markedsleje og skabe stordriftsfordele i administration og vedligeholdelse. 

 

Buch & Møller (2005) beskriver, at investorers afkast over tid er afhængig af det direkte afkast 

af pengestrømmene sammenholdt ejendommens værdi, samt kapitalafkastet af ejendommens 

ændring i markedsværdi. Det beskrives at man ved den passive forvaltning særligt sikrer sin 

indtjening ved direkte afkast, mens der i mindre grad fokuseres på kapitalafkastet. Risikoen ved 

denne forretningsstrategi vurderes lavere sammenholdt den aktive forvaltning som i højere grad 

fokuserer på kapitalafkast.  

                                                 
20 Buch & Møller (2005) s. 47 
21 Ball et al. (1998) s. 303 
22 Ball et al. (1998) s. 303 
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Huang & Wilson (2007) og Ibbotson & Siegel (1984) finder for det amerikanske marked, at 

erhvervsejendomme, herunder særligt kontorer, har været en god sikring mod inflation. Ibbotson 

& Siegel finder desuden at reale afkast på ejendomme ikke umiddelbart har nogen korrelation 

med aktier og lange obligationer. Standardafvigelsen vurderes at ligge mellem common stocks 

og treasury bills. Det er derfor muligt at investering i erhvervsejendomme kan være attraktivt 

alene ud fra diversifikationseffekterne. Dette vil være interessant for selskaber, der investerer på 

tværs af en række aktivklasser. 

 

Grundlaget for porteføljeoptimeringen bygger på teorien for CAPM. Denne forudsætter
23

: 

- Investorer er risikoaverse og nyttemaksimerende 

- Der er ikke transaktionsomkostninger eller skat ved at handle med aktiverne på det givne marked 

- Aktiverne kan opdeles i små enheder 

- Investorerne er bredt diversificerede over en række aktiver. 

- Investorer er pristagere, dvs. den enkelte investor kan ikke påvirke priserne. 

- Investorer kan låne og placere til den risikofrie rente 

- Al information på markedet er tilgængeligt for alle aktører på samme tid 

Antagelsen om ingen transaktionsomkostninger og skat er teoretisk. På ejendomsmarkedet er 

køb og salg af ejendomme er forbundet med juridiske udgifter, statslige afgifter, mæglersalær, 

skat af fortjeneste mv. Antagelsen om at investorer er pristagere afhænger af markedets størrelse 

og strukturen på markedet. Jo mindre markedet er, desto større indflydelse har de enkelte salg på 

markedets opfattelse af prisniveauet.    

 

De forskellige investeringsstrategier kan hjælpe til en forståelse af strukturen på markedet. 

Ejendomsinvestorernes risikoprofil hænger i høj grad sammen med investeringsstrategien. Det 

må forventes at eksempelvis pensionskasser og forsikringsselskaber ønsker en sikker og 

langsigtet investering og har et lavere afkastkrav end eksempelvis developere der udvikler 

ejendomme for at skabe værdi
24

. Er markedet præget af institutionelle investorer kan der 

forekomme en relativt lav omsætning af ejendomme, som følge af passive investeringsstrategier. 

 

3.2 Markedet for erhvervsejendomme 

Følgende afsnit vil belyse den teoretiske sammenhæng på markedet for erhvervsejendomme. 

Der tages udgangspunkt i ligevægtsmodellen fremstillet af Ball et al. (1998) for prisdannelsen 

på erhvervsejendomsmarkedet. De beskriver erhvervsejendomsmarkedet med udgangspunkt i 

kontorejendomme og modellen nedenfor tager derfor primært udgangspunkt i kontorer. 

Modellens implikationer kan dog overføres til de øvrige segmenter af erhvervsejendomme uden 

tab af forklaringsgrad. 

 

                                                 
23 Brealey, Myers & Allen (2006) 
24 Buch & Møller (2005) s. 42 
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Ball et al. beskriver erhvervsejendomsmarkedet som flere markeder med fælles relation og 

interaktion. Specielt fremhæves fire delmarkeder i forbindelse med udbuds- og 

efterspørgselsanalysen: 

Figur 3-4 Erhvervsejendomsmarkedets sammensætning ifølge Ball et al. (1998) 

 

            Kilde: Ball et al. (1998), egen tilvirkning 

Disse markeder vil i de følgende afsnit blive gennemgået i ovenfor nævnte rækkefølge. 

 

3.2.1  Brugermarkedet  

På brugermarkedet er ’bygningslejen’ udtryk for den fulde omkostning forbundet med at leje 

erhvervsareal. Ejerbenyttet erhvervsareal har ikke en decideret leje men derimod omkostninger 

for brug af ejendommen og dermed en implicit lejeomkostning – ’beregnet leje’. Hvis den 

implicitte lejeomkostning overgår bygningslejen kan det betale sig at sælge ejendommen og 

indgå en lejekontrakt
25

. 

Figur 3-5 Brugermarkedet 

 
Af figuren fremgår hvorledes lejeniveauet tilpasses på markedet for erhvervslejemål på kort sigt. 

                 Kilde: Ball et al. (1998), egen tilvirkning 

Brugermarkedet indeholder på kort sigt et givent udbud af kontorareal, S. Efterspørgslen efter 

kontorareal udtrykkes som en ret linje med negativ hældning som funktion af lejen, r, en 

virksomheds omsætning, O, og mængden af kontorareal der benyttes pr. ansat, WS. Ball et al 

udtrykker efterspørgslen efter kontorareal ved: 

                   Lign. 3 -10 

Når markedet er i ligevægt er lejen den pris en given virksomhed er villig til at betale for en 

standard erhvervsenhed
26

. Modellen forudsætter for enkelthedens skyld, at tomgangen ved 

ligevægt er lig nul. I realiteten formodes at eksistere en naturlig tomgang. 

På kort sigt argumenteres det at efterspørgslen er uelastisk, fordi virksomheder først antages i 

højere grad at udnytte kontorarealet (WS) før der tages beslutninger omkring udvidelse. 

 

                                                 
25 Sale and leaseback er et eksempel på dette. Ejendommen sælges til et leasingselskab, som leaser ejendommen til sælger. Buch 

& Møller (2005) s.154. 
26 Ball et al. refererer til ’standard unit of office space’ som mål for mængde, eksempelvis m2 i Europa eller sq.ft. i USA 
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3.2.2  Aktivmarkedet  

Aktivmarkedet er det marked hvor ejendomme holdes som et finansielt aktiv. Under antagelse af 

at investorerne er rationelle og ønsker at maksimere deres afkast i forhold til deres individuelle 

risikoprofil, er det opportunity cost of capital (offeromkostning) der er den drivende faktor på 

dette marked. 

Tilgangen til værdiansættelsen er betragtningen om nettolejen som en uendelig annuitet 

tilbagediskonteret med en kapitaliseringsgrad. Nedenfor vises sammenhængen afbilledet, hvor 

prisen på ejendommen, P, er en funktion af nettoindtægten ved at udleje erhvervsareal, I, over 

det nominelle afkastkrav, k. 

    
  

  
               Lign.3 -11 

Figur 3-6 Aktivmarkedet 

 
Af figuren fremgår hvorledes prisen på erhvervsejendomme tilpasses på kort sigt. 

                 Kilde: Ball et al. (1998), egen tilvirkning 

Forudsætningerne for denne sammenhæng er dels fuldkommen konkurrence på 

kapitalmarkederne, dels at investorerne er indifferente omkring de forskellige karakteristika for 

finansielle aktiver. Sidstnævnte pointe skal forstås sådan, at idet diskonteringsrenten 

sammenlignes på tværs af finansielle aktiver forventes det, at så længe alle risikoforhold er 

indregnet gør det ingen forskel hvilket aktiv der investeres i. 

 

3.2.3  Byggemarkedet  

Byggemarkedet er markedet hvor erhvervsejendomme opføres, nedrives eller ombygges. Ball et 

al. beskriver byggemarkedet som et marked, hvor udviklerne indsamler byggetilladelser og 

igangsætter byggeprojekter. Disse bliver videresolgt som færdige produkter til investorer, der 

køber dem på lige fod med finansielle aktiver, eller direkte til slutbrugere
27

. 

                                                 
27 Denne sammenhæng fremhæves også af Buch & Møller (2005). Ejendommene kan desuden indgå i udviklernes egen 

portefølje til senere salg. 

0

50

100

150

200

0 10 20 30 40 50

Rent

Valuation or priceP* P P' P+

r'

r

k

k''

k'



Kandidatafhandling  Michael Jensen & Lior Koren 

Side 28 af 188 

Figur 3-7 Byggemarkedet 

 
Af figuren fremgår hvorledes nyt byggeri af erhvervsejendomme besluttes på kort sigt. 

                 Kilde: Ball et al. (1998), egen tilvirkning 

Det antages i modellen, at nyt byggeri kun bliver igangsat, hvis den totale efterspørgsel efter 

areal (jf. brugermarkedet) overstiger det samlede udbud. Således igangsættes nyt byggeri indtil 

denne efterspørgsel efterkommes. Heri eksemplificeres de fire markeders interaktion – 

landmarkedet endnu ikke beskrevet. Hvis virksomhederne i mellemtiden mindsker f.eks. arealet 

per arbejder, medfører dette at efterspørgslen efter areal falder og det nye byggeri medfører et 

samlet udbud som er større end det efterspurgte. Dermed opstår der nedadgående pres på lejen 

hvilket, jf. Figur 3-6, medfører at ejendommene falder i pris og udviklerne dermed ikke kan 

afsætte det nye byggeri til den oprindeligt forventede værdi. Hermed forstås, at der er en implicit 

afhængighed af det gældende lejeniveau, om end det på kort sigt tages for givet (konstant). 

 

I ovenstående forsimplede tilgang tages der ikke højde for en eventuel merværdi ved at vente 

med at påbegynde byggeri. Såfremt spændet mellem markedspriserne på ejendomme og 

byggeomkostningerne udvides vil det være mere profitabelt at bygge. Dette indebærer en risiko 

for, at udvikleren fejlvurderer pris- og omkostningsudviklingen. Tages der højde for disse 

faktorer kan en funktion for byggeriet se således ud: 

         
   

              Lign. 3 -12 

hvor DV er udtryk for ny byggeudvikling,     er udtryk for den forventede værdi af en 

ejendom,     den forventede pris for byggeomkostninger, φ er værdien af at vente med at 

udvikle (call-option) over de eksisterende byggeomkostninger og RP er risikopræmien ved at 

estimere ovenstående parametre. Dermed bliver byggeudviklingen en funktion af følgende: 

                             Lign. 3 -13 

hvor     er lig forventede byggeomkostninger,     er den forventede pris for land,     er den 

forventede reale alternativ rente. 

Teoretisk er der tale om en udmærket model, men det kan forventes, at der opstår dataproblemer 

når   og    skal estimeres, idet de er teoretiske elementer og derfor ikke kan måles kvantitativt. 
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Om byggemarkedet kan det tilføjes, at det meste byggeri baserer sig på en vis grad af 

spekulation, pga. byggeperioden. Fordi det tager tid at bygge, kan udvikleren/investoren være 

nødsaget til at spekulere i den fremtidige efterspørgsel efter den givne ejendomstype, hvis han 

ikke producerer efter ordre eller på anden måde sikrer sin investering. Spekulationen kan 

begrænses ved at udvikleren på forhånd afsætter dele af eller hele byggeprojektet ved enten salg 

eller udlejning
28

. 

En byggeproces indeholder flere trin, hvor nogle er mere spekulative end andre: 

1. Køb af byggegrund  
2. Ansøgning om byggetilladelse 

3. Grunden byggemodnes 

4. Det færdige byggeri sælges eller udlejes / det færdige byggeri indgår i udviklerens aktiver 

5. Bygningen opføres. 

Trin 1., købet af byggegrund, vil som oftest være ren spekulation, idet grunden typisk anskaffes 

førend egentlige byggeplaner foreligger. Ofte opkøbes grunde med strategiske placeringer med 

henblik på fremtidig udnyttelse som led i en langsigtet strategi. Trin 5. er i sagens natur den 

mest omkostningsfulde fase, hvorfor det især er inden denne fase, at der er mulighed for at 

imødekomme spekulativ adfærd. Dette kan eksempelvis ske i form af risikopolitikker blandt 

udviklerne, hvor det stilles som krav, at et forudbestemt areal skal være udlejet, førend byggeriet 

igangsættes
29

. 

Byggesektoren, og særligt udviklere, er derfor den første instans, hvor spekulativ adfærd kan 

indtræde. En overvægt af risikovillige udviklere på markedet kan derfor indikere spekulativ 

adfærd. 

 

3.2.4  Markedet for grundareal  

Markedet for grundareal beskriver de naturlige begrænsninger der er for det areal, som kan 

udvikles og udlejes. Det er generelt for land, at den begrænsede mængde er med til at skabe en 

konkurrence omkring udnyttelsen af det tilgængelige landareal. 

                                                 
28 Developernes projektbeskrivelser, se bl.a. www.sjaelsoe.dk , www.ceraco.dk  og www.tkdevelopment.dk  
29 Se eksempelvis www.tkdevelopment.dk (projekt- og risikostyring) 

http://www.sjaelsoe.dk/
http://www.ceraco.dk/
http://www.tkdevelopment.dk/
http://www.tkdevelopment.dk/
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Figur 3-8 Markedet for grundareal 

  
Figuren viser prisdannelsen på markedet for land, som en funktion af udbud og efterspørgsel. Efterspørgslen efter land, D, til 

udvikling af kontorareal har en negativ hældning, idet en faldende pris på land vil øge interessen for at udvikle. 
                 Kilde: Ball et al. (1998), egen tilvirkning 

På markedet for land skal f.eks. kontorareal konkurrere med en eventuel anden udnyttelse af 

arealet, som bolig, hotel eller butik, alt efter hvilke anvendelser der fra statslig side er tilladt. 

Dette skaber ifølge Ball et al. en konkurrencesituation udviklerne imellem. Derfor er 

hældningen for udbud af land til kontorbygninger positiv, da man for at kunne tiltrække land til 

kontorer, skal betale en højere pris for grunden, end de der efterspørger land til et formål med 

lavere driftsindtægter. 

 

Udbuddet af land er den primært begrænsende og dermed styrende faktor på grundmarkedet, 

hvilket har to hovedårsager; byggeriprocessen for udviklere og den offentlige sektors investering 

i infrastrukturen. Udviklere kan være begrænsede af regelsæt, som skal overholdes, for at 

byggeri kan fuldføres. En liberalisering af restriktionerne kan øge udbuddet af land og dermed 

sænke prisen på land. Når den offentlige sektor investerer i infrastrukturen aktiveres mere land 

til udnyttelse af bl.a. kontorer, hvormed udbuddet skydes mod højre. 

 

3.2.5  Ligevægtsbetingelser  

Med reference til den simple beskrivelse af de fire markeder og figurerne Figur 3-5 tilFigur 3-8 

kan overgangen fra én ligevægt til en anden beskrives som anført nedenfor. 

Figur 3-9 Eksempel på ligevægtstilpasning 

 

 
Ovenstående tabeller fremhæver effekten af en stigning i virksomheders omsætning ud fra en alt andet lige betragtning 

                  Kilde: Egen tilvirkning 
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Modellerne viser, at såfremt der sker ændringer på det enkelte marked, er aktørerne på dette 

marked nødt til at forholde sig til og handle i forhold til effekten af ændringerne. Af samme 

årsag beskrives det af Ball et al., at en langsigtet ligevægt ud fra en udbuds- og 

efterspørgselsbetragtning vil være urealistisk, da der pga. markedets sammensætning aldrig vil 

kunne findes fuldstændig ligevægt. Argumentet uddybes med, at idet aktører på markedet for 

erhvervsejendomme kan agere på alle fire submarkeder
30

, er der mulighed for at disse agerer 

strategisk for at opfylde egne mål
31

. Derfor må det formodes, at der forekommer priseffekter 

som ikke nødvendigvis kan forklares af udbuds og efterspørgselsteori. 

 

Ball et al. beskriver derfor nødvendigheden af at introducere forventninger i teorien. Cobweb-

modellen gennemgås kort for at belyse simple forudsætninger om fremtiden. 

Figur 3-10 Cobweb-modellen 

 
Cobweb-modellen beskriver forholdet mellem udbud og efterspørgsel, når der er en forsinkelse mellem beslutningen om at 

ændre af udbuddet og hvornår udbuddet endeligt ændres. 

                Kilde: Ball et al. (1998), egen tilvirkning 

Prisen på bestemte ejendomssalg kendes og kan sammenlignes med omkostningerne ved 

udvikling af en lignende ejendom. Overstiger salgsværdierne byggeomkostningerne, er der 

incitament til at igangsætte byggeri. Når byggeriet står færdigt har efterspørgslen ændret sig, 

pga. afgang eller tilgang i markedet, en ændring i makroøkonomiske forhold eller andre forhold. 

Dermed svarer prisen på erhvervsejendomme ikke til det oprindelige udgangspunkt og der 

handles nu med udgangspunkt i det nye prisniveau. 

Dette forudsætter naive forventninger blandt investorer, idet investorerne antages at betragte den 

seneste periodes priser som stabile. Dermed anvendes disse som beslutningsgrundlag for, hvad 

der skal udbydes og efterspørges i de efterfølgende perioder. Dette kan medføre, at der i 

perioder med høje priser bygges for meget. Såfremt et marked viser sig at bevæge sig i cyklusser 

kan dette skyldes, jf. cobweb-effekten, at markedets aktører opfører sig kortsigtet og/eller tager 

beslutninger på grundlag af korte empiriske observationer. 

 

I en perfekt verden er markedets aktører rationelle og fortolker information korrekt, dvs. at de er 

i stand til at vurdere midlertidige effekter og reale effekter, samt modparternes forventede 

                                                 
30 Beskrevet af Ball et al. (1998) som ’institutional theory’. 
31 Ball et al. (1998) s. 110 – disse ’egne’ mål kan afvige fra rationel adfærd i henhold til udbuds- og efterspørgselsteorien 
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reaktion herpå. Cyklusser er tegn på irregulær adfærd på markedet. Der er dog teoretiske forhold 

som tilsiger at ejendomsmarkedet opfører sig cyklisk dels i kraft af makroøkonomiske cyklusser 

og egne cykliske bevægelser, om end der synes at være uenighed om signifikansen heraf. 

Wheaton (1987) og Leitner (1994) fremhæver tiårige cyklusser i det amerikanske marked 

særligt med henvisning til byggeriet, Key et al. (1994) finder irregulære cyklusser. Ball et al. 

beskriver desuden 4-5 årige cyklusser på det britiske ejendomsmarked, som særligt synes at 

skyldes makroøkonomiske udsving
32

. 

 

3.3 Makroøkonomiske variable 

I det følgende gennemgås kort en række makroøkonomiske forhold, som kan påvirke 

erhvervsejendomsmarkedet og forklare udsving i priserne. 

 

3.3.1  Arbejdsmarkedet og udbuddet af arbejdskraft  

Arbejdsstyrken i samfundet kan være indikativ for den økonomiske vækst i samfundet og 

dermed efterspørgslen efter areal for erhvervsvirksomheder.  

Phillips (1958) viser i hans studie af Storbritannien i perioden 1861-1957, at en lav ledighed 

afføder højere inflation - en sammenhæng der til stadighed diskuteres. Friedman (1968) 

beskriver at ledighedsniveauer under den naturlige ledighed vil afføde en stigende inflation.  

Det er behæftet med stor usikkerhed at estimere den naturlige arbejdsløshed på et marked
33

. Det 

vurderes ikke relevant at forsøge at beregne den naturlige ledighed, men en investor bør 

forholde sig til, hvorvidt det aktuelle ledighedsniveau er af en normal karakter.  

Perioder med lav arbejdsløshed vil - alt andet lige - fordre en positiv stemning i erhvervslivet, da 

den lave arbejdsløshed danner grobund for købekraften i samfundet og dermed afsætning af 

varer og ydelser. 

 

3.3.2  Inflation 

Den generelle inflation affødes typisk af en høj vækst og høj efterspørgsel efter varer. I EU er 

der et generelt inflationsmål, som defineres; ”tæt på men under 2 pct. stigning i det 

harmoniserede forbrugerprisindeks for euroområdet”
34

. Dette mål forsøger medlemslandene at 

styre efter. Som styringsredskab anvendes primært renten, hvor den toneangivende rente 

bestemmes af Den Europæiske Centralbank (ECB). Inflationens påvirkning af prisen på 

erhvervsejendomme er diskutabel. Som nævnt i kapitel 2 finder særligt Huang & Wilson (2007) 

grund til at bekræfte ejendommes uafhængighed af inflationen, mens andre finder en positiv 

sammenhæng. 

                                                 
32 Ball et al. (1998) s. 176 
33 Der er opstillet modeller for dette, bl.a. udleder Skaarup & Hald (2001) et analytisk udtryk for ADAM’s 

strukturledighedsbegreb, som også OECD anvender. Strukturledigheden defineres som det ledighedsniveau, der sikrer et 

konstant bytteforhold og stabil løn- og prisinflation på lang sigt. 
34 Nationalbanken - http://nationalbanken.dk/DNDK/euro.nsf/side/ECBs_pengepolitik!OpenDocument  

http://nationalbanken.dk/DNDK/euro.nsf/side/ECBs_pengepolitik!OpenDocument
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Uanset dette kan overnormal inflation være udtryk for en ophedet økonomi og derfor være 

sammenfaldende med for høje aktivpriser. Ball et al. fremhæver at bobler på 

erhvervsejendomsmarkedet er sammenfaldende med stigende renter og inflation
35

. 

 

3.3.3  Renten 

Danmark er ikke med i Euro-valutasamarbejdet, men fører fastkurspolitik overfor Euroen. Dette 

indebærer, at det teoretisk forsat er Nationalbanken, der styrer den danske pengepolitik og 

dermed de pengepolitiske renter
36

. Reelt er det dog begrænset, i hvilket omfang Nationalbanken 

alene kan føre aggressiv pengepolitik, uden at ECB i forvejen foretager en lignende 

pengepolitik. Nationalbankens formål med ændringer i renten er således primært at sikre 

kronens kurs overfor Euroen. 

Ved en faldende rente mindskes viljen til at spare op, samtidigt med at viljen til at optage lån 

stiger. Dette resulterer i øget forbrug og investering i samfundet. En ekspansiv pengepolitik 

forventes derfor - alt andet lige - at føre til prisstigninger på erhvervsejendomme, mens det 

modsatte gør sig gældende for kontraktiv pengepolitik. 

 

3.3.4  Investeringer 

I takt med øget produktion blandt virksomhederne formodes investering i produktionsapparat 

nødvendigt. Denne stigende efterspørgsel leder til investering i erhvervsejendomme. Denne 

investering er en del af den aggregerede investering i samfundet og indgår dermed som en del af 

den totale, private investering i samfundet. 

 

Investeringer i erhvervsejendomme formodes at udgøre en relativt lille del af de samlede private 

investeringer i samfundet. Dette skyldes ejendommes lange levetid, som tilsiger en relativt lille 

udskiftningsgrad, samt at de årlige vedligeholdelsesudgifter vurderes at udgøre en lille del af de 

samlede private investeringer. Derfor forventes investeringer i erhvervsbygninger at udgøre en 

relativt lille andel af BNP. 

Den affødte effekt af investeringer i erhvervsbygninger vurderes derimod at have en 

uproportionelt stor betydning for samfundet, på grund af den lange levetid og dermed den 

samlede værdi af erhvervsejendomme i forhold til nationens samlede velstand. Derfor forventes 

mindre fluktuationer i investeringernes andel af BNP at have en relativt stor betydning for 

erhvervsejendomspriserne. Ball et al. Fremhæver, med henvisning til det britiske marked, at der 

i perioden op til start 1990’erne blev investeret for 1,5-2,5 procent af det samlede BNP, mens 

gennemsnittet for perioden 1955-96 var omkring ca. 1,3 procent p.a. Perioden op til starten af 

1990’erne var kendetegnet ved en boble på erhvervsejendomsmarkedet i Storbritannien
37

. 

                                                 
35 Ball et al. (1998) s.157 
36 Dette under forudsætning om at de gældende konvergenskrav overholdes (+/- 2,25 procentpoint DKK valutaudsving overfor 

EUR og krav til maks. 1,5 procentpoint inflationsudsving ift. de tre prisstabile eurolande).  
37 Ball et al. (1998) s.174 
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3.4 Effektive markeder 

Markedseffektiviteten er som begreb anvendt som forudsætning for bl.a. aktivmarkedet, jf. 

afsnit 3.2.2, hvor der forudsættes et effektivt kapitalmarked. 

Fama (1969) betegner markedet som effektivt når priserne på markedet til fulde afspejler alle 

tilgængelige informationer. Dette er kernen i effecient market hypothese (EMH). Hvis nye 

informationer bliver introduceret, og disse vurderes at have en effekt på prisen på ejendomme, 

justeres prisen på ejendommene og en ny ligevægt skabes. Fordi der er tale om ny og hidtil 

ukendt information, bør justeringer i priserne, som resultat af ny information på 

ejendomsmarkedet bevæge sig tilfældigt – ’random walk hypothesis’. Det vil sige, at når et 

ejendomsmarked forventes at være effektivt, vil korrelationen mellem f.eks. indeværende og 

foregående måneds kapitalafkast på ejendomme i gennemsnit være lig nul, eller til 

sammenligning med CAPM og SML
38

, forventes det, at alle ejendomme i gennemsnit befinder 

sig på SML-linjen. Dette kan testes ved tendenslinjen
39

: 

        -            Lign. 3 -14 

Hvor Rt er udtryk for kapitalafkastet for indeværende periode, mens Rt-1 er udtryk for 

kapitalafkastet for foregående periode. Beta,  , vil være udtryk for korrelationen mellem 

afkastet for foregående periode og indeværende periode. Desto tættere   er på nul, desto mindre 

af afkastet i indeværende periode vil kunne forklares ud fra afkastet i forrige periode, dvs. jo 

mindre     er desto mere effektivt er det pågældende marked der testes for. 

Ovenstående beror ikke på afkastets størrelse, men derimod bevægelser for afkastene på 

ejendomsmarkedet og dermed en analyse af markedets forudsigelighed og tilpasningsevne. 

Alternativt kan der testes for, hvorvidt overnormale afkast kan opnås over en længere periode – 

fair game test. Tanken er, at der fra en periode til en anden i gennemsnit ikke bør være forskel 

på den foregående periodes forventede afkast og det aktuelle afkast. Dermed tillades anormalt 

afkast at eksistere, men i gennemsnit vil det være lig nul
40

. 

                             , hvor   Lign. 3 -15 

              Lign. 3 -16 

       er det anormale afkast på en ejendom, i, udtrykt som forskellen mellem det aktuelle afkast, 

     , og det forventet afkast,              givet informationerne tilgængelige på tidspunkt t, 

  . 

De to tests klassificeres typisk som test af markedet i den ’svage form’ og ’semi-stærke form’. 

Det vil sige et marked, hvor alle tidligere informationer er inkluderet i de nuværende priser og 

man dermed ikke kan opnå overnormale afkast på baggrund af empirisk data. Det vil i kapitel 6 

blive undersøgt hvorvidt tidligere prisændringer i vores empiriske periode kan forklare de 

efterfølgende prisændringer – 3-14 

                                                 
38 Security Market Line 
39 Brown & Matysiak (2000), s. 436 
40 Ball et al. (1998), s. 281. Brown & Matysiak (2000) s.452 
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I relation til Famas (1969) beskrivelse af effektive markeder i den ’st rke form’
41

, kan der være 

flere ting i forbindelse med erhvervsejendomsmarkedet, der bevirker at markedet ikke kan 

betragtes som effektivt. 

i) Hvis der ikke, eller kun delvist, forefindes offentligt tilgængeligt information om de 

faktiske lejeniveauer og handelspriser på erhvervsejendomme. (Dvs. nogen 

monopoliserer information og som resultat heraf kan udnytte informationen til egen 

fordel) 

ii) Hvis der forekommer transaktionsomkostninger i forbindelse med at handle 

erhvervsejendomme. F.eks. juridisk bistand, tinglysning, mæglerudgifter mv. 

iii) Hvis ikke der er enighed om forudsætningerne for prissætningen i markedet.  

Ovenstående er eksempler på, at prisen på en erhvervsejendom ikke nødvendigvis vil reflektere 

al tilgængelig information. 

 

Ifølge Brown & Matysiak (2000) bør man skelne mellem et operativt og informativt effektivt 

marked. De påpeger, at fordi et marked ikke er operativt effektivt, pga. f.eks. omfattende 

transaktionsomkostninger, kan markedet fortsat være informativt effektivt – dvs. at priserne i 

markedet reflekterer en fair pris baseret på de tilgængelige informationer. 

På et marked som ikke er effektivt, kan investorer påvirke priserne ved deres adfærd. Dette giver 

anledning til at henlede ekstra opmærksomhed på de psykologiske faktorer, der kan påvirke 

prisdannelsen på markedet. 

 

3.5 Behavioral finance - investoradfærd 

Udover de makroøkonomiske forhold må det overvejes, om der er andre faktorer der har 

indflydelse på prisdannelsen på markedet for erhvervsejendomme.  

Behavioral finance omhandler de psykologiske faktorer, som påvirker en investor i beslutninger 

om risiko og afkast. Behavioral finance er en bred vifte af teorier, der tager udgangspunkt i den 

menneskelige adfærd og psykologi. Mange af disse teorier står således i kontrast til EMH, som 

bl.a. forudsætter, at markedets aktører agerer rationelt – traditionelt ud fra et 

nyttemaksimeringsprincip. 

 

3.5.1  Disaster myopia  

Ved disaster myopia forstås, at investoren undervurderer risici for større økonomiske chok. 

Eksempler på sådanne økonomiske chok kan være en finanskrise, et massivt prisfald på 

boligmarkedet eller en valutakrise. Fælles for størstedelen af de økonomiske chok er, at de 

forekommer relativt sjældent og det derfor er svært at vurdere risikoen for at chokket indtræffer. 

                                                 
41 De tre former, hhv. svag, semi-stærk og stærk, for markedseffektivitet blev oprindeligt foreslået af Roberts (1967) 
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Mange investorer kan således lide af disaster myopia (nærsynethed el. snæversynethed), hvilket 

resulterer i, at risiko for katastrofens indtræden ikke medregnes.  

Dermed reduceres sandsynligheden for et økonomisk chok til nul og der indregnes ingen 

risikopræmie i priserne. 

Disaster myopia er ifølge Herring & Wachter (1999 & 2002) en kombination af availability 

heuristic og threshold heuristic. Availability heuristic beskriver, at det generelt er lettere at 

forestille sig at en begivenhed indtræffer når begivenheden forekommer hyppigt eller hvis den 

netop har fundet sted. Lavfrekvente begivenheder, som eksempelvis børskrak, er vanskelige at 

forestille sig og dermed også vanskelige at tillægge en risiko. Har der derimod været en lignende 

begivenhed inden for en nær fortid, vil denne stå friskt i hukommelsen og blive medtaget i 

risikovurdering. Dertil forklares threshold heuristic ved negligeringen af små risici. Når en 

risiko er tilstrækkelig lille bliver den opfattet som nul. Guttentag & Herring (1984) viser 

yderligere, at en chokerende begivenhed kan give anledning til, at risikoen for at et lignende 

chok indtræffer i perioden efter tillægges for stor risiko. 

 

Markedet for fast ejendom, hvad enten der er tale om erhvervsejendomme eller det private 

boligmarked, er et marked, hvor indflydelsen fra disaster myopia kan diskuteres. Hvis hverken 

investorerne eller långiverne anser risikoen for ejendomsmarkedets kollaps for tilstedeværende, 

undervurderes konkursrisikoen, mens ejendomsværdierne overvurderes - Herring & Wachter 

(1999 & 2002). Dette kan føre til øget belåning af de enkelte ejendomme og en relativt større 

eksponering overfor ejendomsmarkedet blandt långiverne. Indtræffer et chok på 

ejendomsmarkedet, eksempelvis et prisfald på 15 pct., vil pengeinstitutter i perioden efter. Jf. 

Guttentag & Herring, kræve en uforholdsmæssig høj risikopræmie, da de frygter at et lignende 

fald vil kunne finde sted. 

 

3.5.2  Prospect theory 

Prospect theory er udviklet af Kahneman & Tversky (1979), der ved hjælp af empiriske 

eksperimenter viser, at mennesket ikke agerer rationelt, når det stilles overfor risikobetingede 

beslutninger. Opfattelsen af den rationelle investor beskrives som en nyttemaksimerende, 

risikoavers investor. Det vil sige at investoren til enhver tid vil foretrække et sikkert afkast, frem 

for et valg under usikkerhed med samme forventede afkast - uanset eksisterende formue. 

 

Kahneman & Tversky (1979) finder investoren som værende risikoavers når det gælder positive 

afkast, men risikosøgende når det gælder negative afkast. Ligeledes beskrives investorens 

negative følelse forbundet med at tabe en sum penge som en stærkere følelse end den glæde, der 

er forbundet med at tage en gevinst hjem. 
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Den sidstnævnte pointe kan medvirke til, at en periode med overvurderede aktiver varer lang tid, 

idet investorer vil forsøge at holde på aktiver for at undgå at realisere et tab. Dette gør sig 

principielt gældende på alle markeder. Locke & Mann (2000) viser at professionelle investorer 

lider af tabsaversion og dermed holder for længe på aktiver der er faldet i pris. Modsat realiserer 

de hurtigt gevinster og ofte for hurtigt - sammenholdt aktivernes udvikling efter salget. 

På markedet for erhvervsejendomme har denne adfærd effekt, da arbitragemuligheden i 

forbindelse med de overvurderede aktiver ikke kan udnyttes af andre investorer ved at tage en 

kort position i en ejendom. Denne situation kan bevirke, at en længere periode med faldende 

priser ikke nødvendigvis kan aflæses af handlerne.  

En periode med overvurderede aktivpriser kan således vare i lang tid, men kan ligeledes 

afsluttes brat, hvis en anden krise indtræffer. Eksempelvis kan en likviditetskrise i 

finanssektoren sætte en brat stopper for långivningen og tvinge virksomheder til at realisere 

deres aktiver for at frigøre likviditet til tilbagebetaling af eksisterende lån. Derved dumpes en 

stor ejendomsmasse på markedet med prisfald til følge. 

 

3.5.3  Overoptimisme 

At priserne på ejendomsmarkedet kan være drevet af overoptimisme, knytter sig til antagelsen 

om et relativt fast udbud af ejendomme på kort og mellemlang sigt - Herring & Wachter (2002). 

Det antages, at handelspriserne på erhvervsejendomme fordeler sig omkring de fundamentale 

priser med større eller mindre afvigelser svarende til investorernes forskellige afkastkrav. 

På et marked med høj likviditet og hvor korte positioner er muligt, vil afvigelser fra den 

fundamentale værdi blive udnyttet af investorer, der vil købe undervurderede aktiver og tage 

korte positioner i overvurderede aktiver. Følges denne logik, vil der på 

erhvervsejendomsmarkedet kun ske opkøb af de undervurderede aktiver. Overvurderede aktiver 

vil fortsat være i markedet. 

Denne situation tillader, at det er de mest optimistiske investorer, der bestemmer prisniveauet på 

ejendomsmarkedet – fremhævet i udenlandsk litteratur som limits to arbitrage. Under 

opportunistisk adfærd vil aktørerne på markedet have en tendens til såkaldt signalling - Ball et 

al. (1998). Ved brug af signalling forsøger man at overbevise markedet om at ens adfærd er 

troværdig og fornuftig. Et tænkt eksempel kan være at man som ejendomsselskab udtaler sig om 

et sundt marked og handler ejendomme til vurderingspris eller højere, for at overbevise andre 

om at det er fornuftigt at handle i det eksisterende prisleje. 

Overoptimisme kan ske som følge af en representativeness bias, jf. Barberis & Thaler (2003), 

hvor investoren lægger en for kort eller misvisende periode til grund for et generelt indtryk. 

Dette kan eksempelvis være en periode med overnormale aktivpriser. 
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3.5.4  Perverse incentives  

Perverse incentives dækker eksempelvis over at investorer udnytter dårlige tider til at øge 

risikoen i deres projekter, velvidende at kreditorerne ikke vil øge deres risikopræmie. Herring & 

Wachter (2002) beskriver hvordan det er vanskeligt for kreditorerne at overvåge, hvorvidt 

investorer øger risikoen i deres projekter. Såfremt ejendomsinvesteringer og byggeprojekter er 

højt gearede, betyder det at banker eller andre udlånsgivere bærer en stor del af risikoen. 

Incitamentet for developeren eller investoren til at øge risikoen i håb om et højere afkast er 

derfor til stede. Myers (2001) påpeger, at der er et særligt incitament til at øge risikoen ved en 

højere gearing, i tilfælde hvor projektet er på vej mod konkurs. Dermed øger investoren sin 

potentielle gevinst betydeligt uden selv at bære en tilsvarende stor ekstra risiko. Den højere 

risiko tilfalder derimod kreditorerne, som bliver tvunget til at nedskrive værdien af lånene, 

såfremt en konkurs indtræffer. Dette betyder samtidigt, at investoren mangler incitament til at 

indskyde kapital for at redde projektet. 

Kombinationen af en høj gearing på ejendomsmarkedet og asymmetrisk information kan 

bevirke, at ejendomsinvesteringer og projekter generelt er mere risikable, end hvis de i højere 

grad var finansieret af egenkapital. 

Perverse incentives kan tilsvarende være aktuelt for långivere. Eksempelvis kan banker være 

tilskyndet til at ignorere risiko for kollaps, i forventning om at de bliver reddet hvis katastrofen 

indtræffer. Som bankens økonomiske situation forværres tilskyndes banken at påtage sig mere 

risiko. Eksempelvis kan banken undlade at gribe ind overfor kunder, der ikke overholder deres 

forpligtelser, for ikke at skulle realisere et regnskabsmæssigt tab. I dette tilfælde er det banken 

der øger sin gevinst, mens bankens kreditorer bærer det potentielle tab. Disse er typisk andre 

banker, garantifonde eller, i sidste ende, staten. 

I en situation hvor ejendomsinvestorer har lidt at miste og kreditorerne føler sig sikret i tilfælde 

af kollaps, kan der derfor være tale om en klassisk moral hazard problematik. 
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3.6 Kapitalmarkedernes indflydelse  

Af den teoretiske sammenhæng forventes, at en øget kreditgivning i samfundet medfører 

stigende investeringer og priser i samfundet. 

En følge af dette kan være en tendens til en generelt højere gearing - her tænkes især på 

udviklere og ejendomsinvestorer. Et lavt renteniveau kan endvidere medføre en øget 

risikovillighed for at opnå et afkast pick-up (en øget tendens til spekulation), herunder i 

erhvervsejendomme, hvilket foruden højere erhvervsejendomspriser også fører til yderligere 

acceleration i økonomien. 

 

3.6.1  Finansiering af erhvervsejendomme  

Buch & Møller (2005) fremhæver at udviklingsejendomme og færdigbyggede 

erhvervsejendomme i høj grad finansieres af fremmedkapital, særligt lånefinansiering. De 

fremhæver to former for finansiering - mellemfinansiering og endelig finansiering. 

Mellemfinansieringen vedrører udlån til køb af grunde og udviklingsprojekter som indfries ved 

overdragelse til ny køber. Finansieringen sker typisk ved byggelån udstedt af pengeinstitutter 

eventuelt suppleret med tilsagn om endeligt lån udstedt af realkreditinstitutter. 

Den endelige finansiering sker enten ved bank- eller realkreditlån og er finansieringen af den 

færdigbyggede ejendom. 

Ved långivningen foretager kreditgiver en kreditvurdering af ejendommen eller 

ejendomsprojektet, ud fra en vurdering af sandsynligheden for at låntager går konkurs og 

størrelsen af tabet på lånet givet konkurs. Denne kreditvurdering beror på en analyse af låntagers 

likviditet, soliditet og den langsigtede rentabilitet af ejendommen eller projektet
42

. 

 

3.6.2  Långivningsinstitutters kreditgivning og erhvervsejendomspriser  

Erhvervsejendomspriser formodes at kunne påvirke långivningsinstitutters kreditgivning. 

Hvis disse ejer erhvervsejendomme vil højere priser herpå medføre øget aktivværdi og dermed 

udlånsgrundlag
43

. Betydningen af dette er dog diskutabel, dels fordi långiverne bør forholde sig 

kritisk til holdbarheden af ændringen i aktivværdierne og dels som følge af de gældende 

restriktioner for pengeinstitutters ejerskab af erhvervsejendomme jf. afsnit 4.3.5.  

 

På kort sigt vil stigende priser mindske risikoen for misligholdelse og dermed det forventede tab 

på lån med underliggende pant i erhvervsejendomme. Færre dårlige lån og tab på lån vil øge 

profitabiliteten for långivningsinstitutterne. På længere sigt er sammenhængen mindre klar. Ved 

effektive kapitalmarkeder bør der ikke være en mærkbar øget profitabilitet at spore, da lånene 

teoretisk afspejler den korrekte konkursrisiko for det underliggende aktiv.  

                                                 
42 Buch & Møller (2005) s. 195 
43 Davis & Zhu (2004) 
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Dermed bør profitabiliteten afhænge af institutternes risikovillighed. Ændringen i profitabilitet 

på længere sigt vil dermed komme som resultat af ændrede risikobetragtninger /-villighed. 

Der er ifølge Davis & Zhu (2004, 2005 & 2009) en tendens til i perioder med stigende priser at 

glemme dårlige perioder og derved til at vurdere kvaliteten af aktiver for højt og som følge heraf 

til at acceptere for høj risiko. Dermed vises der tendenser på det som i behavioral finance 

terminologien benævnes representativeness bias. Denne adfærd er beskrevet i afsnit 3.5.3 

omkring overoptimisme. 

 

Længere perioder med stigende erhvervsejendomspriser kan medføre en forventning om færre 

misligholdte lån. Dette kan igen medføre lavere krav til lånebetingelser og en højere opfattet 

kvalitet af disse lån
44

. Sideløbende kan lånevilligheden hermed stige og risikopræmien falde. 

Disse ”favorable” forhold vil skabe en større efterspørgsel efter lånefinansieret 

erhvervsejendomsinvestering, hvilket øger den generelle efterspørgsel efter erhvervsejendomme. 

Hermed skabes en selvforstærkende effekt, som teoretisk kan forekomme med modsat fortegn i 

situationer med tab på udlån til erhvervsejendomme (disaster myopia). 

Davis & Zhu (2005) udfører empiriske analyser af, i hvilken grad priser på erhvervsejendomme 

påvirker bankers præstation, for en række europæiske lande, USA, Canada og Japan. Deres 

konklusion lyder, at priserne på erhvervsejendomme har en udpræget indflydelse på både 

bankers profitabilitet og udlånsaktivitet. Derudover viser undersøgelsen, at store banker påvirkes 

i højere grad end mindre banker, hvilket Davis & Zhu forklarer ved, at store banker er mere 

risikovillige, bl.a. som følge af et statsligt sikkerhedsnet – jf. to big to fail tesen
45

. Denne 

konklusion gentages og uddybes af Davis & Zhu (2009)
46

, hvor det fremhæves at små (lokale) 

banker er mindre eksponerede overfor erhvervsejendomme. Der registreres mindre udlånsvækst, 

relativt færre og mindre tab på dårlige lån til erhvervsejendomme og byggesektoren. 

Davis & Zhu (2009) fremhæver indledningsvis tre forhold, som giver anledning til at udlån til 

erhvervsejendomme og relaterede brancher, bør følges nøje af dels bankerne selv, dels af 

statslige tilsyn i lande med en stor koncentration af banker. Disse er: 

1. Ultimo 2007 udgjorde ca. 23 pct. af alle rentebærende aktiver i amerikanske banker 

erhvervsejendomslån – herunder udgjorde de op til 46 pct. for mellemstore banker. 

2. Eksponeringen overfor erhvervsejendomme, med 1. punkt in mente, vurderes at være 

undervurderet, da erhvervsejendomme også benyttes som sikkerhed i andre typer lån end 

direkte til erhvervsejendomssektoren. 

                                                 
44 Davis & Zhu (2004) 
45 Betragtningen om, at nogle finansielle institutioner er for store til, at Staten tør lade dem gå konkurs, pga. samfundsmæssige 

konsekvenser. Finn Østrup (2008) – ”Finansielle kriser” – s. 357 
46 Empirisk analyse af 907 banker på tværs af 15 OECD lande inklusiv Norge og Sverige; Danmark undtaget pga. dårligt 

datagrundlag. 
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3. Erhvervsejendomslån har en tendens til at være de mest volatile lån i bankernes 

porteføljer
47

. Det fremhæves ydermere, at tab på disse lån, og lån til byggesektoren, har 

været større og mere fluktuerende end for andre lån på det aggregerede plan. Dette 

indikerer en høj systematisk risiko. 

 

3.6.3  Erhvervsejendomme i  relation til den f inansielle sektor  

Ovenfor er gennemgangen især præget af udgivelser fra Davis & Zhu, fordi de fremhæver nogle 

mærkbare relationer og adfærdsmønstre for pengeinstitutterne på et bredt statistisk og teoretisk 

grundlag. I det følgende gennemgås øvrige udenlandske artikler på området som uddybning på 

sammenhængen mellem prisen på erhvervsejendomme og pengeinstitutternes udlånsadfærd. Jf. 

kapitel 2 kan følgende betragtes som en gennemgang af den fjerde litteraturkategori, iv) 

erhvervsejendomme i relation til den finansielle sektor. 

 

Herring & Wachter (1999) beskriver, med udgangspunkt i fem bobler i fast ejendom den stærke 

sammenhæng mellem fast ejendom og bankers adfærd og præstationer. Af disse tilfælde er især 

den svenske krise af 1990’erne, den japanske erhvervsejendomsboble
48

 af slut 1980’erne og 

boblen i Boston i start 1990’erne. Fælles for disse tre tilfælde er følgende: 

 Der har været længere perioder med stigende priser på erhvervsejendomme pga. øget 

efterspørgsel efter erhvervsejendomsareal. Dette pga. markant produktivitetsforøgelse i 

efterkrigstiden og i de senere år op til boblerne en polarisering af markedet mod 

servicesektorerne fra landbrug og industri. 

 Bankerne erfarer en øget konkurrence, dels fra en stigende grad af internationalisering af 

kapitalmarkederne, dels fordi de udfordres på aktivsiden af deres kunder som bliver 

bedre til at skaffe kapital uden om bankerne. Samtidigt erfares, især i Japan, øget pres på 

at øge forrentningen af indskyderes deposita og dermed skabes modsatrettede effekter på 

bankernes balance. Dette medfører, at bankerne bevidst øger deres risiko, gennem øget 

långivning, i forventning om højere profit. 

 For at forbedre bankernes konkurrencemæssige vilkår liberaliseres kapitalmarkederne i 

en vis grad i perioden 1970’erne til 1980’erne. I perioderne efter boblernes brist 

indførtes nye restriktioner bl.a. på belåningsgraden af enkeltgrunde og -ejendomme. 

 

Særligt udslagsgivende for bankernes adfærd i disse tilfælde var en manglende evne til at 

vurdere størrelsen/signifikansen af den risiko man pådrog sig, samt især en manglende evne til 

at vurdere den systematiske risiko man pådrog sig.  

                                                 
47 Davis & Zhu (2009) erfarer at ’Andelen af lån med manglende betalinger mod det samlede antal lån i porteføljen’ for 

erhvervsejendomslån i 1991 var ca. 12 pct. mens den i 2006 var blot 1 pct., hvilket er udtryk for væsentlig større udsving end for 

f.eks. bolig- og forbrugslån. 
48 I Japan var der i denne periode tale om en generel aktivboble, dog var især fast ejendom udslagsgivende.  
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Særligt fremhæves at disaster myopia har gjort sig gældende i bankerne, så man indregnede for 

lille risiko for prisfald – idet der herskede en bred enighed om, at lån til erhvervsejendomme var 

præget af høj indtjening og lille risiko. 

To reaktioner fra bankerne var signifikante. 

1. Prisfaldene på erhvervsejendomme overraskede bankerne, som først indkrævede kapital 

og nedskrev værdierne af deres misligholdte lån. Dette førte til markedskollaps og en 

manglende evne til efterfølgende at rejse ny kapital. 

2. Prisfaldene bar præg af moral hazard aspekter. Bankens indskydere havde en opfattelse 

af, at deres indskud var garanterede. Bankerne holdt deres tab tilbage, hvilket medførte 

en udhulning af kapitalbasen i takt med at prisfaldene fortsatte. Undervejs ansøger 

bankerne staten om kapitalindskud. Uanset at der blev indskudt kapital, evnede bankerne 

ikke at tilbageholde tilstrækkelig indtjening til at modsvare de misligholdte ejendomslån 

som forblev urealiseret. Resultatet var, at bankerne over tid mindskede udlånet og 

dermed hæmmede muligheden for investeringer i samfundet. 

 

Donahue & Hendershott (2004) undersøger investeringer i erhvervsejendomme sammenholdt 

med lån eksponeret mod erhvervsejendomme pga. disse låns sikkerhed i fast ejendom
49

. 

Undersøgelsen dækker det amerikanske marked i perioden 1977-2002. De finder, at der i 

perioden 1980-1986 skete en større eksponering overfor erhvervsejendomssektoren, og at der i 

samme periode var markante prisstigninger på erhvervsejendomme, samtidigt med øgede 

investeringer i erhvervsejendomme. Denne type lån var i perioden vurderet til at være særligt 

profitable, hvilket kan forklare interessen for eksponeringen. Derimod vurderes de øgede 

investeringer at være et resultat af øgede priser. Prisen på lånene blev handlet til relativt 

uændrede renter. I perioden 1991-1994 solgte realkreditinstitutterne og 

livsforsikringsselskaberne deres beholdninger af denne type lån pga. øgede kapitalkrav. Dette 

skete i kølvandet på den bristede erhvervsejendomsboble i USA og en følge af dette var hurtige 

førtidige indfrielser af erhvervsejendomslån, samt fald i investeringer i erhvervsejendomme. 

  

                                                 
49 De låntyper som er omfattet af undersøgelsen omfatter dels lån til erhvervsejendomme, med sikkerhed i ejendommene, dels 

lån til virksomheder hvor der stilles sikkerhed i virksomhedernes domiciler, lager- o.a. fast ejendom 
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3.7 Anvendte modeller for ejendomsmarkedet 

Med markedernes adfærd, samt den økonomiske sammenhæng beskrevet, er der et grundlag for 

at anskue modelopbygninger til forklaring af ejendomsmarkedet. Nedenfor vises tidligere 

anvendte modeller, som vi har søgt inspiration i til brug for vores egne modeller i kapitel 6. 

 

3.7.1  Rosens og Hekmans modeller  

Rosen (1984) og Hekman (1985) udvikler regressionsmodeller til forklaring af bevægelserne på 

erhvervsejendomsmarkedet.  

Rosens model består af tre ligninger for hhv. efterspørgsel, lejeniveau og udvikling af 

ejendomme. 

Første ligning er udtryk for efterspørgslen, i form af anvendt kontorareal:  

                      Lign 3 -17 

hvor     er kontorareal benyttet,     lejen i faste priser,    er ledigheden. Gamma 

koefficienterne er konstanter, som definerer graden af påvirkning. 

 

Anden ligning er en funktion for lejejustering i løbende priser. 

    

     
                                  Lign 3 -18 

hvor     er lejen i løbende priser,     er den naturlige tomgangsprocent,     er den aktuelle 

tomgangsprocent og     er inflationen. 

 

Tredje ligning er en funktion for byggemarkedet. 

                                         
                         Lign 3 -19 

hvor     er nuværende udvikling,     er tomgangsprocent,    
  er den forventede leje i faste 

priser,     er byggeomkostninger,     er den nominelle risikofri rente,    er skatteforholdende 

for erhvervsbyggeri (ikke nærmere specificeret). 

 

Hekman fokuserer ligeledes på bruger- og byggemarkedet. Hekmans model for byggemarkedet 

opnåede bedre resultater end den af Rosen. 

Byggemarkedet, udtrykt ved byggetilladelser Pt, er en funktion af en justeret leje,    
 , en grad 

af ledighed for arbejdende indenfor finans, service, ejendomme eller det offentlige benævnt G, 

reale byggeomkostning,    , samt en ti-årig statsobligationsrente fratrukket en 3-måneders T-

bill,    , som udtryk for kreditgivningen. 

            
                           Lign 3 -20 
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Rosen og Hekmans eneste relation til kapitalmarkederne er renten og det argumenteres at 

kapitalmarkedernes rolle negligeres
50

. Både Rosen og Hekmans modeller er efter vores mening 

teoretisk velfunderede og intuitive i deres valg af variable. Deres valg af variable ligger tættere 

op ad vores, end eksempelvis Wheaton (1987), idet de tager udgangspunkt i analyse af data, der 

er realistisk at fremskaffe. Alle ligningerne, undtaget Rosens ligning for byggemarkedet, havde 

udelukkende signifikante variable og gode forklaringsgrader. 

 

3.7.2  Key, Zarkesh, MacGregor & Nanthakumaran  

Key et al. (1994)
51

 beskriver en model til estimering af den reale leje og bygger på en 

profitabilitetsanalyse af ejendomme snarere end en ligevægtssammenhæng. 

Udgangspunktet for ligningen er at der i denne indgår variable for udbud og efterspørgsel, såvel 

som renten som udtryk for alternativ investeringen. Modellen er lavet sektorspecifik for hhv. 

butikker, kontorer og industri. 

                                                      Lign 3 -22 

Hvor     er udtryk for lejen i faste priser på tidspunkt t,      er en ’proxy’-variabel
52

 for den 

sektorspecifikke efterspørgsel på tidspunkt t minus antal observationer n,      er udtryk for den 

sektorspecifikke bestand af etageareal på forskellige tidspunkter,       er nyt byggeri på 

forskellige tidspunkter og     er den real rente på tidspunkt t. Betaværdierne er konstanter. 

Også denne model havde en god forklaringsgrad, både for butikker, kontorer og industri. 

Variablene tomgang, ledighed, samt renten går igen for modellerne, hvilket tilsiger at vi bør 

inkludere én eller flere af disse i vore egne modeller. Byggeriet tilskrives en særlig betydning. 

Key et al. fremhæver forsinkelsesproblematikken ved at sammenligne med tidligere perioders 

færdiggjort byggeri. 

  

                                                 
50 Ball et al. s. 232 
51 Modellen er gengivet i Ball et al. (1998) s. 248-249  
52 Privat forbrug blev anvendt for butikker, BNP-servicesektor for kontorer og BNP-industri, samt industriproduktionen for 

industriejendomme. 
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3.8 Teoretiske forventninger 

Ud fra teorien kan der opstilles følgende forventninger til de faktiske forhold på 

erhvervsejendomsmarkedet. 

 

Priserne kan forklares ud fra lejeniveauet og afkastkravet. Disse er en funktion af udbud og 

efterspørgsel efter areal, som påvirkes af byggeriet og makroøkonomiske faktorer. Afkastkravet 

forudsætter, at investorerne indarbejder fremtidige forventninger til den makroøkonomiske 

udvikling. Derfor bør det forventes, at afkastkravene følger en intuitiv sammenhæng med de 

generelle makroøkonomiske variable. 

 

Der er teoretiske forhold, der indikerer at priserne ikke alene forklares ved udbud og 

efterspørgselsteori, samt makroøkonomiske forhold. Teorien for markedets effektivitet kan 

forklare om priseffekter skyldes tidligere perioder. Der kan være strukturelle forhindringer for 

det effektive marked, såsom lovgivning, investorernes størrelse, transparens mv.  

På ikke-effektive markeder kan psykologiske faktorer og irrationel investoradfærd have en 

signifikant indflydelse. 

 

Kreditgivningen kan have indflydelse på erhvervsejendomspriserne ved påvirkningen af 

efterspørgslen efter investeringsejendomme. Da byggemarkedet påvirkes af særlige aktører, vil 

deres afhængighed af fremmedkapital medføre, at en øget kreditgivning giver ændringer i 

udbuddet af erhvervsejendomme. 
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4 Strukturanalyse af det danske erhvervsejendomsmarked  

I det følgende belyses strukturen på det danske marked for erhvervsejendomme, herunder 

ejerforhold og lovgivningsmæssige forhold. 

Aktuelt er markedet ikke særligt godt belyst statistisk set. Det har for eksempel ikke været 

muligt, at få et samlet overblik over værdien af erhvervsejendomsmarkedet. Dette har vi blandt 

andet søgt at estimere. Derudover sandsynliggør vi, hvilke aktører der er de væsentligste på 

markedet og i hvilken grad de har mulighed for at påvirke prisudviklingen. 
 

4.1 Aktører på det danske erhvervsejendomsmarked  

For at give et øjebliksbillede af aktørerne på det danske erhvervsejendomsmarked er der 

indsamlet oplysninger om ejerforhold for 556 ejendomme beliggende i ”prime” områder. 

Figur 4-1 Ejerstruktur – områder med ’prime’ beliggenhed 

 

Figuren viser ejerforhold for 556 ejendomme beliggende i primeområder i København og Århus. Ejendommene er beliggende på 

Strøget53, Vestergade, Købmagergade54 og Frederiksstaden55 i København samt Strøget56 i Århus. Tabellen og kategorierne skal 

læses med uret. 

                             Kilde: LifaOIS, egen tilvirkning 

Der er ikke skelnet mellem butikker og kontorer i analysen, da de fleste ejendomme er blandede 

ejendomme. Der er i disse områder ingen industriejendomme. Derudover er der i flere af 

ejendommene boliger, hvilket ikke er udskilt. Fordelingen på typer af ejere er vurderet ud fra 

virksomhedens navn, selskabskonstruktion og vores generelle kendskab til virksomhedens 

forretningsområde og er derefter kategoriseret efter bedste skøn.   

 

Institutionelle ejere omfatter pensionskasser, fonde og forsikringsselskaber.  

Kategorien ”virksomheder” skal fortolkes med forsigtighed, da selskabsformen kan dække over 

en bred række af investorer, der anvender selskabsformen af skattemæssige årsager eller andre 

årsager. Ejendomsselskaber og K/S’er er selskaber med ejendomsinvestering som hovedformål. 

Kommanditselskabskonstruktionen er hyppigt anvendt af flere investorer, der stifter et 

kommanditselskab og indkøber ejendomme
57

.  

Kategorien ’ejerforeninger’ er typisk boligejendomme. 

                                                 
53 Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv, Østergade og Kontor Nytorv 
54 Købmagergade inkl. en del af Frederiksborggade 
55 Bredgade, Palægade, Store Kongensgade, Tolbodgade, Dronningens Tværgade og Sankt Annæ Plads 
56 Ryesgade, Søndergade og Skt. Clemens Torv 
57 www.ejensomsinvest.dk  

http://www.ejensomsinvest.dk/
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Som det fremgår, er ca. 42 pct. af ejendommene i disse områder ejet af finansielle investorer, 

enten i form af ejendomsselskaber eller i form af institutionelle investorer. Derudover vil der i 

kategorien ”privatejede” ejendomme være en andel af investeringsaktiver
58

.   

Analysen viser, at enkelte investorer vælger at købe flere ejendomme på et snævert område. 

Eksempelvis ejer Jeudan A/S 29 ejendomme i Frederiksstaden, ATP-Ejendomme A/S ejer 5 

ejendomme på Kongens Nytorv og 5 ejendomme på Store Kongensgade, Reinholdt W. Jorck 

Fonden ejer 5 ejendomme på Vimmelskaftet og Kirkbi Invest A/S ejer 4 ejendomme på 

Østergade. Særligt i Frederiksstaden er der mange investorer, der ejer adskillige ejendomme. Jf. 

afsnit 4.4 kan denne tendens være udtryk for en bevidst investeringsstrategi. Ejere med flere 

ejendomme på et snævert geografisk område er typisk institutionelle investorer og 

ejendomsselskaber. 

 

Det bemærkes, at der er meget få ejendomme, der er ejet af udenlandske investorer. Andelen af 

udenlandske investorer er ikke vist i Figur 4-1, men fremgår af bilaget for ejendomme i denne 

strukturelle analyse
59

.  

 

4.1.1  Institutionelle investorer og ejendomsselskaber  

Analysen viser, at over 15 pct. af ejendommene i stikprøven er ejet af institutionelle ejere, som 

pensionskasser og forsikringsselskaber, mens 27 pct. er ejet af ejendomsselskaber. Disse 

investorer må betragtes som professionelle investorer, da de køber for at opnå et afkast. Andelen 

af institutionelle ejere i vores undersøgelse er mindre end vi havde forventet. Dette er der dog 

flere forklaringer på.  

For det første er flere af de institutionelle ejere storaktionærer i ejendomsselskaber og investerer 

derfor indirekte i ejendomme – dette belyses i afsnittet om ejendomsselskaber. Dernæst er 

undersøgelsen er foretaget i områder med en stor andel ældre bygninger, hvor ejendommene 

traditionelt er ejet af privatpersoner. Betragtes nybyggeri - særligt større kontorejendomme - vil 

disse ofte være ejet af en institutionel investor
60

. 

 

Institutionelle investorer  

Institutionelle investorer, som pensionskasser, forsikringsselskaber mv. vurderes at være de 

største investorer på det danske erhvervsejendomsmarked. Den samlede beholdning af 

ejendomme i finansielle virksomheder udgør i 2009: 

                                                 
58 Adskillige privatpersoner ejer en række ejendomme, hvilket indikerer at der er tale om placering af kapital. 
59 Se bilag 12 
60 Eksempelvis er langt størstedelen af et område som Ørestad, som er et udviklingsområde syd for København, ejet af enten 

institutionelle investorer eller ejendomsselskaber. 



Kandidatafhandling  Michael Jensen & Lior Koren 

Side 48 af 188 

Tabel 4-1 Finansielle virksomheder mv. beholdning af ejendomme, 2009 (mia. DKK) 

 
                     Kilde: Finanstilsynet, selskabernes hjemmesider og årsrapporter, egen tilvirkning 

I analyseperioden 2000-2009 ser udviklingen i ejendomsinvesteringerne for forsikrings- og 

pensionsselskaber således ud: 

Tabel 4-2 Ejendomsinvesteringer i Forsikrings- og pensionsselskaber2000 - 2009 

 
Årets afkast i % er udtryk for totalafkastet fra ejendomme. Årlig stigning i ejendomsinvestering, netto er ændringen i primo/ 

ultimo beholdning af ejendomme. Indikation (køb/salg) er i mia.kr. Det geometriske gennemsnit er beregnet med udgangspunkt i 

ændringen i værdien af ejendomsbeholdningen. 

                    Kilde: Finanstilsynet, egen tilvirkning 

Det fremgår af tabel 4-2, at forsikrings- og pensionsselskaber i perioden ikke har foretaget 

signifikante forøgelser/formindskelser af porteføljerne i perioden, bortset fra i 2005 og 2006. I 

disse år sker der tilsyneladende et frasalg af ejendomme. Der sker til gengæld en forøgelse i 

2009 efter kriseåret 2008. Indikation for ændring er beregnet ud fra en simpel forskel mellem 

totalafkastprocenten og udvikling i værdien af ejendomsinvesteringerne. Der er ikke korrigeret 

for det løbende afkast fra driften af ejendommene, der må forventes at være positivt i perioden. 

Det fremgår endvidere, at selskaberne har haft et overnormalt afkast i perioder – særligt i 

perioden 2004-2006. I 2008 og 2009 er totalafkastet negativt, hvilket indikerer at selskaberne 

har nedskrevet værdien af deres ejendomme. 

Skønsmæssigt er fordelingen 90 pct. i erhvervsejendomme og 10 pct. i boligejendomme.
61

 

 

De væsentligste investorer indenfor pensions- og forsikringsselskaber er angivet i tabel 4-3 

nedenfor: 

                                                 
61 Skønnet er opgjort ud fra oplysninger fra Nordea Liv og Pension og SEB pensionsforsikring, der i deres årsrapporter for 2009 

oplyser fordeling af ejendomme på typer. 

Institutionelle ejere

Liv og pension 120

Skadeforsikring 2

Pengeinstitutter 20

ATP m.fl. 10

Sum 152

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Årets afkast i % af investering 8,1% 12,8% 12,1% 7,2% 12,0% 23,0% 27,4% 7,7% -1,0% -1,6%

Akk. geometrisk gennemsnit p.a. 12,4% 11,6% 10,3% 10,3% 11,3% 12,8% 12,0% 10,4% 9,3%

Ejendomme i % af investeringsaktiver 6,3% 6,9% 7,4% 7,3% 7,3% 7,2% 8,2% 8,5% 8,2% 7,6%

Ejendomme i mia.kr. 54,1 60,8 67,4 72,6 80,0 92,6 111,4 119,5 119,7 120,2

Investeringsaktiver, i alt, mia.kr. 856,0 874,9 906,9 995,3 1102,3 1278,5 1355,5 1407,4 1454,4 1581,1

Total balancesum, mia.kr. 919,0 921,8 945,5 1033,6 1149,2 1334,0 1412,0 1466,0 1515,0 1647,0

Årlig stigning ejendomsinvestering, netto 12,4% 10,9% 7,7% 10,2% 15,8% 20,3% 7,2% 0,2% 0,4%

Indikation for ændring i beholdning (køb/salg) -0,2 -0,8 0,3 -1,3 -5,8 -6,5 -0,5 1,4 2,4

Estimeret, med rimelig tilnærmelse til faktuelle forhold. Investeringsaktiver formodes at udgøre 96% af samlede aktiver, niveauet for 2004 & 2005
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Tabel 4-3 Forsikrings- og pensionsselskabers beholdning af erhvervsejendomme (mia. DKK) 

 
Tabellen viser 10 af de største institutionelle investorers beholdning af erhvervsejendomme i perioden 2002-2009. Værdierne er 

i årets priser. 

              Kilde: Sadolin og Albæk, selskabernes hjemmesider og årsrapporter, egen tilvirkning 

Pensionskasser og forsikringsselskaber har typisk en lang tidshorisont for deres investering. 

Ejendomme har en lang levetid, hvilket gør dem til en attraktiv investering for både 

pensionsselskaber og forsikringsselskaber - især for livsforsikringsselskaber og pensionskasser.  

De to største institutionelle investorer er Danica pension (en del af Danske Bank koncernen) og 

Nordea Ejendomsinvestering (en del af Nordea). Derefter følger tre store pensionskasser; PFA 

Pension, PKA Pension og ATP, der i 2009 tilsammen havde en ejendomsbeholdning med en 

markedsværdi på ca. 35 mia. kr. Den samlede værdi af de største institutionelle investorers 

ejendomsbeholdning topper i 2008 med ca. 106 mia. kr.  

 

Institutionelle investorer holder typisk en række aktiver, hvoraf ejendomme blot udgør en 

mindre del. Ejendomsinvesteringerne har til formål at diversificere den samlede portefølje. 

Eksempelvis udgør ejendomsdelen af PFA Pensions samlede portefølje, kun ca. 5,5 pct., mens 

PKA Pensions ejendomsportefølje udgør ca. 10 pct. af de samlede investeringsaktiver
62

. 

Ejendommene betragtes derfor af de institutionelle investorer som en del af en større portefølje. 

Der investeres ikke udelukkende af hensyn til afkastet på ejendomsporteføljen, men af hensyn til 

en samlet afkast-/risikobetragtning. Det kan tilføjes, at de institutionelle investorer, udover de 

direkte ejendomsinvesteringer, er eksponeret over for ejendomsmarkedet via deres investeringer 

i realkreditobligationer. 

 

                                                 
62 www.pfa.dk, www.pka.dk  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Danica forsikring/pension 13,0           15,2           15,2           15,2           14,3           17,3           17,6           19,0           

Nordea Liv & Pension 13,0           13,5           13,5           13,2           14,0           15,1           15,0           12,8           

PFA Pension 9,5             11,0           11,2           11,5           12,8           10,3           11,3           12,2           

PKA Pension 2,0             1,8             2,8             3,2             8,2             8,4             12,6           12,1           

ATP 9,0             9,0             9,5             9,3             8,0             8,4             10,0           10,6           

MP Pension 4,5             4,5             4,5             4,8             6,6             6,8             7,2             6,7             

KP Pension / Sampension 4,0             4,9             5,0             5,1             6,4             6,6             8,6             5,4             

Topdanmark forsikring 2,5             2,5             2,7             2,4             2,9             3,2             3,4             4,0             

DIP Pensionsfond 1,7             1,7             2,0             2,2             2,1             2,8             3,2             3,2             

JØP 1,8             1,8             1,2             0,8             0,8             1,5             4,7             3,2             

AP Pension 1,8             2,0             -             2,0             2,5             2,0             2,5             2,7             

Tryg forsikring 7,0             -             1,4             2,0             2,0             1,8             2,4             2,6             

Pensam 2,3             0,5             0,6             0,6             1,0             1,2             -             2,4             

Codan 6,0             6,5             5,0             6,2             2,9             2,6             2,6             0,6             

SEB Pensionsforsikring A/S 3,6             3,8             4,0             4,0             

LD -             -             0,8             0,8             0,8             0,8             1,3             0,6             

I alt 78,0       74,8       75,4       79,3       88,8       92,6       106,4      102,1      

Estimeret værdi Kilde: Sadolin & Albæk, selskabernes hjemmesider, egen tilvirkning

De største forsikrings- og pensionsselskaber mv. beholdning af erhvervsejendomme (mia. DKK)

http://www.pfa.dk/
http://www.pka.dk/
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Ejendomsselskaber 

Udover de institutionelle investorer besidder ejendomsselskaber en betydelig portefølje af 

erhvervsejendomme. Flere af disse ejet eller delvist ejet af de institutionelle investorer.  

Tabel 4-4 De største ejendomsselskabers beholdning af erhvervsejendomme (mia. DKK) 

 
Tabellen viser de største ejendomsselskabers beholdning af erhvervsejendomme i perioden 2002-2009. Beholdningerne er i årets 

priser. 

          Kilde: Sadolin og Albæk, selskabernes hjemmesider og årsrapporter, egen tilvirkning 

Af ejendomsselskaberne er DADES, Essex og Jeudan de største. 

DADES er primært ejet af institutionelle investorer, bl.a. Realdania, BRF, Nykredit, Danske 

Bank og diverse fonde
63

. Nykredit ejer ca. 20 pct. af aktiekapitalen i Jeudan
64

. Nordicom er ikke 

ejet af danske institutionelle investorer, men blandt storaktionærerne
65

 er flere udenlandske 

banker, eksempelvis Straumur-Burdarås og Stodir (ejet af de islandske banker Glitnir og NBI-

landsbankinn), samt investeringsbanken Carnegie
66

. Essex er i øjeblikket i betalingsstandsning 

og under rekonstruktion
67

. Selskabet er derfor i høj grad styret af deres kreditorer, som primært 

består af banker og realkreditinstitutter. I oktober 2009 opkøbte Jeudan ejendomsselskabet 

Landic Property, der var resultatet af en fusion mellem Stodir, Keops og Atlas Ejendomme i 

oktober 2007. Landic Property gik i betalingsstandsning i forbindelse med finanskrisen og 

erklærede flere danske underselskaber konkurs
68

. Ejendomsselskabet Norden er ejet af bl.a. 

ATP, PFA, JØP, Industriens Pension og DIP
69

, som alle er store institutionelle investorer. 

 

Udover de disse ejendomsselskaber kan nævnes; Kirkbi Invest A/S, Valad, KLP Ejendomme, 

Tower Group, Dan-Ejendomme Holding, Victoria Properties og Freja Ejendomme.  

                                                 
63 www.dades.dk  
64Jeudan – årsrapport 2009 
65 Nordicom – årsrapport 2009  
66 Derudover har flere institutionelle investorer en kraftig indflydelse på Nordicoms udvikling. I marts 2010 blev der indgået en 

bankaftale med selskabets væsentligste kreditgivere om en forbedring af selskabets finansieringsvilkår. Bankaftalen omfattede 

bankgæld på 1,8 mia. kr. og realkreditgæld på 2 mia. kr. I forbindelse med bankaftalen forpligtede Nordicom sig til en 

kapitaludvidelse på 100 mio. kr. inden 30. september 2010.   
67 Magasinet ejendom, d. 6. oktober 2009. http://magasinetejendom.dk/news/singleview/article/essex-invest-i-stille-

betalingsstandsning.html 
68Jyllandsposten d. 16. april 2009 http://npinvestor.dk/nyheder/landic-property-er-gaaet-i-betalingsstandsning-185509.aspx 
69 www.norden.dk  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

DADES 6,8             7,2             7,5             9,3             11,2           14,1           16,0           16,0           

Jeudan 2,1             2,7             4,1             4,9             6,6             7,6             8,6             12,7           

Nordicom 1,7             1,7             1,4             1,6             2,0             2,8             3,3             3,2             

Rolf Barfod 1,6             2,6             3,4             5,0             5,8             4,8             

C.W. Obel ejendomme koncernen 1,5             1,6             1,9             2,2             3,0             

Ejendomsselskabet Norden K/S 5,2*

Aberdeen Asset Management 4,8             

Schaumann Properties 0,9             1,6             0,7             3,0             

Essex Invest 2,9             4,2             5,9             8,7             9,8             10,2           

I alt 24,1       31,6       41,7       46,4       57,7       

De største ejendomsselskabers beholdning af erhvervsejendomme (mia. DKK)

*) To selskaber: EjendomsSelskabet Norden I K/S, EjendomsSelskabet Norden ATPFA. Selskaberne består stadig men der er ikke info om porteføljernes 

størrelse pr. 2008 og 2009

http://www.dades.dk/
http://magasinetejendom.dk/news/singleview/article/essex-invest-i-stille-betalingsstandsning.html
http://magasinetejendom.dk/news/singleview/article/essex-invest-i-stille-betalingsstandsning.html
http://npinvestor.dk/nyheder/landic-property-er-gaaet-i-betalingsstandsning-185509.aspx
http://www.norden.dk/
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Af disse er Aberdeen Asset Management, Valad og KLP Ejendomme udenlandske investorer, 

mens resten af selskaberne er danske.  

Shaumann Properties er primært ejet af Jens Schaumann, mens Kirkbi er Lego-familiens 

investeringsselskab. Valad er en international ejendomsadministrator, der primært forvalter 

investeringer for store pensionskasser
70

. Dan-Ejendomme er ejet af en række pensionskasser, 

Victoria Properties og Tower Group investerer udelukkende i tyske udlejningsejendomme, mens 

Freja Ejendomme er 100 pct. ejet af Den Danske Stat
71

. 

Samlet set er der tale om relativt få store selskaber, hvori de finansielle virksomheder har 

væsentlige kapitalandele. 

 

De relativt få udenlandske investorer på markedet har ifølge investeringschef i Aberdeen Asset 

Management, Kristian Krogh, flere årsager
72

: 

- Det danske marked er et lokalt marked og der handles i lokal valuta 

- Det danske marked har lav gennemsigtighed, og med ringe information om handler og 

priser 

At der på det danske marked handles i danske kroner er ifølge Kristian Krogh en barriere, der 

medvirker til at gøre markedet mere lokalt set med internationale investorers øjne. På trods af 

fastkurspolitikken kan investorer, uden indgående kendskab til den danske økonomi, vurdere at 

der er en valutarisiko i den danske Krone. Det skal bemærkes, at Aberdeen Property Investors 

har købt ejendomsporteføljer for ca. 600 mio.kr. i 2009
73

, hvilket kan indikere at internationale 

investorer har større fokus på det danske marked eller at danske investorer ønsker at 

diversificere deres ejendomsinvesteringer. 

Som følge af relativt få transaktioner og mangelfuld information er det vanskeligt for 

udenlandske investorer at danne et overblik over markedet. Det er ydermere vanskeligt at 

vurdere prisniveauet. Eksempelvis kan der i København i et kvartal være handlet 20-30 

kontorejendomme af forskellig kvalitet og med forskellig beliggenhed. Dette er for en 

udenlandsk investor uden kendskab til København, et for spinkelt et grundlag for at investere. 

Diskussionen om transparens knytter sig til markedseffektiviteten, jf. afsnit 7.6. 

 

Ifølge Kristian Krogh er rammebetingelserne for ejendomsinvestering i Danmark gode i forhold 

til transaktionsomkostninger, skatteforhold, mv.
74

 Begrundelserne for de få udenlandske 

investorer skal derfor formentlig findes i ovenstående argumentation. 

                                                 
70 http://www.valad.dk/iog/_valad_udlejer_/ 
71http://dan-ejendomme.dk/standardpage.asp?id=982A1057-7FB9-44D2-8233-

D23935FD8C16&forcelanguage=1&c1=AKTIONÆRINFO, http://www.victoriaproperties.dk/Menu/Om+os, 

http://www.towergroup.dk/, http://www.freja.biz/om_freja.asp   
72 Se bilag 5 – “Interview med Kristian Krogh” 
73 Copenhagen and Malmoe, Property market report 2010, Sadolin & Albæk 
74 Se bilag 5 

http://www.valad.dk/iog/_valad_udlejer_/
http://dan-ejendomme.dk/standardpage.asp?id=982A1057-7FB9-44D2-8233-D23935FD8C16&forcelanguage=1&c1=AKTIONÆRINFO
http://dan-ejendomme.dk/standardpage.asp?id=982A1057-7FB9-44D2-8233-D23935FD8C16&forcelanguage=1&c1=AKTIONÆRINFO
http://www.victoriaproperties.dk/Menu/Om+os
http://www.towergroup.dk/
http://www.freja.biz/om_freja.asp
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Ejendomsselskaber synes at være mere aktive i deres porteføljepleje end de institutionelle 

investorer, idet ejendomsselskaberne aktivt forsøger at forbedre deres afkast ved handel
75

.  

Som nævnt er der flere investorer, der har valgt at opkøbe ejendomme beliggende på et snævert 

område. Jf. den aktive investeringsstrategi kan dette være et forsøg på at placere en stor del af 

porteføljen i områder, hvor investoren forventer at opnå bedre afkast end markedet generelt – 

modsat strategien hvor porteføljen spredes for at bortdiversificere risiko. Strategien kan også 

skyldes de lovgivningsmæssige forhold omkring markedslejen – dette gennemgås i afsnit 4.4 

 

Andre ejere 

Analysen af ejerforhold, figur 4-1, giver ikke et entydigt billede af, om der er, eller har været, en 

periode med ekstraordinær aktivitet af ejendomsudviklere. Dette skyldes flere forhold: 

 Analysen er udført på et givet tidspunkt og ikke over en periode. Herved kan eventuelle 

ændringer i ejerstrukturen ikke identificeres. 

 Analysen er naturligt begrænset af den tilgængelige information. Vi har således ikke 

mulighed for at identificere enkeltpersoner eller selskaber, der er ejendomsudviklere. 

Tilsvarende vil selskaber kunne være ejet af banker eller institutionelle investorer. 

 De valgte områder er ”prime områder”, hvor udvikling kunne tænkes at kræve en større 

kapital eller hvor udvikling er begrænset. 

Der er dog indikation for, at der i en periode har været en ekstraordinær aktivitet i det danske 

marked for erhvervsejendomme. Dette fremgår af afsnit 5.5.5, som viser, at der i perioden 2007-

2009 efter krisens indtræden, sker en større stigning i konkurser indenfor bygge- og anlæg samt 

ejendomsformidling og – udlejning. Stigningen er størst fra 2008 til 2009. Dette kan være en 

indikation for, at der i den foregående periode har været en ekstraordinær tilgang af denne type 

virksomheder drevet af prisudviklingen. 

 

4.1.2  Konsekvenser af Ejerstrukturen 

Som beskrevet vurderes der i Danmark at være tradition for en passiv investeringsstrategi, især 

blandt institutionelle investorer og privatpersoner med langsigtet investeringshorisont. Desuden 

viser analysen tendens til, at ejendomsinvestorer opkøber ejendomme, der er beliggende inden 

for et snævert område.  

 

Den strukturelle sammensætning af erhvervsejendomsmarkedet med en høj koncentration af 

passive investorer medfører, at det er muligt for enkelte investorer at påvirke priserne i det 

omfang, at der er tale om et relativt lille marked, med lav omsætning og lav transparens.  

 

                                                 
75 www.Jeudan.dk, www.Dades.dk 

http://www.jeudan.dk/
http://www.dades.dk/
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At enkelte (relativt til markedet) store investorer samtidigt kan påvirke priserne ved at handle 

ejendomme indbyrdes er en indikation af, at der kan forekomme spekulation på markedet. 

Situationen har været tilfældet på det danske marked, hvor en lukket kreds af investorer 

handlede ejendomme med hinanden til opskruede priser
76

. Dette er foregået i 2007 og 2008, 

hvilket er sammenfaldende med en periode, hvor der var kraftige prisstigninger på rene 

forretningsejendomme. Om disse byttehandler - der må betegnes som spekulation i 

ejendomspriser - har bidraget til at løfte det generelle prisniveau, er derimod vanskeligt at 

påvise. Men da der er tale om samlede ejendomshandler på adskillige milliarder kr. og 

tilsvarende tab for kreditinstitutter efterfølgende
77

, hvilket er en målbar andel af den samlede 

ejendomsomsætning, så må det forventes, at denne spekulative adfærd i nogen grad har bidraget 

til prisudviklingen i perioden fra 2005 til 2007/8. Dette understreges af, at de historisk ”tunge” 

investorer i form af forsikringsselskaber og pensionskasser tilsyneladende ikke har investeret 

væsentligt i ejendomme i den tilsvarende periode. 

 

Problemstillingen med tab for kreditinstitutter behandles yderligere i kapitel 8, hvor de 

finansielle institutters involvering på markedet for erhvervsejendomme analyseres. 

 

Af vores stikprøveanalyse på ’prime’ områder i København, Odense og Aarhus kan vi 

konstatere, at de institutionelle investorer besidder en stor del af ejendomsmassen. Enten ved 

direkte ejerskab (15 pct.) eller via kapitalandele i ejendomsselskaber (27 pct.).  

Stikprøveanalysen giver ikke mulighed for at drage konklusioner om sekundære områder eller 

provinsen. 

 

Der dog indikationer for, at der har været en række investorer, som ikke falder indenfor 

kategorien passive investorer. Det drejer sig især om den relativt store andel af investorer, der 

har investeret i gennem anpartsselskaber mv. Analysen viser, at det for 2009 udgjorde 28 stk. 

investorer i ApS form, der er kendetegnet ved relativt begrænset krav til egenkapital. Til 

sammenligning var der 53 aktieselskaber
78

. 

 

 

 

                                                 
76 Jyllandsposten d. 2. november 2007 – ”Ejendomme byttes til stigende priser” 

http://epn.dk/brancher/finans/realkredit/article1355196.ece  

Jyllandsposten d. 25. september 2008 – ”Milliardkonkurs giver dominoeffekt” http://epn.dk/samfund/article1448268.ece 
77Jyllandsposten d. 28. oktober 2009 – ”Milliardtab på pantebreve” http://epn.dk/brancher/finans/realkredit/article1866744.ece 

Jyllandsposten d. 28. oktober 2009 – ”Velkommen til spekulanternes realkreditinstitut” 

http://epn.dk/brancher/finans/realkredit/article1865623.ece 
78

 Bilag 12 

http://epn.dk/brancher/finans/realkredit/article1355196.ece
http://epn.dk/samfund/article1448268.ece
http://epn.dk/brancher/finans/realkredit/article1866744.ece
http://epn.dk/brancher/finans/realkredit/article1865623.ece
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4.2 Omsætningen på markedet  

Vurderingen af hvor stor en andel af erhvervsejendomme, der omsættes forudsætter, at der er 

transparens om størrelsen af det samlede marked og af de omsatte ejendomme på typer og 

områder. Der foreligger ikke en officiel statistik af det samlede danske erhvervsmarked. Det 

medfører, at vurderingen af omsætning må baseres på et skøn. 

 

I nedenstående figur fremhæves omsætningen på det danske marked søgt forklaret ved antallet 

af solgte ejendomme i forhold til den samlede bygningsbestand. 

Tabel 4-5 Omsætningen af erhvervsejendomme 

 
Tabellen viser en estimeret omsætning for erhvervsejendomme. Ved at gange det samlede antal erhvervsejendomme med den 

gennemsnitlige pris pr. ejendom fra Danmarks Statistiks ejendomsprisstatistik, nås et estimat for den samlede markedsværdi af 

byggebestanden. Af denne kan udledes en estimeret procentuel ejendomsomsætning ved bruge Danmarks Statistiks beregnede 

antal salg - hvor der ifølge Danmarks Statistik er korrigeret for periodeforskydninger og ekstreme salg. 

           Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning 

Analysen har en række svagheder, da: 

- de solgte ejendomme ikke nødvendigvis udgør et repræsentativt udsnit, da der ikke tages 

højde for størrelse og kvalitet, og fordi 

- Danmarks Statistiks beregnede antal salg kan afvige fra det faktiske antal salg
79

. 

 

Arealet af de handlede ejendomme er ikke offentligt tilgængeligt for Danmarks Statistiks 

handler, hvorfor der ikke kan udregnes en mere nøjagtig størrelsesmæssig omsætning
80

 (f.eks. 

kr. pr. m
2
). 

                                                 
79 Sadolin & Albæk – ”Copenhagen property market report 2010” – Sadolin og Albæk’s omsætningsestimater er i gennemsnit 

ca. 2,5 gange større i værdi, end de omsætningsestimater vi kommer frem til vha. data fra Danmarks Statistik. Fremgår af Bilag 

21. I forhold til omsætningen på markedet, vægter vi validiteten af Danmarks Statistik højere end Sadolin & Albæk.  

År

Antal ejendomme        

(kontor, handel og 

industri)

Estimeret 

markedsværdi af 

bygningsbestanden i 

mio. DKK*

Antal beregnede salg 

(kontor, handel og 

industri)

Omsætning i 

mio. DKK

Omsætning i pct. 

af samlet bestand

1992 142.169 537.673 1.473 5.571 1,04%

1993 142.466 705.770 1.679 8.318 1,18%

1994 142.842 511.397 1.842 6.595 1,29%

1995 142.767 539.625 1.683 6.361 1,18%

1996 142.736 599.907 1.540 6.472 1,08%

1997 142.325 568.171 1.646 6.571 1,16%

1998 142.639 717.509 2.002 10.071 1,40%

1999 142.762 722.695 1.815 9.188 1,27%

2000 143.129 839.521 1.807 10.599 1,26%

2001 143.512 852.132 1.707 10.136 1,19%

2002 143.745 784.160 1.728 9.427 1,20%

2003 143.628 982.062 1.859 12.711 1,29%

2004 143.436 997.919 2.003 13.935 1,40%

2005 144.391 1.207.429 2.478 20.722 1,72%

2006 144.164 1.405.249 2.701 26.328 1,87%

2007 144.069 1.512.829 2.432 25.538 1,69%

2008 143.798 1.482.931 1.702 17.552 1,18%

2009 144.468 1.125.103 925 7.204 0,64%

1,28%
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Formålet med denne analyse er dels at klarlægge hvor stor en del af erhvervsejendommene, der 

omsættes, dels om der har været ændringer i denne andel i perioden. Det er vores vurdering, at 

det sidste formål kan opfyldes gennem analysen på trods af de åbenbare mangler i 

datagrundlaget. 

Perioden viser et stabilt omsætningsniveau på omkring 1,3 pct., frem til 2002. Herefter stiger 

den relative omsætning frem til 2006, hvorefter den falder til periodens laveste niveau på 0,64 

pct. i 2009.  

Til sammenligning vises omsætningen i udvalgte nabolande til Danmark fra en analyse fra 

Cushman & Wakefield
81

 hvor vores analyse er indsat til sammenligning. 

Tabel 4-6 Omsætning af erhvervsejendomme på tværs af lande 

 
Denne omsætningsstatistik er målt ud fra markedsværdier af henholdsvis årets solgte ejendomme og den samlede 

ejendomsbestand82. For Danmark vises både vores egne og Cushman & Wakefields resultater. Den danske værdi er omregnet 

ved kurs 7,45. 
                Kilde: Cushman & Wakefield (C&W), egen tilvirkning 

Det vil være bemærkelsesværdigt, hvis danske erhvervsejendomme har en større markedsværdi 

end hollandske og svenske. Både Holland og Sverige er større økonomier end den danske. Der 

er derfor grund til at tro, at den estimerede markedsværdi fra Cushman & Wakefield er mere 

korrekt end vores
83

. 

 

Opgørelsen af omsætningen fra Danmarks Statistik, bygger på samtlige indberettede handler fra 

SKAT. Vi vurderer, at den reelle markedsværdi er tættere på værdien fra C&W, mens 

omsætningen er lavere end C&W. Omsætningen udarbejdet af Sadolin & Albæk, jf. bilag 21, 

vurderes at være for høj i værdi, men viser en tilsvarende trend som vores analyse.  

Diskussionen om grundlæggende datakvalitet vidner om, at det danske marked er vanskeligt 

tilgængeligt med ofte diskutabel information - altså lav transparens.   

Korrigeres omsætningstallet viser alle lande en større omsætning end Danmark. 

 

En sådan relativt lav omsætning kan knytte sig til investeringsstrategier på markedet og få 

udenlandske investorer, jf. afsnittet om aktører på markedet. Der kan være tale om et generelt 

ineffektivt investeringsmarked som følge af enkelte investorers relative betydning for markedet, 

hvilket diskuteres i afsnit 7.6.  

Analysen indikerer, at der i årene 2004 til 2008 har været en overnormal omsætning. 

                                                                                                                                                            
80 Denne statistik vurderes ikke at have en god forklaringsgrad men er, i forhold til det det offentligt tilgængelige materiale, 

vores bedste bud på en omsætningsstatistik. 
81 Cushman & Wakefield – Investment Atlas 2010 
82 Dvs. tilnærmelsesvis den samme fremgangsmåde som vores undersøgelse. Det underliggende datamateriale kendes ikke, 

hvorfor den præcise fremgangsmåde ikke kan verificeres. 
83 IPD vurderer værdien af deres danske ejendomsindeks til at være 99,6 mia. kr. i 2009 – www.IPD.com  

Omsætning i 2009 Danmark Sverige Tyskland Holland Norge Storbritannien

Samlet markedsværdi (mio. €) 58.700 (151.020) 88.400 573.000 120.400 56.500 655.000

Omsætning (mio. €) 1.654 (996) 2.481 10.415 3.510 1.455 29.174

Andel af samlet værdi 2,82% (0,67%) 2,81% 1,82% 2,92% 2,58% 4,45%

egen undersøgelse

http://www.ipd.com/
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4.3 Lovgivningsmæssige forhold vedr. erhvervsejendomme 

Strukturen på markedet omfatter lovgivningsmæssige forhold. Lovgivningsmæssige forhold 

adskiller sig fra økonomiske variable ved at være vanskelligt målbare. Lovgivningsmæssige 

forhold har indflydelse på prisudviklingen.  

I forbindelse med vurdering af effekten af lovgivning har vi udført en kvalitativ 

informationsindsamling for at undersøge hvad udvalgte aktører på markedet finder væsentligt, 

samt om de vurderer, at disse har påvirket prisudviklingen. 

Da finansielle virksomheder i Danmark har en relativ stor indflydelse på markedet for 

erhvervsejendomme - via udlån og investeringer - finder vi, at det er relevant at undersøge de 

særlige lovgivningsmæssige forhold der påvirker erhvervsejendomsmarkedet via disse. 

 

4.3.1  Erhvervslejeloven 

Erhvervslejeloven
84

 blev vedtaget 20. december 1999 med virkning for lejekontrakter indgået d. 

1. januar 2000 eller senere. Loven afløste ’lov om leje’
85

 og ’erhvervslejereguleringsloven’
86

.  

Østrup (2008) udpeger ændringen i erhvervslejelovgivningen, som en af de væsentlige årsager 

til prisstigningerne på erhvervsejendomme i perioden efter 2001, fordi der skabes en højere grad 

af aftalefrihed på markedet.  

 

En af de væsentligste ændringer er § 14 i erhvervslejeloven, som giver udlejer mulighed for at 

kræve ændring af lejevilkårene. Udlejer kan således opsige lejeren, hvis parterne efter en 

forhandling ikke kan opnå enighed om de fremtidige lejevilkår. Udlejer kan dog tidligst varsle 

en ændring af lejevilkårene 8 år efter lejeperiodens begyndelse, jf. § 14 stk. 1. Lejer kan gøre 

indsigelse og rette erstatningskrav, jf. § 14 stk. 6. Lejer har ret til erstatning for dokumenterede 

tab, som vedkommende måtte lide som følge af opsigelsen.  

I praksis har det vist sig at § 14 skrives ud af de fleste erhvervslejekontrakter, så der reelt ikke er 

tale om større svækkelse af lejers retsstilling
87

. 

 

Den væsentligste ændring
88

 er bestemmelsen om udlejers og lejers mulighed for løbende 

regulering af lejens størrelse. Ordlyden i erhvervslejereguleringslovens § 3 lød ”Er lejen 

væsentligt lavere end det lejedes værdi, kan udlejer forlange lejen forhøjet til det beløb, der er rimeligt 

under hensyn hertil”. 

 

 

                                                 
84 Lov om leje af erhvervslokaler mv. LOV nr. 934 af 20/12/1999 
85 Lov om leje, LBK nr. 963 af 11/08/2010 
86 Ophævet 1. januar 2000 
87 Se bilagene 5 og 4 – interview med Kristian Krogh og Claus Bælum 
88 Se bilag 6 – interview med Advokat Niels Arthur Andersen  
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Erhvervslejelovens formulering i § 13 er, at ”Hver part i lejeforholdet kan forlange lejen reguleret til 

markedslejen, hvis den gældende leje er væsentligt lavere eller væsentligt højere end markedslejen. Ved 

markedslejen forstås den leje, som en kyndig lejer og kyndig udlejer på varslingstidspunktet ville aftale 

for det p g ldende lejeforhold.” 

Denne regulering kan af begge parter foretages hvert fjerde år og tidligst fire år efter lejeaftalens 

indgåelse, jf. § 13, stk. 2. Ændringen af begrebet ’det lejedes v rdi’ til ’markedslejen p  

varslingstidspunktet’ er væsentlig. Det lejedes værdi var udtryk for den værdi som udlejer kunne 

dokumentere for tilsvarende lejemål i nærområdet. Der var tale om en bagudrettet 

lejeregulering. Sammenligningsgrundlaget var forskellige indgåede lejekontrakter i nærområdet, 

typisk med en gennemsnitsbetragtning for det generelle lejeniveau i kvarteret. 

 

Markedslejen er derimod den leje lejemålet ville kunne genudlejes til på vurderingstidspunktet. 

Derved lægges vægt på andet end det generelle lejeniveau i kvarteret.  

Det er i § 13 tilføjet, at reglen i retsplejelovens
89

 § 344 om rettens fri bevisbedømmelse gælder, 

hvilket understreger at anden bevisførelse end sammenligningslejemål er tilladt, herunder syns- 

og skønsrapporter mv.  

Det skal bemærkes, at der er et væsentlighedskriterium der skal opfyldes, da den aktuelle leje 

skal fravige væsentligt fra markedslejen. Ifølge Flygare (2004) anses væsentlighed i lejeforhold 

for at være en forskel på 12-15 pct. 

 

Effekten af liberaliseringen af erhvervslejeloven er vanskelig at påvise. Ændringen i 

lovgivningen må forventes at have følgende effekter: 

i. Ingen eller lille effekt - idet liberaliseringen ikke er gennemgribende nok. 

ii. Prisstigninger - idet markedets parter anser liberaliseringen som gennemgribende og 

tillægger dette en stor værdi for udlejer. 

iii. Større volatilitet på markedet - idet det er blevet lettere at tilpasse lejeniveauet til 

markedspriser i både den ene og den anden retning. 

 

Ejerstrukturen kan være påvirket af den ændrede lov, jf. afsnit 4.1 ovenfor, hvor der synes at 

være en koncentration af ejendomme i ét område
90

. Baggrunden for dette kan være følgende 

tænkte eksempel: 

Et ejendomsselskab ejer 30 ejendomme i Frederiksstaden, koncentreret i Bredgade og Palægade. 

Ejendommene er sammenlignelige, da de alle vedligeholdes og administreres af 

ejendomsselskabet. Opstår en situation, hvor det generelle lejeniveau i København falder, kan 

enkelte af ejendomsselskabets lejere forlange lejen nedsat. Ejendomsselskabet kan nægte og 

begære en syns- og skønsrapport udarbejdet af en uafhængig part.  

                                                 
89 Lov om rettens pleje, LBK nr. 1053 af 29/10/2009 
90 Ejendommene i vores stikprøve fremgår af bilag 12 
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De bedst sammenlignelige lejemål i området er ejet af samme ejendomsselskab og udlejet til 

omtrent den samme leje som det omtvistede lejemål. Der vurderes derfor ikke at være belæg for 

en lejenedsættelse. 

Ejendomsselskabets styrke/svaghed er, at det kan være mere rentabelt at have en mindre 

tomgang hvis lejeren truer med at opsige lejekontrakten. Giver ejendomsselskabet en 

lejenedsættelse på et enkelt lejemål, vil andre af selskabets lejere i område, der forlange 

lejenedsættelser. 

 

Omfanget og signifikansen af dette forhold er svært at vurdere, da den fremhævede stikprøve, 

dels ikke dækker tilstrækkeligt område, dels ikke siger noget om hvorvidt ejerstrukturen, som 

fremgår, også var gældende før lovændringen. 

 

I forhold til hovedproblemstillingen om der har væres spekulation på markedet, vil ændringen af 

lejeloven medvirke som forklaring. Blandt andet kan én af effekterne af lovgivningsændringen 

have været, at markedet på et tidspunkt har overvurderet omfanget af potentielle lejeforhøjelser. 

 

4.3.2  Skat 

Skatter og afgifter
91

 kan i relation til nærværende fremstilling opdeles i kategorierne: 

1. Avancebeskatningsformer og erhvervelsesafgifter, der i relation til prisdannelse fungerer 

som transaktionsomkostninger. Heri tages der højde for forskelle i beskatningen 

selskabsformerne imellem.  

2. Afgifter, der i relation til prisdannelse fungerer som en yderligere løbende omkostning 

og dermed reduktion af overskuddet i ejendommen. 

 

Det er vores opfattelse, at de skattemæssige vilkår for handel med ejendomme ikke er blevet 

forbedret eller forværret nævneværdigt i analyseperioden. Nedsatte afskrivningssatser gør det 

mindre attraktivt at være ejendomsbesidder, mens den lavere selskabsskat gør det mere attraktivt 

at sælge ejendomme med gevinst. Der er ikke relative fordele for særlige virksomhedstyper, som 

ikke tilsvarende vil kunne anvendes ved andre aktivklasser. Pensionskasser og 

livsforsikringsselskaber mv. beskattes løbende af afkast med en sats, der tilgodeser at afkastet 

beskattes igen ved udbetaling til skattebegunstigede pensionsordninger.  

Der synes ikke at være ændringer i de skattemæssige forhold, der har påvirket prisdannelsen i 

forhold til de undersøgte problemstillinger. Mere om de skattemæssige forhold i bilag 14. 

 

                                                 
91 Se bilag 14 for en oversigt over de relevante skattemæssige forhold vedrørende ejendomme 
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4.3.3  IFRS, IAS & Årsregnskabsloven  

Virksomheder der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, kan værdiansætte 

investeringsejendomme til markedsværdi, såfremt virksomheden har investeringsaktivitet som 

hovedaktivitet. Aflægges årsregnskab efter IFRS kan investeringsejendomme værdiansættes til 

markedsværdi uanset om virksomheden har investeringsaktivitet som hovedaktivitet.  

Ved markedsværdi forstås: ”dagsværdien af ejendommen på baggrund af markedsforholdene på 

balancedagen uden reduktion for salgs- eller afh ndelsesomkostninger af nogen art.”
92

  

Den regnskabsmæssige behandling af ejendomme følger som hovedregel de generelle 

bestemmelser om regnskabsmæssig behandling af materielle anlægsaktiver. Det betyder, at 

ejendomme som udgangspunkt skal indregnes til kostpris eller til omvurderet værdi, hvis den 

bogførte værdi afviger væsentligt fra markedsværdien.  

Som følge af disse regler anvendes markedsværdi opgørelser i stort omfang til måling af 

regnskabsmæssige værdier i virksomhedernes årsregnskaber. Virksomhederne kan vælge om de 

ønsker at anvende den afkastbaserede model eller DCF-modellen til værdiansættelsen
93

. 

Værdiansættelserne kan udarbejdes internt såvel som eksternt. Der stilles krav om, at 

værdiansættelserne er dokumenterede og underbyggede. 

 

Børsnoterede selskaber aflægger regnskab efter IFRS og kan for investeringsejendomme vælge 

at bruge IAS40
94

 ved værdiansættelse af investeringsejendomme. Ifølge IAS40 kan selskaberne 

vælge at lade ejendomme indgå i balancen til fair value
95

 eller kostpris. Såfremt der vælges 

kostpris, kan der ikke igen afviges fra denne metode. For kostprisprincippet gælder, at der ikke 

må opskrives på værdien af ejendommene. Finansielle virksomheder skal – uanset om disse er 

børsnoterede eller ej – værdiansætte ejendomme til markedsværdi jf. Finanstilsynets 

regnskabsbekendtgørelser. 

Værdiansættelsesreglerne kan påvirke prisdannelsen på et lille, ikke transparent marked. 

Påvirkningen vurderes dog at være vanskellig målbar. Fordi værdiansættelserne er udtryk for en 

subjektiv vurdering, er selskaberne ikke nødvendigvis forhindrede i bevidst at påvirke 

ejendomsprisen i en bestemt retning
96

. 

 

 

                                                 
92 http://www.wiborg-partnere.dk/default.asp?PageNumber=3130 
93 Eksempelvis anvender Jeudan den afkastbaserede model, mens DADES anvender en 10-års DCF-model. 
94 IAS = International Accounting Standards (“gamle standarder”)/ IFRS = International Financial Reporting Standards (“nye 

standarder”) 
95 Dagsværdi - The fair value of investment property is the price at which the property could be exchanged between 

knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. 
96 Eksempelvis: Hvis der er incitamentsprogrammer i et selskabs direktion, hvor kapitalafkast har indflydelse vil dette skabe 

incitament til særligt positive vurderinger. 

http://www.wiborg-partnere.dk/default.asp?PageNumber=3130
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4.3.4  Låneværdiregler  

Værdiansættelser indgår i flere sammenhænge i realkreditinstitutterne. De væsentligste områder 

knytter sig til brugen i forbindelse med låneudmåling, solvensbehovsopgørelse, løbende 

overvågning af pantet i relation til SDO-lovgivningen, samt i forbindelse med nødlidende og 

overtagne ejendomme. 

Værdiansættelse til låneudmåling for realkreditinstitutter skal ske i henhold til "Bekendtgørelse 

om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling"
97

, der alene tillader anvendelse af 

den afkastbaserede model.  

Bekendtgørelsen tillader således ikke brug af DCF-modellen, omend der anvendes elementer 

heraf til eksempelvist beregning af nutidsværdien af forhold, som skal korrigeres i værdien. Et 

eksempel på forhold, der skal korrigeres i værdien kan være et vedligeholdelsesmæssigt 

efterslæb. Der henvises til eksemplet i Figur 3-1 for anvendelse af den afkastbaserede model. 

 

I førnævnte bekendtgørelse beskrives principperne for værdiansættelse af kontor- og 

forretningsejendomme, samt boligudlejningsejendomme og andre ejendomme. 

Bekendtgørelsens § 2 fastslår, at pantets værdi ikke må overstige ejendommens rimelige 

kontante handelsværdi (markedsværdien). Markedsværdien på kontor- og forretningsejendomme 

findes ved en rentabilitetsberegning, svarende til den afkastbaserede model, hvor nettolejen 

multipliceres med en faktor, der afspejler markedets afkastkrav. Værdiansættelsen skal jf. § 3 i 

bekendtgørelsen udføres af ansatte i realkreditinstituttet, medmindre pantets belåningsværdi er 

mindre end 4 mio. kr., i hvilket tilfælde værdiansættelsen kan varetages af ikke-ansatte.     

Lån til kontor- og forretningsejendomme og industriejendomme kan som udgangspunkt 

maksimalt andrage 60 pct. af ejendommens vurdering jf. lov om finansiel virksomhed § 152d
98

. 

Lånegrænsen kan jf. forhøjes til 70 pct., hvis der stilles supplerende sikkerhed på mindst 10 pct. 

for den del af lånet der overstiger 60 pct. af ejendommens værdi – dette gælder såfremt der er 

tale om SDO-lån med pant i fast ejendom. 

Pengeinstitutter er ikke reguleret af de samme låneudmålingsregler som realkreditinstitutter.  

 

Jf. lov om finansiel virksomhed § 147, må pengeinstitutter, realkreditinstitutter, 

fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber ikke eje fast ejendom eller have 

kapitalandele i ejendomsselskaber for mere end 20 pct. af basiskapitalen. Finanstilsynet kan dog 

dispensere for denne bestemmelse – omfanget af dette kendes ikke, da finanstilsynet ikke ønsker 

at oplyse dette med henvisning til at informationerne er fortrolige. 

 

                                                 
97 www.finanstilsynet.dk  
98 Lov om finansiel virksomhed LBK nr. 1125 af 23/9 2010 

http://www.finanstilsynet.dk/
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4.3.5  Kreditinstitutters solvenskrav  

Ifølge lov om finansiel virksomhed § 71 skal en finansiel virksomhed have effektive former for 

virksomhedsstyring.  

Dette omfatter et overordnet krav om forståelse af forretningen og dens risici samt fornuftig 

håndtering heraf. 

Alle danske kreditinstitutter er underlagt et solvenskrav svarende til 8 pct. af de risikovægtede 

aktiver
99

. Disse regler har, ifølge Finanstilsynet, til formål at sikre at institutterne har kapital til 

at opfylde kreditorernes krav. Værdiansættelser til brug for opgørelse af solvenskrav sker efter 

regnskabsbekendtgørelser og efter "Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og 

låneudmåling". Dette betyder, at det også her er påbudt realkreditinstitutterne at anvende den 

afkastbaserede værdiansættelsesmodel. 

Foruden solvenskravet er realkreditinstitutterne pålagt at opgøre det kapitalkrav, der er 

nødvendigt for at kunne dække alle de risici, som det enkelte realkreditinstitut er eksponeret 

mod - herunder værdien af de for pantet underliggende aktiver
100

.  

Solvenskravene vil blive påvirket af de kommende regler for kapitalkrav (”Basel III” regler). 

Disse regler vil stille yderligere krav til kapitaldækningen i kreditinstitutter, men har ikke 

påvirket solvenskravene i analyseperioden, hvorfor de ikke omtales nærmere. 

 

4.3.6  Forsikrings- og pensionsselskabernes solvenskrav  

Ifølge lov om finansiel virksomhed § 126 stk. 1 er der krav om en kapitaldækning (krav til 

basiskapital) for forsikrings- og pensionsselskaber
101

, som er passende til at dække 

virksomhedens risici. Kapitalkravet er den minimumskapital selskaberne skal opretholde. 

Herunder skal selskaberne opgøre deres individuelle solvensbehov, jf. stk. 8. 

Kapitalkrav for danske forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er defineret som det 

største af hhv. det beregnede solvenskrav, minimumskapitalkrav, eller det individuelle 

solvensbehov
102

. Forsikrings- og pensionsselskaber er - udover kapitalkravet - underlagt en 

række begrænsninger og krav til investeringer jf. kapitel 11 i lov om finansiel virksomhed
103

 om 

midlernes anbringelse og likviditet. 

 

Ifølge § 159 gælder at forsikrings- og pensionsselskaber til enhver tid skal have en gruppe 

aktiver som modsvarer de forsikringsmæssige hensættelser, samt at disse er sammensat på en 

sådan måde, at de forsikrede til enhver tid kan fyldestgøres (stk. 2). Herunder at der ikke 

                                                 
99 http://www.finanstilsynet.dk/da/Temaer/Solvens/Kreditinstitut-og-fondsmaegleromradet/Regler.aspx 
100 Bekendtgørelse om kapitaldækning, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128816 
101 Stk. 2-7 definerer disse nærmere 
102 Medio 2010 var hhv. 33, 2 og 22 selskaber underlagt det beregnede solvenskrav, minimumskapitalkrav, og det individuelle 

solvensbehov - Halvårsartikel 2010 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser – Finanstilsynet  
103 Det fremgår af bemærkningerne til lov om finansiel virksomhed at reglerne i kapitel 11 ikke er ændret i de seneste år: 

http://www.ftnet.dk/upload/Indberetning/2009/Vejledning_trafiklys_nov2009.pdf - side 7 

http://www.finanstilsynet.dk/da/Temaer/Solvens/Kreditinstitut-og-fondsmaegleromradet/Regler.aspx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128816
http://www.ftnet.dk/upload/Indberetning/2009/Vejledning_trafiklys_nov2009.pdf
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forelægger en uforholdsmæssig afhængighed af en bestemt kategori af aktiver, et bestemt 

aktivmarked eller en bestemt investering. 

Aktivtyper, som er omfattet af § 159 stk. 1 er oplistet i § 162 stk. 1 rangeret efter attraktivitet 

(lavest opfattede risici rangeret som 1). Der er 14 aktivklasser hvoraf følgende kategorier er 

væsentlige i denne forbindelse: 

3. Realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer 

udstedt af realkreditinstitutter, pengeinstitutter eller skibsfinansieringsinstituttet.  

5. Grunde, boligejendomme, kontor- og forretningsejendomme samt andre ejendomme, hvis værdi 

er uafhængig af en særlig erhvervsudnyttelse. 

6. Lån sikret ved tinglyst panteret i ejendomme, som er omfattet af nr. 5, for et beløb på op til 80 

pct. af den seneste ejendomsvurdering for boligejendomme og 60 pct. for øvrige ejendomme. 

11. Ejendomme, der ikke er omfattet af nr. 5, og lån sikret ved tinglyst panteret i ejendomme, der 

ikke er omfattet af nr. 6. 

 

Foruden begrænsningen i valg af aktivtyper jf. § 162 gælder der regler for forsikrings- og 

pensionsselskabers placering af midler indenfor disse aktivklasser. §§ 163 & 164 regulerer hhv. 

den relative størrelse af investeringer indenfor én aktivklasse (diversifikation), samt den relative 

størrelse af investering i ét engagement (koncentrationsrisiko). 

 

Ifølge § 163 stk. 1 nr. 1 fremgår, at den samlede andel af aktiver omfattet af § 162 stk. 1 nr. 8-14 

ikke må omfatte mere end 70 pct. af de forsikringsmæssige hensættelser. Det fremgår heraf, at 

de opfattede risici ved investering i bl.a. erhvervsejendomme med særlig benyttelse er større end 

for øvrige erhvervsejendomme. Aktiver omfattet af § 162 stk. 1 nr.1-7 er ikke omfattet af § 163 

stk. 1. 

 

Derfor kan forsikrings- og pensionsselskaber teoretisk vælge at investere udelukkende i grunde, 

kontor- og forretningsejendomme, når værdien af disse er uafhængig af særlig 

erhvervsudnyttelse jf. § 162 stk.1 nr. 5.
104

 

 

Selskaberne skal overholde reglerne om koncentration i § 164 stk.1. 

Herved undgås koncentration af aktiver, der udgør en risiko på en enkelt virksomhed eller en 

gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder. 

§ 164 stk.1 nr. 7 medfører, at hvert selskab må investere maksimalt 5 pct. af de 

forsikringsmæssige hensættelser i én ejendom. 

Foruden direkte investeringer i ejendomme jf. ovenfor kan forsikrings- og pensionsselskaber 

investere op til 40 pct. af de forsikringsmæssige hensættelser i realkreditobligationer udstedt af 

ét realkreditinstitut jf. § 164 stk.1, nr.1.
105

 

                                                 
104 Dette vil formentligt i praksis, være i strid med den generelle bestemmelse om hensigtsmæssigheden af investeringerne jf. § 

159. 
105 Det vil sige at de gældende regler tillader 100 pct. investering i realkreditobligationer, når der investeres via mindst 3 

realkreditinstitutter. 
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Pr. 30. juni 2010
106

 udgør den samlede investering i obligationer i livsforsikringsselskaber og 

tværgående pensionskasser 831 mia. kr. mens investeringsejendomme udgør ca. 120 mia. kr. Af 

obligationerne udgør realkreditobligationer ca. 60 pct. 

Omfanget af investeringer i ejendomsmarkedet medfører, at livsforsikringsselskaber og 

pensionskasser er væsentlige aktører – gennem direkte investeringer, såvel som via investeringer 

i realkreditobligationer og kapitalandele. 

 

Det gældende regelsæt indeholder specifikke regelkrav, som ’mindst’ skal overholdes iht. lov 

om finansiel virksomhed. Det bemærkes at koncentrationskravene til grunde og ejendomme, 

herunder boligejendomme, er særligt stramme sammenholdt med andre aktivklasser. 

 

Der er fra 2000 indført de såkaldte ’trafiklys’ som er en serie af stresstest på forskellige rente- 

og aktivværdiændringers påvirkning af selskabernes basiskapital. 

Selskabernes basiskapital skal blandt andet kunne modstå rente- og værdiændringer i rødt 

risikoscenarie, som for ejendomme betyder et prisfald på 8 procent
118

. Medio 2010 skulle 

livsforsikringsselskaberne og pensionskasserne kunne modstå et tab på 8,7 mia. kroner. 

Det fremgår af Finanstilsynets hjemmeside
107

, at en række ændringer fra 2007 og frem er 

forberedelse til de kommende Solvens II regler. 

 

Kort om Solvens II  

Solvens II reglerne er de nye krav til opgørelse af kapital (solvens) i forsikringsselskaber og 

pensionskasser. Reglerne er baseret på, at den bagvedliggende risiko i forsikringsdriften og i 

selskabernes investeringer skal afspejles i kravet til kapital. 

Solvens II reglerne medfører, at de nuværende investeringsregler forsvinder og bliver afløst dels 

af et generelt forsigtighedskrav og dels af et kapitalkrav (solvenskravet). 

Ændringen vil påvirke forsikringsselskabernes og pensionskassernes fokus indenfor 

investeringsområdet via ændringen af kapitalkravet og dermed kravene til afkastet af 

investeringerne. 

Reglerne er derfor også interessante for den del af erhvervsejendomsmarkedet, der finansieres 

helt eller delvist ved investeringer fra forsikringsselskaber og pensionskasser.  

Kapitalkravsreglerne og de underliggende krav til risikostyring kommer til at styre hvordan 

forsikrings- og pensionsselskaber tænker (investeringer) fremover. 

 

Solvens II direktivet er vedtaget og i forbindelse med udformningen af de endelige regler er der 

foretaget en række prøveberegninger af effekten af den foreslåede standardmetode til opgørelse 

af kapitalkravet (SCR - Solvency Capital Requirement). 

                                                 
106 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser - Halvårsartikel 2010 – www.ftnet.dk  
107 http://www.ftnet.dk/da/Temaer/Solvens/Forsikringsomradet/Solvens-II.aspx 

http://www.ftnet.dk/
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Der er foretaget 5 prøveberegninger, såkaldte Quantitative Impact Studies, hvor QIS5 afsluttes i 

2010. Standardmetoden opgør de forskellige risici i relevante risikogrupper jf. nedenstående 

figur
108

. 

Figur 4-2 Kortlægning af risikogruppernes kapitalafdækning 

 
Figuren viser de differentierede risikogrupper, hvor de relevante grupper er indrammet i den røde boks, herunder ejendomme.  

                            Kilde: Ceiops, egen tilvirkning 

Solvens II kommer til at omfatte risiko- og kapitalstyring i forsikrings- og pensionsselskaber. 

Dette vil stille større krav til hvorledes selskaberne kan forsvare og forklare den aktivfordeling 

de har valgt, samt en større opmærksomhed på de enkelte investeringer. 

Samlet forventes Solvens II kalibreret så forsikrings- og pensionsselskaber kun taber kapitalen 

én gang i løbet af en (teoretisk) 200 års periode (99,5 pct. VaR
109

).  

Teknisk sker dette ved, at hvert risikomodul er kalibreret til en "0,5 procents begivenhed". Der 

regnes så diversifikation mellem modulerne. I QIS 5 vil forsikrings- og pensionsselskaber skulle 

kunne tåle at tabe mindst 25 pct. af værdien af ejendomme. Der vil skulle regnes en 

koncentrationsrisiko for store enkeltinvesteringer, herunder for ejendomme og 

realkreditobligationer. 

Fokus bliver i kraft af Solvens II på selskabernes evne til at skabe en form for 

minimumvariansportefølje, for bedst muligt at sikre sit afkast til den lavest mulige risiko. 

 

Ændringen af reglerne vurderes til at være grundlæggende for forsikringsselskaber og 

pensionskasser og kan derfor have haft en påvirkning på selskabernes investeringsadfærd i 

analyse perioden. 

 

 

                                                 
108 www.ceiops.eu - Consultations - QIS 5 - Technical specifications, SCR General Remarks 
109 Value at Risk 

http://www.ceiops.eu/
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4.4 Implikationer af den strukturelle analyse 

Det fremgår af vores analyse af ’prime’-områder i Århus og København, at institutionelle 

investorer er blandt de toneangivende ejendomsbesiddere i Danmark, både gennem direkte 

ejerskab og via kapitalandele i ejendomsselskaber. 

 

Strukturen med ejere, der historisk har haft lange investeringshorisonter (private og 

institutionelle) medfører at markedets struktur har understøttet muligheden for spekulativ 

adfærd. 

 

Omsætningen på markedet synes at være relativt lav. Det er dog vanskeligt at beregne en eksakt 

markedsomsætning, da der er tvivl om værdien af den samlede bygningsbestand. I 2009 er der, 

ifølge vores undersøgelse, en historisk lav omsætning af erhvervsejendomme. I takt med 

finanskrisens forløb kan dette være et udtryk for at der kun handles af nød, af frygt for at 

realisere et tab på værdien af ejendommen, jf. teorien om tabsaversion i afsnit 3.5.2. 

 

Det vurderes at den nye erhvervslejelov kan have medført ét eller flere af følgende udsagn; i) 

ingen eller lille effekt på kontantpriserne ii) pristigninger iii) større volatilitet i lejepriserne og 

dermed også kontantpriserne.  

 

Forsikrings- og pensionsselskaber er væsentlige investorer på erhvervsejendomsmarkedet qua 

deres betydelige beholdninger og kapitalstyrke. Reglerne omkring diversificering af aktiver til 

dækning af de forsikringsmæssige forpligtelser begrænser risiko overfor enkelte engagementer, 

men samlet set stilles der ikke signifikante krav til diversifikationen på tværs af aktivklasserne. 

 

Opmærksomheden om Solvens II kan muligvis forklare at selskaberne tilsyneladende har været 

tilbageholdende med forøgelse af investering i ejendomme. Forsikrings- og pensionsselskaberne 

kan have haft en interesse i at afvente den videre udvikling af Solvens II reglerne og de endelige 

kapitalkrav for ejendomme.  

 

På baggrund af sammensætningen af markedet og de kommende ændringer til lovgivningen 

forventes det i det følgende, at der kan være mulighed for signifikant volatilitet på det danske 

erhvervsejendomsmarked. Dette begrundes bl.a. i markedets størrelse og transparens, der synes 

at kunne danne rammerne for, at enkeltaktører har mulighed for at påvirke priserne. Dermed kan 

markedet, udover makroøkonomiske faktorers påvirkning, være drevet af overoptimisme i 

perioder.  
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5 Udviklingen på erhvervsejendomsmarkedet  

I det følgende undersøges prisudviklingen på erhvervsejendomme og udviklingen i de 

makroøkonomiske forhold. Desuden undersøges realkredit- og pengeinstitutternes udlån til 

erhvervsejendomme i form af udviklingerne i totale udlån samt ved at vurdere udvalgte 

virksomheders låntagning. 

 

5.1 Prisudviklingen på erhvervsejendomme  

I det følgende undersøges udviklingen i faktiske handelspriser på erhvervsejendomme. I 

Danmark udarbejder SKAT halvårlige prisstatistikker på baggrund af kommunernes 

salgsindberetninger. Derudover udfærdiger Danmarks Statistik og Realkreditrådet kvartalsvise 

ejendomsprisstatistiker. Disse statistikker benyttes bl.a. af Bank for International Settlements 

(BIS). I det følgende er der, i det omfang det er muligt, anvendt talserier fra Danmarks Statistik, 

da disse er baseret på et større antal handler end det tilsvarende materiale fra SKAT. 

 

5.1.1  Gennemsnitlige kontantpriser pr. salg  

Statistikken for kontantpriserne findes fra 1992 til i dag. Priserne er hverken sæson- eller 

inflationskorrigeret. 

Figur 5-1 Kontantprisudvikling, udviklingen i gennemsnitlig købesum pr. handlet ejendom 1992-2009 

 
Figuren viser udviklingen i de gennemsnitlige kontantpriser pr. solgte ejendom. Indekset for kontantpriser er inddelt i ’rene 

forretningsejendomme’ og ’fabriks- og lagerejendomme’. Fabriks- og lagerejendomme udgør de industrielle ejendomme, mens 

rene forretningsejendomme udgør et blandet indeks for kontorer, butikker og øvrige erhvervsejendomme.  
       Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning 

Den kraftigste stigning i statistikken for fabriks- og lagerejendomme findes i perioden 2002 til 

2007, hvor gennemsnitspriserne mere end fordobles. For rene forretningsejendomme stiger 

priserne med ca. 72 pct. i perioden 2002 til 2008. 
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Der er følgende væsentlige problemstilling ved at bruge købesumsstatistikken som indikator for 

den faktuelle prisudvikling: 

 Sammenlignes der over tid kan den gennemsnitlige pris pr. ejendom være påvirket af 

forskelle i ejendomstyper og kvalitet. For eksempel kan én periode indeholde 

ekstraordinært mange salg af ejendomme af høj kvalitet, hvilket vil se ud som en generel 

prisstigning, uden at dette reelt er tilfældet. 

 Dette forhold forstærkes ved udsving i antallet af handler. 

 

Af nedenstående figur fremgår antallet af hhv. beregnede salg og tinglyste salg. 

Figur 5-2 Antal solgte ejendomme pr. år 

 
Prisstatistikken beror på antal beregnede salg, illustreret ved de røde grafer i figuren. Der er generelt færre beregnede end 

tinglyste salg. Danmarks Statistik korrigerer i antal beregnede salg for ekstreme handler og periodeforskydninger. 
        Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning 

Salget viser de største udsving i perioden 2003-2009. I 2003-2005/06 stiger antallet af handler 

kraftigt, uagtet hvilken statistik der anskues. Fra 2007-2009 falder antallet af handler markant og 

niveauet for 2008 og 2009 er det laveste i perioden. Dette gælder for både rene 

forretningsejendomme og fabriks- og lagerejendomme. 
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5.1.2  Grundpriser 

Det fremføres i afsnit 3.2.3, at grunde ofte købes i ren spekulation af udviklere, der ønsker at 

tilføre værdi ved at udvikle grunden. Derfor er det muligt at prisudviklingen på byggegrunde 

kan medvirke til at forklare prisudviklingen på erhvervsejendomme. 

Figur 5-3 Grundpriser- og salg 

 
Figuren viser udviklingen i prisen pr. m2 for de handlede grunde (venstre akse), pr. kvartal, samt antallet af handler (højre akse). 

Danmarks Statistik opdeler grunde i to kategorier; større eller mindre end 2.000 m2. I det følgende vises prisudviklingen for 

grunde større end 2.000 m2, da denne kategori vurderes at indeholde en overvejende andel erhvervsgrunde. 

       Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning 

Fremstillingen viser, at der er en markant udvikling i priser for perioden 4. kvt. 2004 og frem. 

Prisstigninger topper i 4. kvartal 2007. tilsvarende er der et højt antal salg i perioden fra starten 

af 2003 og frem til slutningen af 2007.   

 

5.1.3  Købesum som procent af den offentlige ejendomsværdi  

Danmarks Statistik udarbejder et indeks, der beskriver udviklingen i handelspriser i forhold til 

de offentlige vurderinger
110

. Denne statistik indgår i BIS’ årlige rapport og anvendes i Østrup 

(2008). Vi betragter perioden fra 1981 til 1991, samt 1992 til 2009. Dette gøres for at 

identificere eventuelle ligheder mellem ejendomsboblen i 1980’erne og udviklingen i den 

efterfølgende periode. 

Dette indeks udtrykker i hvor høj grad der er ”givet rabat” i forhold til den offentlige vurdering. 

De offentlige ejendomsvurderinger fastsættes ud fra lov om vurdering af landets faste 

ejendomme
111

.  

 

                                                 
110 De offentlige ejendomsvurderinger er udarbejdet af SKAT. Indekset for rene forretningsejendomme er indtil 1985 baseret på 

årlige observationer. Fra 1985-1991 er statistikken halvårlig, mens den fra 1992 til i dag er opgjort pr. kvartal. Prisindekset er 

yderligere beskrevet i bilag 16. 
111 Lov om vurdering af landets faste ejendomme, LBK nr. 740 af 03/09/2002. Jf. § 39 stk. 3, anvendes informationer om 

salgspriser for sammenlignelige ejendomme suppleret med en fremskrivning af prisniveauet til datoen for vurderingen. Der 

tilstræbes altså en bagudrettet vurdering, så tæt på ejendommens markedsværdi som muligt. 
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Figur 5-4 Danmarks Statistiks prisindeks 1981-1991 – Købesum som pct. af offentlig ejendomsvurdering 

 

Indekset følger den løbende ”pris pr. vurderingskrone” jf. bilag 16. Indeks (1985K2=100). 

          Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning 

Perioden 1981-1991 er præget af en længerevarende stigning i handelspriserne i forhold til de 

offentlige ejendomsvurderinger. Den kraftigste vækst kan, for rene forretningsejendomme, 

observeres i perioden 1984-1986. De eneste fald i perioden kan registreres i perioden 1989-

1991. Den fortsatte udvikling er illustreret i Figur 5-5 nedenfor. 

 

Østrup (2008) skriver at priserne på forretningsejendomme mere end fordobles i perioden 1983-

1986. Dette kan sandsynliggøres ved at sammenholde ovenstående prisindeks med indekset for 

de offentlige ejendomsvurderinger i bilag 18. 

 

Der observeres mere end en fordobling af de offentlige ejendomsvurderinger i perioden 1983-

1986, mens det sammensatte indeks stiger med 75 pct. i samme periode. Det kan således med 

stor sikkerhed konstateres, at de reale priser på rene forretningsejendomme i perioden 1983-

1986 er mere end fordoblet
112

. 

Figur 5-5 Danmarks Statistiks prisindeks 1992-2009 – Købesum som pct. af offentlig ejendomsvurdering 

 
Figuren viser den fortsatte udvikling i det sammensatte indeks. I grafikken for perioden fra 1992-2009 er kvartalstallene 

udjævnet ved et bevægeligt gennemsnit. Indekset følger den løbende ”pris pr. vurderingskrone” jf. bilag 16. 

       Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning 

Faldet fra slutningen af perioden 1981-1991 fortsætter frem til 1995 for begge ejendomstyper, 

hvorefter der opleves en svag stigning frem til 2001. 

                                                 
112 Det bemærkes, at ejendomsvurderingsstatistikken indeholder de samme problemer som nævnt for købesumsstatistikken, da 

der er tale om den gennemsnitlige vurdering pr. handlet ejendom. Endvidere kan der være lovgivningsmæssige eller 

skattemæssige ændringer i ejendomsvurderingsstatistikken, som vi ikke har søgt at identificere. 
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I perioden 2004-2008 observeres en markant stigning. Stigningen udgør ca. 58 pct. for rene 

forretningsejendomme og ca. 50 pct. for fabriks- og lagerejendomme.  

Udviklingen skal ses i sammenhæng med de offentlige vurderinger for at afdække årsagen til 

den kraftige stigning. I bilag 18 er udviklingen i de offentlige ejendomsvurderinger illustreret 

ved data fra såvel Danmarks Statistik som Skat. 

 

I perioden 2004-2008 er der for begge ejendomstyper stigning i de offentlige vurderinger (bilag 

18). Sammenholdes dette med den markante og konstante stigning i den samme periode i det 

sammensatte indeks, kan det sandsynliggøres, at der samtidigt har været en markant stigning i 

de reale priser på erhvervsejendomme i denne periode. 

 

5.1.4  Lejeniveauet 1980-2009  

Lejen den pengestrøm, der investeres i ved køb af en ejendom
113

. Ændringer i lejeniveauet vil 

derfor have indflydelse på kontantpriserne. I det følgende undersøges udviklingen i lejepriserne, 

for kontor-, industri-, og butiksejendomme. Datamaterialet for lejeniveauer og afkastkrav er 

indhentet fra erhvervsmægler-virksomheder
114

. 

Figur 5-6 Lejeprisudvikling for ’prime’ ejendomme i København 1980-2009, årets priser 

 
Lejepriserne er indsamlet fra danske erhvervsmæglere og bygger på indgåede lejekontrakter, som de danske mæglere har haft 

kendskab til. Der er tale om et repræsentativt udsnit. Det bemærkes at der for industriejendomme ikke er data i perioden 1980-

1983. 

                              Kilde: Cushman & Wakefield, egen tilvirkning 

Denne type data indeholder naturligt en række begrænsninger. I perioder hvor antallet af 

indgåede lejekontrakter har været lavt, er der lavere statistisk validitet, end i perioder hvor der 

har været mange indgåede lejekontrakter.  

 

Tendenserne for lejeprisudviklingen for industriejendomme henholdsvis kontorejendomme er 

sammenfaldende i det meste af perioden. Lejeprisudviklingen for butiksejendomme viser 

generelt kraftigere volatilitet. 

                                                 
113 Jf. den afkastbaserede værdiansættelsesmodel og DCF-modellen, afsnit 3.1.2 
114 Cushman & Wakefield og Sadolin & Albæk. Informationerne er indhentet ved personlig kontakt. Det formodes at 

størstedelen af materialet kan indsamles gratis af markedets aktører. Dele af materialet formodes at kunne erhverves. Dette 

gælder for lejeniveauer og afkastkrav fra før 1990.    
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Lejen for kontor- og industriejendomme falder i perioden 1986-1993. Lejen har derfor haft en 

svag vækst når der sammenlignes med den generelle inflation
115

 i denne periode. Fra 1997-2000 

vurderes dette relative tab i lejen at blive indhentet. 

For alle tre segmenter er der mindre fald efter 2008, for kontorer også i 2007. 

 

Generelt bemærkes at markedslejen for butikker er mere direkte afhængig af grundparametre 

end de fleste andre lejemål. Grundlæggende afhænger lejen af hvad den enkelte butiksejer er i 

stand til at omsætte i butikken. Da der er store forskelle på, hvad forskellige butikstyper tjener 

på deres varer, er det den butik med den højeste potentielle indtjening, som er villig til at betale 

den højeste leje. 

Mens virksomheder med behov for kontor- eller industrilejemål er en meget blandet forsamling, 

har butikker det til fælles at de alle henvender sig til forbrugeren. Deres omsætning er derfor i 

høj grad afhængig af parametre som forbrugernes købekraft, forventninger til fremtiden, 

skiftende præferencer osv. Dette kan være en forklaring på udviklingen i lejepriser på 

butiksejendomme. 

 

Stigningen i lejen for kontorer og industriejendomme i perioden 2005-2008 afspejler ikke de 

kraftige kontantprisstigninger der er observeret i samme periode. 

 

5.1.5  Investorernes afkastkrav 1980-2009 

Afkastkravet er en af de parametre der har størst indflydelse på hvilken pris ejendomme handles 

til. I det følgende undersøges derfor udviklingen i investorernes afkastkrav.  

Figur 5-7 Investorernes afkastkrav for ’prime’ ejendomme i København 1980-2009 

 
Figuren viser udviklingen i afkastkrav for hhv. kontor-, industri- og butiksejendomme i København. Transaktionsbaseret. 

                       Kilde: Cushman & Wakefield (C&W), Sadolin & Albæk (S&A), egen tilvirkning 

Ovenstående afkastkrav er baseret på registrerede handler. Datamaterialet har de samme 

svagheder som det for lejeniveauerne. 

                                                 
115 Se Figur 5-12 Inflation 1980-2009 
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Som det fremgår, er der medtaget estimerede afkastkrav fra både Cushman & Wakefield og 

Sadolin & Albæk, for at give et så fyldestgørende billede som muligt. Bortset fra enkelte 

afvigelser, som vil blive kommenteret, er der i høj grad overensstemmelse dataserierne imellem. 

Det vurderes derfor, at afkastkravene afspejler tendenser i markedet i måleperioden. 

 

Afkastkravene for kontorer og butikker er positivt korrelerede, disse ejendomstyper indgår i 

Danmarks Statistiks kategori rene forretningsejendomme. Afkastkravet for industriejendomme 

bevæger sig i et højere niveau, men følger fra 1993 de samme tendenser som afkastkravet for 

kontor- og butiksejendomme.  

Der er en uoverensstemmelse de to kilder imellem i perioden 2002-2008 for industriejendomme. 

Ifølge Cushman & Wakefield falder afkastkravet fra 2002, mens Sadolin & Albæk først 

registrerer et fald fra 2005. Her kan det altså konstateres, at der er forskellige opfattelser af 

prisniveauet markedets professionelle parter imellem. 

 

I perioden 1986-1992 stiger afkastkravet for industriejendomme kraftigt, dette er i kølvandet på 

de argumenterede markante prisstigninger i perioden 1983-1986. I denne periode har 

investorerne krævet et ekstraordinært højt risikotillæg for at investere i industriejendomme i 

forhold til andre typer ejendomme. 

 

5.2 Byggeriet 

I det følgende sammenholdes udviklingen i byggeriet med udviklingen i BNP (2000-priser) og 

den samlede bygningsbestand i areal. Dette gøres særskilt for hhv. kontor- og lagerejendomme, 

samt fabriks- og værkstedsejendomme. 

Figur 5-8 Byggeaktiviteten for kontor- og lagerejendomme 1982-2009 

 
Figuren viser den indekserede udvikling for hhv. påbegyndt og fuldført byggeri målt i areal, sammenholdt udviklingen i BNP 

(2000 priser) og den samlede bestand af kontor-, handel- og lagerejendomme. Det bemærkes at kategorien afviger en anelse fra 

kategorien rene forretningsejendomme, da lagerejendomme ikke er inkluderet i sidstnævnte kategori. 

       Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning 

Den samlede bygningsbestand er jævnt stigende over hele perioden, hvilket indikerer, at der på 

intet tidspunkt nedrives mere end der bygges.  
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Der er kraftige stigninger i byggeaktiviteten i perioderne 1983-1986, 1994-2000 og 2005-2008. 

Der er kraftige fald i perioderne 1986-1994, 2000-2004 og i perioden efter 2008. Udviklingen i 

byggeriet synes at være cyklisk. I perioden omkring 1986-1989 er der indikation af, at der blev 

fuldført for meget byggeri i forhold til efterspørgslen, da de efterfølgende perioder viser markant 

lavere aktivitet. Dette er sammenfaldende med Østrups (2008) og egen vurdering af markant 

stigende priser på rene forretningsejendomme i perioden 1983-1986. 

Af bilag 15 fremgår, at den lineære tendens for den gennemsnitlige årlige realvækst i BNP er 

faldende over hele perioden, mens den gennemsnitlige lineære tendens i fuldført byggeri er 

væsentlig stigende. 

 

Den seneste udvikling indikerer, at der er blevet bygget for meget areal sammenholdt 

efterspørgslen. 

 

Nedenfor fremgår den tilsvarende udvikling for byggeaktivitet for industriejendomme. 

Figur 5-9 Byggeaktivitet for industriejendomme 1982-2009 

 
Figuren viser den indekserede udvikling for hhv. påbegyndt og fuldført byggeri målt i areal, sammenholdt udviklingen i BNP 

(2000 priser) og den samlede bestand af fabriks- og lagerejendomsareal. Det bemærkes at kategorien afviger en anelse fra 

kategorien industri- og lagerejendomme, da lagerejendomme ikke er inkluderet i denne statistik. 

       Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning  

Af byggeaktiviteten fremgår at der fra 1984-1988 påbegyndes og fuldføres store mængder 

industriareal. Byggeaktiviteten stiger desuden i perioden 1998-2001 og 2004 frem til 2008. I 

2009 er byggeaktiviteten på det laveste niveau i hele perioden.  

Det bemærkes det fuldførte byggeri er, ligesom det er tilfældet for kontorejendomme, forskudt 

med ca. et år i forhold til påbegyndt byggeri. 

 

Det fremgår, at byggeriet bevæger sig cyklisk, hvilket kan skyldes forsinkelsesproblematikken. I 

perioden 1986-1989 er der indikationer for at der blev fuldført for meget areal i forhold til 

efterspørgslen, af samme argumentation som for kontor- og lagerejendomme. I perioden 1989-

1999 ligger indekset for bygningsbestanden af industriareal over niveauet og udviklingen for 

BNP. Dette sandsynliggør udviklingen i lejeniveauet i samme periode jf. Figur 5-6. 
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Byggeriet, som helhed, viser som argumenteret cyklisk adfærd, hvorfor byggeriets indflydelse 

på erhvervsejendomsmarkedet analyseres nærmere i afsnit 7.4. 

 

Bilag 9 viser den kvartalsvise udvikling i byggeomkostningerne i perioden 1987-2009. Fra 1. 

kvartal 2003 til 1. kvartal 2008 stiger omkostningerne mere end de gennemsnitlige 

omkostninger i perioden. Herefter er der et mindre fald i omkostningerne. Danske Analyse, 

fremhæver, at der i samme periode har været en opfattelse af mangel på arbejdskraft og -

materialer, hvilket sandsynliggør de højere omkostninger for byggeri i perioden
116

. 

Materialeomkostningerne vurderes ikke at have en signifikant indflydelse på prisudviklingen. 

 

5.3 Investeringer i erhvervsejendomme 

Private investeringer er en variabel, der kan influere på prisudviklingen på erhvervsejendomme. 

Det forventes særligt at de investeringer der foretages direkte i erhvervsejendomme vil have en 

indflydelse.  

Figur 5-10 Investeringer i erhvervsbygninger 1990-2009 

 
Figuren udtrykker de samlede private investeringer i erhvervsbygninger som andel af BNP (venstre akse) og i faktiske tal (mio. 

DKK, højre akse). 

       Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning  

For hele perioden udgør investeringer som andel af BNP gennemsnitligt ca. 3 pct. I perioden 

1998 til 2001 og i perioden 2006 til 2008 er der investeringer over gennemsnittet. Jf. Ball et al.’s 

udlægning kan dette indikere spekulativ adfærd i perioden. 

Særligt udviklingen i 2001 og 2008 vurderes at være udtryk for forsinkelsesproblematikken, da 

der her bør ses en afdæmpning i investeringerne. Dette argument understøttes i afsnit 7.4. 

 

 

                                                 
116 Danske Analyse – ”Nordisk Økonomi 2008” – 1.kvt. 2008. Danske Analyse er en afdeling af Danske Markets i Danske bank 

koncernen. 
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5.4 Makroøkonomiske faktorer 

Sammen med byggeriet udgør makroøkonomien i teorien de fundamentale faktorer – i den 

engelske litteratur benævnt fundamentals. Jo større en del af prisudviklingen på ejendomme der 

kan forklares ved disse, desto mindre spekulativ adfærd må der formodes at være på markedet. I 

de følgende afsnit beskrives udviklingen i forskellige makroøkonomiske mål. 

 

5.4.1  Virksomhedernes omsætning og BNP 

I det følgende belyses udviklingen i BNP og virksomhedernes salg i alt for at vise den generelle 

værditilvækst i samfundet. Høj produktion og samfundsvækst vil – alt andet lige – betyde 

stigning i aktivpriser.  

 

I nedenstående figur er disse udviklinger sammenholdt med prisindekset udarbejdet af 

Danmarks Statistik, med henblik på den videre analyse. 

Figur 5-11 BNP og Virksomhedernes omsætning 1992-2009 

 
BNP og virksomhedernes salg i alt er i løbende priser, ligesom prisindekset for erhvervsejendommene ikke er korrigeret for 

inflation. 
           Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning 

Udviklingen i BNP og virksomhedernes omsætning er jævnt stigende over perioden med 

undtagelse af perioden 2008-2009, hvor BNP falder med ca. 4,5 pct. og virksomhedernes 

omsætning falder med 14,3 pct. Før dette fald er virksomhedernes stigning i salget kraftigere 

end BNP i perioden 2005-2008.  

I forhold til prisindeksene svinger udviklingen i BNP væsentligt mindre, mens virksomhedernes 

salg i alt udviser en kraftig vækst i perioden 2005-2008. Generelt må det konstateres at 

ejendomspriserne bevæger sig cyklisk, set i forhold til den jævne vækst i økonomien. Af bilag 

10 fremgår den sektorspecifikke omsætning i perioden 2001-2009, hvor vi viser, at industriens 

salg har haft den relativt svageste branchemæssige vækst i perioden 2006-2009. 
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5.4.2  Inflation 

Som mål for inflationen anvendes forbrugerprisindekset og nettoprisindekset, illustreret i 

nedenstående figur. Disse to indeks er de hyppigst anvendte til at forklare prisudviklingen i 

økonomien. 

Figur 5-12 Inflation 1980-2009 

 
Figuren viser den årlige procentuelle ændring i inflation målt ved forbrugerpris- og nettoprisindekset. Forskellen imellem de to 

indeks er bl.a. at boligpriser ikke indgår i forbrugerprisindekset. 
       Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning  

Generelt er der en tæt sammenhæng imellem de to indeks. De to vandrette linjer markerer 

gennemsnittet i forbrugerprisindekset for henholdsvis hele perioden og perioden 1990 til 2009. 

Den sene periode har et gennemsnit på 2,11 pct., hvilket må tilskrives EU’s konvergenskrav 

omkring inflation. Det bemærkes at inflationen i Danmark var særligt høj i 2008 med en 

prisstigning på 3,4 pct. ift. forbrugerprisindekset. Væksten i nettoprisindekset, som bl.a. også 

indeholder prisændringer på fast ejendom, har siden 2004 været højere end for 

forbrugerprisindekset. 

  

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

Forbrugerprisindeks Nettoprisindeks

Forbrugerprisændring p.a. gns. 1981-2009 Forbrugerprisændring p.a. gns. 1992-2009



Kandidatafhandling  Michael Jensen & Lior Koren 

Side 77 af 188 

5.4.3  Renten 

Renten kan påvirke det samlede afkastkravs størrelse
117

, samt den generelle tilbøjelighed til at 

investere.  

Figur 5-13 Den korte og den lange rente 1980-2009 

 
Renteudviklingen er beskrevet ved tre forskellige rentetyper med forskellige løbetider. Figuren viser således den korte rente i 

form af pengemarkedsrenten med 3 mdr. løbetid, samt den lange rente eksemplificeret ved en 10-årig statsobligationsrente og en 

30-årig realkreditobligationsrente. 
                 Kilde: Nationalbanken, egen tilvirkning 

Siden 1980 er den 10-årige statsobligationsrente faldet støt fra et niveau omkring 20 pct. i 

starten af 1980’erne til ca. 3-4 pct. de seneste år. Dataserierne for den 30-årige 

realkreditobligationsrente og den korte rente går kun tilbage til slutningen af 1980’erne, men 

følger derfra - i store træk - den samme udvikling som den 10-årige statsobligationsrente. I 

størstedelen af perioden er den korte rente den laveste af de tre, men i perioder med økonomiske 

usikkerhed har den korte rente været højere end de lange renter. Den generelle udvikling for 

renten fra 1992 må konstateres i gennemsnit at være faldende. 

 

5.4.4  Ledigheden 

I teorien beskrives ledigheden som en af de toneangivende variable i nationaløkonomien. 

Figur 5-14 Ledigheden i procent af arbejdsstyrken 1982-2008 

 

       Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning 

Ledigheden er faldende fra 1993 frem til 2002, hvor der er en mindre stigning, hvorefter faldet 

fortsætter. I 2008 vender udviklingen og ledigheden begynder at stige igen.  

                                                 
117 Se afsnit 3.1.2 om afkastkravets sammensætning. 
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Det bemærkes at der fra omkring årtusindskiftet er tale om et nyt og lavt niveau for ledighed 

sammenlignet med 1980’erne og 1990’erne. Udviklingen i beskæftigelsen fremhæves af bilag 

10. Beskæftigelsen er i perioden generelt stigende med undtagelse af 2009. Særligt 

servicesektoren oplever en vækst i beskæftigelse, mens industri oplever et fald siden 1996. 

 

5.5  Udlån til ejendomsrelaterede brancher  

I det følgende undersøges realkredit- og pengeinstitutternes udlån til 

erhvervsejendomsmarkedet. Derudover analyseres konkursudviklingen og udvalgte udviklings- 

og ejendomsselskabers finansielle gearing i perioden. 

 

5.5.1  Realkreditinstitutter 

Nedenstående figur viser realkreditinstitutternes beholdning af udlån til erhvervsejendomme af 

alle typer for perioden januar 1993 til maj 2010.  

Figur 5-15 Realkreditinstitutternes udlån til erhvervsejendomme 1993-2010 (mio. DKK) 

 
Udlånsbeholdningen er vist i faktiske beløbsstørrelser for at give et indtryk af størrelsen af realkreditlån til erhvervsejendomme 

(industri, håndværk, forretning, kontor mv.). Statistikken er i løbende priser. 
             Kilde: Realkreditrådet, egen tilvirkning 

Statistikken viser en nogenlunde konstant udlånsbeholdning i perioden frem til slutningen af 

2001, hvilket betyder at der afvikles lån i samme omfang som der optages nye. I løbet af 2001 

begynder udlånsbeholdningen at stige støt frem til starten af 2007, hvorefter stigningen bliver 

endnu kraftigere. 

 

Stigningen fra 2007 og frem sker sammenfaldende med at både omsætningen af og priserne på 

erhvervsejendomme i 2008 falder. Dette kan skyldes lånetekniske forhold, hvor banklån 

konverteres til realkreditlån som følge af allerede indgåede låneaftaler, jf. afsnit 3.6.1. Dette vil i 

givet fald være sammenfaldende med en stagnering i pengeinstitutters beholdning af byggelån. 

Derudover kan der være en forklaring i at den 30-årige realkreditrente falder i 2009 medførende 

en større interesse for at optage realkreditlån. 
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I 2003 introduceres de afdragsfrie realkreditlån, som der er ført statistik for siden februar 2005. 

Mængden af afdragsfrie lån stiger kraftigt fra 2005 til slutningen af 2009, hvorefter stigningen 

aftager. Rentetilpasningslån blev introduceret i 1996 og der er ført statistik siden januar 2003. 

Mængden af rentetilpasningslån er ligeledes stigende i hele måleperioden - kraftigst fra starten 

af 2007 til slutningen af 2009
118

. 

Figur 5-16 Realkreditinstitutternes nettoudlån til erhvervsejendomme 1995-2009 (mio. DKK) 

 

Nettoudlånet skal forstås som det samlede nettonyudlån fratrukket de ordinære afdrag119. Dette er derfor udtryk for tilgangen i 

udlånsbeholdningen. 
             Kilde: Realkreditrådet, egen tilvirkning 

Generelt bemærkes det at der er en væsentligt mere konstant udvikling for udlån til 

industriejendomme, end der er for udlån til kontor- og forretningsejendomme. Perioden 1995-

2001 er kendetegnet ved beskedne udsving, mens perioden 2000-2009 for udlån til kontor- og 

forretningsejendomme er kraftigt stigende – særligt i 2005-2009. 

 

Figur 5-17 Afdragsfrie rentetilpasningslån 2005-2010 (mio. DKK) 

 

Figuren viser udviklingen i beholdningen af afdragsfrie rentetilpasningslån i realkreditinstitutterne, fordelt efter løbetid. 

             Kilde: Realkreditrådet, egen tilvirkning 

Som det fremgår af den grafiske fremstilling, er der en kraftig stigning i beholdningen af korte 

afdragsfrie lån over hele perioden. Den kraftigste stigning er i slutningen af 2007 og starten af 

2008. 

                                                 
118 Realkreditrådet – www.realkreditraadet.dk  
119 Realkreditrådet 
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Lån med løbetid på mere end 1 år stiger jævnt over hele perioden, men har ikke samme 

eksplosive udvikling som beholdning af lån med kort løbetid. Lånebeholdningen med løbetid 

under et år vurderes at være udtryk for en større vilje til renteeksponering, samt en forventning 

om stabile eller faldende renteniveauer. 

 

Figur 5-18 Realkreditinstitutternes effektive udlånsrente til ikke-finansielle selskaber 2003-2010 

 

For at give et tilnærmelsesvis korrekt billede af udlånsrenten til erhvervsejendomme er valgt udlån til ikke-finansielle selskaber, 

for at udelukke udlån til privat bolig og udlån kreditinstitutterne imellem. Den effektive rentesats dækker over kontantlånsrenten 

og administrationsbidraget120. Til sammenligning er den usikrede pengemarkedsrente afbilledet for at give et indtryk af 

realkreditinstitutternes rentemarginal. Der er ikke tale om en inflationskorrigeret rente. 
                Kilde: Realkreditrådet, egen tilvirkning 

Som det fremgår, er den effektive udlånsrente faldende i perioden 2003 til primo 2006, hvorefter 

den stiger i perioden 2006 til ultimo 2008. Fra 2008 er der et fald i resten af perioden. Perioden 

2006-2008 synes at indikere en faldende rentemarginal blandt de danske realkreditinstitutter. 

Hertil bemærkes at udsvingene i pengemarkedsrenten fra slut 2007-2008 har været markante 

pga. usikkerheder på de internationale finansmarkeder
121

. Denne forskel ’normaliseres’ fra 

begyndelsen af 2009 og frem. 

 

5.5.2  Pengeinstitutter  

Nedenstående figur viser de 24 største pengeinstitutters udlån til bygge- og anlægsbranchen i 

løbende priser. De 24 pengeinstitutters balancesum vurderes at udgøre en balanceandel på 93 

pct. den samlede balancesum i branchen
122

. Kvartalsstatistikken er her indekseret for at give et 

indtryk af udlånsmassens størrelse ift. det samlede udlån til ikke-finansielle selskaber. 

                                                 
120 Nationalbanken - http://www.nationalbanken.dk/C1256B730054214F/sysOakFil/DNRBPI%20-

rentestatistik%20for%20MFI-sektoren/$File/DNRNPI_varedeklarationer_DK.pdf  
121 Herunder subprimekrisens udfoldelse november 2007, Lehmann Brother’s konkurs september 2009 mf. 
122 Danmarks Statistik: http://www.dst.dk/Vejviser/dokumentation/Varedeklarationer/emnegruppe/emne.aspx?sysrid=000892 
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Figur 5-19 Pengeinstitutternes udlånsbeholdning efter branche 1991-2010 

 
Figuren viser pengeinstitutternes indekserede udlånsbeholdning fordelt på branche (venstre akse), samt udlånsbeholdningen for 

ejendoms- og byggesektoren som procentvis andel af den samlede udlånsbeholdning for ikke-finansielle selskaber i alt (højre 

akse). Der forekommer data særskilt for ejendomsudlejning og -formidling (herefter ejendomsselskaber) fra og med 2000K3. 

       Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning 

Generelt for perioden 2000K3-2008K4 er udlånsbeholdningen til ejendomsselskaber 

kendetegnet ved markante stigninger sammenholdt den øvrige udvikling i udlånsbeholdninger. I 

perioden seksdobles eksponeringen i forhold til gennemsnittet for 2000. I perioden 2009K1-

2010K2 stabiliseres udviklingen, hvilket stemmer overens med den generelle udvikling for 

udlånsbeholdningen for ikke-finansielle selskaber i alt. 

I 2000K3 udgjorde udlånsbeholdningen til ejendomsselskaber ca. 22 mia. kr. og i 2010K2 ca. 

135 mia. kr., jf. bilag 19 for udviklingen i beholdningens størrelse. 

 

Af bilag 19 ses at der er en stigning i udlånsbeholdningen for bygge- og anlægsvirksomhed i 

perioden 1986K1-1992K3. Dette kan indikere at der i perioden i slutningen af 1980’erne og 

frem til 1992 har været en eksponering mod erhvervsejendomsmarkedet. 

 

I perioden 2004K3-2007K4 fordobles udlånsbeholdningen til bygge- og anlægsbranchen, 

hvorefter udlånsbeholdningen mindskes. Dette sandsynliggør at banklån i takt med byggeriets 

udvikling omdannes til realkreditlån med sikkerhed i den færdige ejendom – udviklingen er 

sammenfaldende med en markant stigning i færdiggjort erhvervsejendomsareal jf. Figur 5-8 og 

Figur 5-9. 

Udviklingen falder desuden nogenlunde i tråd med den finansielle gearing som erfares af vores 

stikprøve i bygge- og anlægsbranchen, jf. næste afsnit. 

 

Det fremgår at man i perioden 2000-2008 går fra en andel på ca. 6,5 pct. til ca. 14,5 pct. Dette 

tolker vi som en bevidst eksponering mod erhvervsejendomsmarkedet. 
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5.5.3  Finansiel gearing i  byggebranchen –  udvalgte selskaber 

For at undersøge om de professionelle aktører på byggemarkedet har haft og benyttet sig af let 

adgang til finansiering, har vi valgt at lave en stikprøve af fire toneangivende virksomheder i 

byggebranchen. Vi har særligt fokus på virksomhedernes finansielle gearing og rentebærende 

gæld. 

Dette gøres for at give et indtryk af de professionelle aktørers adfærd i den sene del af vores 

empiriske periode. 

 

Tabel 5-1 Regnskabsmæssige nøgletal for udvalgte udviklere/entreprenørvirksomheder 

 

                        Kilde: Selskabernes årsrapporter, egen tilvirkning 

De fire udvalgte virksomheder fra byggesektoren har forskellige forretningskoncepter, hvilket 

skal ses i sammenhæng med de fremhævede nøgletal. Virksomhederne agerer alle bindeled 

mellem investorer og slutbrugere. I den forbindelse påtager de sig alle en del af risikoen i 

byggeprojekterne, men i hvor høj grad de er involverede i finansieringen, er forskelligt fra 

virksomhed til virksomhed.  

TK-Development beskriver deres risiko som begrænset til den del af det færdige projekt, der 

ikke på forhånd er udlejet til slutbrugere. Resten af risikoen ligger hos investor
123

. Sjælsø følger 

nogenlunde samme koncept som TK-Development, hvorfor de to virksomheder kan 

karakteriseres som developere med stor involvering i byggeprojekterne.  

NCC kan klassificeres som byggeentreprenører med en mindre grad af involvering i 

projekternes finansiering via en udviklingsafdeling kaldet NCC Property Development. Denne 

afdeling udgør 4-7 pct. af den samlede omsætning. NCC Construction er det primære 

forretningsområde. 

                                                 
123 www.tkdevelopment.dk 

Nøgletal for udviklere 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

NCC (SEK) Aktiver (mio. SEK) 36.693    39.312    35.215    29.997    28.389    27.110    30.603    34.069    36.247    29.976    

Egenkapital (mio. SEK) 9.991      7.416      7.680      6.266      6.799      6.879      6.870      7.237      6.865      7.685      

Soliditet 27% 19% 22% 21% 24% 25% 22% 21% 19% 26%

Rentebærende gæld (mio. SEK) 10.830    13.730    9.911      8.392      4.672      3.056      2.575      3.291      5.549      3.332      

Finansiel gearing 108% 185% 129% 134% 69% 44% 37% 45% 81% 43%

Sjælsø Aktiver (mio. DKK) 1.203      1.357      2.904      2.547      2.754      3.371      7.043      8.956      7.100      6.146      

Egenkapital (mio. DKK) 297         385         528         637         812         653         1.284      2.023      1.948      1.864      

Soliditet 25% 28% 18% 25% 29% 19% 18% 23% 27% 30%

Rentebærende gæld (mio. DKK) 1.373      792         637         1.197      3.223      3.645      3.121      2.787      

Finansiel gearing 260% 124% 78% 183% 251% 180% 160% 150%

TK-Development Aktiver (mio. DKK) 8.358      7.567      6.573      5.291      4.739      3.686      4.070      3.816      4.377      

Egenkapital (mio. DKK) 1.914      1.478      580         344         987         1.291      1.534      1.506      1.593      

Soliditet 23% 20% 9% 6% 21% 35% 38% 39% 36%

Rentebærende gæld (mio. DKK) 3.220      4.087      5.093      3.604      2.578      1.125      1.095      1.510      2.179      

Finansiel gearing 168% 277% 879% 1049% 261% 87% 71% 100% 137%

MT-Højgaard Aktiver 4.406      4.148      3.560      3.216      3.898      4.824      5.033      5.276      5.504      

Egenkapital 872         509         847         917         988         1.021      1.231      1.442      1.610      

Soliditet 20% 12% 24% 29% 25% 21% 24% 27% 29%

Rentebærende gæld 709         838         592         411         303         301         299         123         132         

Finansiel gearing 81% 165% 70% 45% 31% 29% 24% 9% 8%

NRG = Netto Rentebærende Gæld, Finansiel gearing = Rentebærende gæld / egenkapital, Soliditet = egenkapital / samlede aktiver

IFRS
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MT-Højgaard driver til vores kendskab udelukkende entreprenørvirksomhed og udvikler ikke 

egne projekter. 

 

Som det fremgår af ovenstående Tabel 5-1 har Sjælsø og TK-Development en relativt højere 

belåning end NCC og MT-Højgaard. TK-Development er generelt højt gearet, men havde i 2003 

og 2004 usædvanligt høje belåningsgrader. Det bemærkes at selskabet i januar 2006 

gennemførte en aktieemission med et bruttoprovenu på 561 mio. kr., der bl.a. blev anvendt til at 

nedbringe gælden
124

. 

Sjælsø forhøjede aktiekapitalen med 505 mio. kr. i 2009
125

. Grunden til aktieemissionen var at 

sikre virksomhedens soliditet, og aktieemissionen blev garanteret af virksomhedens store 

kreditorer, bl.a. FIH Erhvervsbank og Amagerbanken. 

 

I perioden 2005-2007 øger Sjælsø den rentebærende gæld med ca. 2,5 mia. danske kroner, men i 

2007 mindskes den finansielle gearing pga. relativt større forøgelse af egenkapitalen. Mod vores 

forventning mindskes Sjælsø’s rentebærende gæld i 2008 til omtrent samme niveau som i 2006. 

 

TK-Development mindsker den rentebærende gæld i perioden 2005-2007 i forbindelse med 

restrukturering af virksomheden TK-Development Nordeuropa til TK-Development, herunder 

kapitalstrukturen
126

. Derfor vurderes det at denne nedbringelse af gælden især skyldes 

virksomhedsmæssige forhold og at virksomheden under andre forudsætning kunne tænkes at 

følge vores oprindelige forventninger. TK-Development øger den rentebærende gæld i 2008, 

samt 2009. 

 

MTH nedbringer gælden i perioden 2005-2008 og bibeholder en lav finansiel gearing, hvilket 

stemmer overens med forretningskonceptet. 

NCC derimod har i perioden 2006-2008 øget deres rentebærende gæld med 3 mia. svenske 

kroner. Denne udvikling modsvares ikke med en relativ stigning i aktivmassen, ej heller 

egenkapitalen. Årsagen hertil kan skyldes, at man i NCC har vurderet yderligere 

lånefinansiering attraktivt, sammenholdt andre finansieringsformer. Hertil bemærkes yderligere 

at NCC i 2009 mindsker den rentebærende gæld, samt øger egenkapitalen. NCC’s historiske 

finansielle gearingsgrad har været højere end vi havde forventet for et entreprenørselskab. 

 

Der synes ikke at være ét fællestræk for de fire selskaber, som kan underbygge långivningen til 

branchen. Der ses dog tendenser hos Sjælsø, NCC og TK-Development for en forøgelse af den 

rentebærende gæld i perioden op til 2008. 

                                                 
124 TK-Development årsrapport 2005/6 
125 Sjælsø årsrapport 2009 
126 TKD Årsrapport 2004/05 – Dette gøres bl.a. gennem udstedelse af virksomhedsobligationer hvor salget heraf skal benyttes til 

nedbringelse af den rentebærende gæld. 
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Disse fire selskaber kan ikke alene forklare hele bygge- og anlægssektorens låntagning i 

perioden 2005-2009 illustreret ved udviklingen i afsnit 5.5.1 og 5.5.2. Dette skyldes at branchen 

især er kendetegnet ved en betragtelig andel af små virksomheder
127

. Af Deloittes 

entreprenøranalyse 2010 fremgår desuden at antallet af selskaber i branchen med en 

likviditetsgrad på 1 pct. eller lavere i perioden 2006-2009 er steget til at udgøre 24 pct. 

 

Ud over denne stikprøve eksisterer der i markedet selskaber som f.eks. Pihl & Søn, Ceraco A/S 

og M.J. Eriksen. Af hensyn til omfanget af analysen er disse ikke inkluderet. 

 

5.5.4  Finansiel gearing for ejendomsselskaber –  udvalgte selskaber 

Af samme årsag som ovenfor, undersøges her en stikprøve af fire toneangivende 

ejendomsselskaber. Vi har igen særligt fokus på virksomhedernes finansielle gearing og 

soliditet, derudover undersøges her den nettorentebærende gæld i forhold til 

investeringsejendomme. 

Tabel 5-2 Regnskabsmæssige nøgletal for udvalgte ejendomsselskaber 

 

                    Kilde: Selskabernes årsrapporter, egen tilvirkning 

De fire udvalgte virksomheder har haft forskellige forløb gennem perioden: 

- Jeudan og DADES har forøget belåningsgraderne i 2006-2008, primært som følge af 

øget låntagning. Jeudan foretager negativ værdiregulering af deres 

investeringsejendomme i 2008, hvorimod DADES foretager en positiv værdiregulering 

samme år. 

                                                 
127 Deloitte markedsrapport – Entreprenøranalyse Dec. 2010 – 80 pct. af markedet udgøres af virksomheder med 1-50 ansatte, 12 

pct. af markedet udgøres af virksomheder med 51-100 og de resterende 8 pct. udgøres af selskaber med 100+. 

Nøgletal for ejendomsselskaber 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jeudan Egenkapital 537     634    691    902    1.004 1.574 2.175 2.480 3.429 2.955   3.281   

Rentebærende gæld 987     1.235 1.679 1.486 1.631 2.670 2.758 2.975 4.566 5.789   8.798   

Soliditet 32% 30% 26% 37% 36% 35% 40% 41% 39% 31% 25%

Finansiel gearing 184% 195% 243% 165% 162% 170% 127% 120% 133% 196% 268%

NRG/investeringsejendomme 61% 62% 75% 58% 60% 64% 53% 42% 59% 67% 69%

Værdiregulering af investeringsejendomme (mio. DKK) 49 39 20 91 10 769 280 121 -251 58

DADES Egenkapital 1.689  2.151 2.306 2.543 2.741 2.976 3.791 4.604 5.005 4.747   

Rentebærende gæld 3.709 4.039 4.076 4.606 5.554 7.953 11.380 

Soliditet 42% 35% 37% 34% 36% 38% 40% 40% 35% 27%

Finansiel gearing 146% 147% 137% 121% 121% 159% 240%

NRG/investeringsejendomme 54% 54% 53% 49% 49% 55% 63%

Værdiregulering af investeringsejendomme (mio. DKK) 128 108 106 165 137 220 935 730 270 762

Nordicom Egenkapital 455     460    507    546    557    600    789    1.182 1.416 1.043   496      

Rentebærende gæld 1.099 1.027 1.397 1.645 1.982 2.609 3.191 3.820 4.014   3.988   

Soliditet 40% 31% 32% 27% 28% 29% 24% 24% 24% 19% 10%

Finansiel gearing 239% 203% 256% 295% 330% 331% 270% 270% 385% 804%

NRG/investeringsejendomme 72% 69% 91% 98% 113% 94% 71% 77% 78% 88%

Værdiregulering af investeringsejendomme (mio. DKK) 81 111 135 22 176 29 443 244 376 -235 -572

Essex Egenkapital 550    714    1.018 1.438 1.602   150      

Rentebærende gæld 2.252 3.823 5.354 8.052 9.818   10.527 

Soliditet 16% 17% 18% 18% 15% 16% 16% 14% 1%

Finansiel gearing 409% 535% 526% 560% 613% 7018%

NRG/investeringsejendomme 73% 86% 82% 89% 93% 100%

Værdiregulering af investeringsejendomme (mio. DKK) 152 136 159 -2 -1.221

NRG = Netto Rentebærende Gæld, Finansiel gearing = Rentebærende gæld / egenkapital, Soliditet = egenkapital / samlede aktiver

IFRS
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- Nordicom og Essex øger deres finansielle gearing kraftigt, hvilket skyldes både en 

stigning i den rentebærende gæld og tab af egenkapital. Essex og Nordicom foretager 

negative værdireguleringer af deres investeringsejendomme i 2008 og 2009. Essex er 

under rekonstruktion, mens Nordicom må betegnes som værende i finansielle 

vanskeligheder. Dette fremgår af selskabernes seneste årsrapporter
128

. 

 

Det er påfaldende, at Jeudan nedskriver deres investeringsejendomme i 2008, mens Essex først 

realiserer et værditab i 2009. Dette kan være et tegn på opportunistisk adfærd, idet det må 

formodes at Essex har samme kendskab til priserne på erhvervsejendomme som Jeudan. At 

DADES opskriver deres ejendomsportefølje i 2008 er ligeledes overraskende. Dette skyldes 

ifølge ledelsen i DADES en optimering af porteføljen og dermed en højere udlejningsgrad
129

. 

Såfremt denne udvikling ikke holder kan man forvente nedskrivninger i årsrapporten 09/10, som 

vi ikke er i besiddelse af
130

. 

 

Af Tabel 4-4 fremgår det at selskaberne øger deres ejendomsbeholdning i perioden 2004-2009, 

målt i værdi. Såfremt dette er udtryk for en forøgelse af ejendomsporteføljerne formodes dette at 

påvirke den rentebærende gæld, da en stor del af ejendommene lånefinansieres. 

 

Generelt for perioden 2005 til 2008, forøges den rentebærende gæld, for ejendomsselskaberne. I 

2008 øger alle fire selskaber den rentebærende gæld. Nordicom og Essex har i den betragtede 

periode en væsentlig højere finansiel gearing, samt nettorentebærende gæld over 

investeringsejendomme, sammenlignet med Jeudan og DADES. Ydermere er gældssætningen 

stigende i perioden. Denne udvikling sammenholdt med den finansielle krise har medført 

finansielle vanskeligheder for begge selskaber. 

 

Generelt for denne stikprøve er udviklingen i gældsætningen, uden undtagelse, sammenfaldende 

med penge- og realkreditinstitutternes långivning til branchen. Såfremt denne stikprøve er 

repræsentativ for branchen som helhed, kan det forklare efterspørgslen efter kredit og 

långivningen til branchen. Sammenholdt med den finansielle krise, formodes dette at kunne 

have udløst en forøgelse af konkurser i løbet af krisen tiltagen. Dette bekræftes af nedenstående 

afsnit. 

 

                                                 
128 Essex Invest A/S årsrapport 08/09, Nordicom årsrapport 2009 
129 DADES årsrapport 2008/2009 
130 Det fremgår af en artiklen ”IPD-deltagere nedskrev ikke ejendomme væsentligt i 2009” i Magasinet Ejendom d. 22. februar 

2010, at deltagerne, som primært er de institutionelle investorer, ikke nedskriver væsentligt på deres ejendomme i IPD’s 

portefølje i 2008 og 2009. DADES deltager i IPD’s prisindeks, mens Jeudan ikke fremgår på listen af deltagere. 
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5.5.5  Udvikling i antal erklærede konkurser  

En høj gældsandel kan være medvirkende til at tvinge selskaber i finansiel rekonstruktion, 

betalingsstandsning og ultimativt konkurs. En større gældssætning kan føre til større 

renteeksponering. I udlånsafsnittene 5.5.1 og 5.5.2 blev det vist, at både realkredit- og 

pengeinstitutterne har øget udlånsmængden betragteligt i perioden 2005-2008 – særligt rettet 

mod ejendoms- og byggesektoren. 

Figur 5-20 Erklærede konkurser efter branche 

 
Ovenfor vises antal erklærede konkurser efter brancherne: industri, detailhandel, bygge og anlæg og ejendomsudlejning og -

formidling – indekseret i forhold til 2000. Højre akse knytter sig til ejendomsudlejning- og formidling, altså ejendomsselskaber. 
          Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning 

For antallet af konkurser i bygge- og anlægsvirksomheder, samt ejendomsudlejnings- og 

formidlingsselskaber i (2006 inkl. for bygge og anlæg) 2007 og 2008 ses en markant stigning i 

antallet af konkurser. Dette afspejler sig imidlertid ikke i långivningen til disse brancher i 

samme periode, som fortsat stiger. I 2009 hvor konkursantallet er på sit højeste niveau i den 

betragtede periode, ses dog en nedgang i långivningen til disse brancher sammenholdt 2008. 

Foruden denne sammenhæng, bemærkes desuden et lavt antal af erklærede konkurser for 

ejendomsselskaber i perioden 1997-2007, samt en tilsvarende udvikling for bygge- og 

anlægsvirksomheder – om end med en stigning i perioden 2001-2005 samtidig med industri- og 

detailbranchen. 

På baggrund af den seneste udvikling i konkurser kan det sandsynliggøres at der har været en 

tilgang af ’lykkeriddere’ på markedet, om end omfanget heraf ikke specifikt kan bekræftes. 

Desuden kan én opportunistisk aktør være indehaver af adskillige selskaber som 

konkursbegæres. 

 

I 2009 var der 1053 erklærede konkurser i branchen ejendomsudlejning og -formidling. Denne 

udvikling er forsat i løbet af 2010
131

. 

  

                                                 
131 Danmarks Statistik – www.statistikbanken.dk/konk4  
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5.6 Sammenfatning af udviklingen på erhvervsejendomsmarkedet  

Af prisudviklingen kan udtrækkes følgende hovedpunkter: 

Figur 5-21 Prisudvikling i perioden 1981-2009 for erhvervsejendomme 

 

                          Kilde: Egen tilvirkning 

Med udgangspunkt i prisstatikken ’kontantpris 0/00 af offentlig ejendomsvurdering’ kan det 

sandsynliggøres at priserne i perioden 1983 til 1987 fordobledes. Dette bekræftes til dels af den 

formodede lejeudvikling på københavnske erhvervsejendomme. Som resultat af prisstigningerne 

i denne periode øges påbegyndt og fuldført byggeri kraftigt. Den reale vækst i BNP i perioden 

1982-1986 var ca. 3,4 pct. p.a. 

Perioden 1980-1984 er kendetegnet ved meget høj inflation med en årlig inflation på mere end 6 

pct. p.a. Inflationen stabiliseres frem til 1992 dog højere end perioden under EU’s 

konvergenskrav.   

 

Af prisstatikken har vi rimelige indikationer for, at der i perioden 1990-1993 er prisfald på både 

rene forretningsejendomme og fabriks- og lagerejendomme. Dette bekræftes ligeledes af fald i 

lejeniveauet i 1989-1992 for københavnske udlejningsejendomme. 1988-1991 er en periode med 

nul-realvækst i BNP samt stigende ledighed (topper ved ca. 12,5 pct. i 1994). 

 

Af kontantprisstatistikken kan aflæses en jævn stigning i priserne på både rene 

forretningsejendomme og fabriks- og lagerejendomme i perioden 1994-2000. Dette formodes at 

være udtryk for en genetablering af økonomien og markedet. Vi vurderer at en del af 

prisudviklingen på kontorejendomme fra 1997-2000 drives af servicesektorens fremgang. I 

samme periode kan registreres en fremgang i byggeaktiviteten og en særlig fremgang i 

virksomhedernes salg.   

 

Priserne på erhvervsejendomme i perioden 2001-2005 stiger. Dette er sammenfaldende med en 

mindre stigning i realkredit- og pengeinstitutternes långivning, en fortsat faldende ledighed og 

en rimelig fremgang i den danske økonomi, med undtagelse af 2003.  

 

Udviklingen i priserne på erhvervsejendomme tiltager yderligere i perioden 2005-2007. Dette 

er sammenfaldende med en realvækst i BNP (2004-2007) svarende til ca. 2,5 pct. p.a. Denne 

realøkonomiske vækst er på niveau med væksten i perioden 1994-2000.  
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I perioden 2005-2008 erfares en markant stigning i realkredit- og pengeinstitutternes udlån, 

særligt til ejendoms- og byggesektoren. Perioden er desuden kendetegnet ved et lavt antal 

konkurser, meget lav ledighed og lave men svagt stigende renter. I slutningen af denne periode 

erfares stigende og i enkelte kvartaler meget høje grundpriser. Der fuldføres i denne periode 

store mængder kontorarealer. Denne udvikling er ikke ligeså signifikant for industriejendomme. 

Højkonjunkturen ophører i 2008, hvor der erfares en negativ realvækst i BNP og en inflation på 

3,4 pct. 

 

I 2008-2009 opleves konsekvenserne af en global økonomisk og finansiel krise. I Danmark er 

der en negativ realvækst i BNP på 4,7 pct. i 2009. Priserne på erhvervsejendomme falder for alle 

segmenter og antallet af ejendomsrelaterede konkurser stiger markant. 

 

På baggrund af denne viden om markedet for erhvervsejendomme og den generelle økonomiske 

udvikling, analyseres i det følgende i hvilket omfang prisudviklingen kan forklares ved hjælp af 

fundamentale faktorer. 
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6 Model for det danske erhvervsejendomsmarked 

Et element i nærværende fremstilling er at analysere i hvilken grad de makroøkonomiske 

variable kan forklare prisudviklingen på erhvervsejendomme i Danmark. Dette gøres ved hjælp 

af regressionsanalyser, som nedenfor udledes og testes. 

Hvis der ikke findes nogen umiddelbar sammenhæng med variablene kan dette skyldes flere 

elementer, herunder blandt andet: 

- De forklarende variable har ikke sammenhæng med prisudviklingen. Dette kan skyldes 

at kausaliteten i de valgte variable er for dårlig, eller at markedsaktørerne har handlet 

uden, eller med lidt, hensyn til disse variable. 

- Der er udeladt en eller flere vigtige variable i modellen, det vil sige, at de inkluderede 

variable ikke tilstrækkeligt kan forklare udviklingen. 

- Den tidsserie som betragtes er for kort til at finde en signifikant sammenhæng, eller 

involverer for få observationer til, at en normalfordeling af fejlleddene kan bekræftes. 

- Der kan eksistere dataproblemer i form af f.eks. elementer af estimerede variable som er 

misvisende i sammenhængen, eller data som ikke afspejler den faktiske udvikling. 

 

Det primære formål med disse regressionsanalyser er enten at be- eller afkræfte om investorerne 

har handlet på et spekulativt grundlag. Dette kan som udgangspunkt bekræftes, hvis de 

forklarende variable ikke, eller kun i ringe grad, kan forklare prisudviklingen. 

 

I forbindelse med en regressionstest kan de resultater der fremkommer af regressionsoutputtet 

være misvisende. Dette kan f.eks. skyldes at der forekommer autokorrelation for fejlleddene 

eller at der er multikollinearitet mellem de beskrivende variable. Jf. vores afgrænsning er det 

ikke vores intention at foretage en dybdegående analyse af de dataproblemer som kan gøre vores 

resultater misvisende.  

 

Nedenfor gennemgås de variable vi mener, bør kunne forklare prisudviklingen. Ud fra dette 

udledes to modeller for prisniveauet på erhvervsejendomme. Resultaterne heraf gennemgås og 

datakvaliteten og signifikansen heraf analyseres. Resultaterne bruges i den øvrige analyse i 

nærværende fremstilling. 
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6.1 Analyse af makroøkonomisk forklaringsevne  

I det følgende gennemgås de makroøkonomiske faktorer, der jf. ovenstående, forventes at kunne 

forklare prisudviklingen på erhvervsejendomme. 

 

6.1.1  Udledning af gældende variable  

BNP er udtryk for vækst i samfundet og en stigning i BNP forventes at medføre en stigning i 

efterspørgslen efter erhvervsejendomme. I modellen benyttes BNP i 2000-priser for at udtrykke 

den realøkonomiske vækst i samfundet. Dette forudsætter, at industri-, handels- og 

servicevirksomheder først udvider eller har behov for mere ejendomsareal ved en real fremgang 

i produktionen. 

 

Virksomheders salg i alt danner grundlag for udviklingen i danske virksomheders omsætning i 

løbende priser og er en indikation på behov for mere eller mindre produktionsareal. For denne 

parameter anvender vi et indeks i løbende priser (indeks 2000=100). 

 

Inflation er udtryk for de generelle prisstigninger i samfundet. Der tages udgangspunkt i det 

årlige gennemsnitlige forbrugerprisindeks. Som beskrevet i afsnit 3.1.2 om værdiansættelse af 

erhvervsejendomme, sikres inflationen gennem lejeindtægterne og dermed formodes en stigende 

inflation at medvirke til højere ejendomsværdier. 

 

Beskæftigelse målt i antal forventes at have en direkte indflydelse på efterspørgslen efter 

erhvervsejendomsareal. For rene forretningsejendomme forventes primært, at udviklingen i 

beskæftigelsen i servicesektoren har indflydelse, mens beskæftigelsen for de sekundære erhverv 

forventes, at have signifikant indflydelse på industri- og lagerejendomme. Der forefindes korrekt 

data fra 1993-2009, mens 1991-1992 estimeres med udgangspunkt i den samlede udvikling i 

beskæftigelsen i perioden.  

 

Færdiggjort byggeri målt i areal forventes at have en indflydelse på udbuddet af 

erhvervsejendomme. Der måles en periode forskudt pga. forsinkelseseffekter. Under samme 

argument som for beskæftigelsen måles dette sektorspecifikt. Der benyttes indekseret data for 

færdiggjort areal (indeks 2000=100). 

 

Pengemængden i samfundet kan, under forudsætning om fuldkommen konkurrence på de 

finansielle markeder, være betydende for renten, der forventes at have en væsentlig betydning 

for prisudviklingen. En ændring af pengepolitikken i samfundet udføres med et 

samfundsøkonomisk formål og effekten heraf kan være forsinket, derfor testes der også en 

periode forskudt. Der benyttes indekseret data for M3 pengemængden (indeks 2000=100). 
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6.1.2  Test af rene forretningsejendomme  

Problemerne med tilgængelige prisdata for erhvervsejendomme er, som nævnt, at antal handler 

pr. kvartal er få. Som følge af denne problematik har vi valgt at anvende årlige data. 

Udviklingen i én variabel vil sjældent kunne forklare hele ændringen for prisen. Derfor vil vi, på 

baggrund af nedenstående simple regressioner udarbejde en model med flere variable. Denne 

forventes at give en højere forklaringsgrad end ved sammenligning med blot én variabel. 

 

Simple regressioner 

Resultaterne af de simple regressioner ses nedenfor. Den afhængige variabel er prisindekset 

udarbejdet af Danmarks Statistik for rene forretningsejendomme. Der testes på årlige 

observationer i perioden 1992-2009. Dette giver i alt 18 observationer. 

Tabel 6-1 Simple regressioner, rene forretningsejendomme 

 
* 95-% Konfidensinterval 

                 Kilde: egen tilvirkning 

Tomgangsprocenten for kontorer er den eneste variabel, som ikke er signifikant, om end 

fortegnet på koefficienten er som forventet. Dette kan skyldes at statistikken er udarbejdet på et 

ufuldstændigt grundlag, kan være udtryk for misvisende estimater, eller at denne variabel ikke 

benyttes som udslagsgivende faktor for det afkastkrav som handles på det givne tidspunkt.  

Fuldført byggeri har en signifikant positiv sammenhæng med prisudviklingen i perioden. Dette 

kan skyldes, at der bygges i perioder med stigende efterspørgsel og priser, hvorfor der vil være 

en positiv sammenhæng, hvis udviklingen fortsætter i takt med at byggeriet færdiggøres. Det 

strider dog imod den teoretiske sammenhæng som er en negativ korrelation med prisindekset, 

men kan skyldes at vi endnu ikke har data efter 2009, hvor der er markante ændringer. 

Udviklingen i BNP, virksomheders salg, inflation og beskæftigelsen har en signifikant positiv 

sammenhæng med prisindekset. Der er tilmed en meget høj forklaringsgrad for disse variable, 

hvorfor det er muligt der vil forekomme multikollinearitet mellem variablene i en multipel 

regression. 

Som det fremgår af nedenstående korrelationsmatrix, er der en meget høj korrelation mellem 

variablene. Særligt BNP, virksomheders salg, inflation og beskæftigelsen – disse har en 

indbyrdes korrelation på mellem 0,944 og 0,975. 

Koefficient t-stat* P-værdi R
2

BNP, real 3,058943 9,574 0,000000 85,14%

Virksomheders salg 1,280078 16,988 0,000000 94,75%

Inflation 2,698062 10,740 0,000000 87,82%

Beskæftigelse, service 3,892826 13,880 0,000000 92,33%

Fuldført byggeri 0,780870 6,666 0,000005 73,53%

Fuldført byggeri, t-1 0,727172 4,437 0,000414 55,17%

Tomgang, kontorer -0,045228 -0,678 0,507719 2,79%

Pengemængden M3 0,608135 10,430 0,000000 87,18%

Pengemængden, t-1 0,670937 9,133 0,000000 83,91%

Effektiv  10år rente -0,301782 -4,371 0,000475 54,43%

Afkastkrav Kontor -1,752259 -5,224 0,000084 63,04%

Simple regressioner, Rene forretningsejendomme



Kandidatafhandling  Michael Jensen & Lior Koren 

Side 92 af 188 

Tabel 6-2 Korrelationsmatrix 

 

                 Kilde: egen tilvirkning 

Ud fra resultatet i denne korrelationsmatrix er det sandsynligt, at der vil være problemer med 

multikollinearitet ved en multipel regression. 

 

Der erfares en rimelig forklaringsgrad på de udvalgte variable og på baggrund af teorien 

formodes følgende fire variable at kunne forklare prisudviklingen på forretningsejendomme 

bedst: 

- BNP i faste priser  

- Beskæftigelsen i servicesektoren 

- Pengemængden M3 

- Effektiv rente på 10-årig statsobligation 

 

Dermed ser modellen for rene forretningsejendomme ud som følger: 

                                                                                                            Lign. 6 -1 

 

Resultatet af denne test kan aflæses af tabellen nedenfor. 

Tabel 6-3 Lineær multipel regression, rene forretningsejendomme 

 
* 95-% konfidensinterval. Tabellen viser fremgangen ved en multipel test. Første kolonne angiver rækkefølgen af vores test. Et 

rødt område er udtryk for afvist variabel. 

                 Kilde: egen tilvirkning 

Som det fremgår af resultaterne ovenfor lykkes det ikke at udarbejde en pålidelig multipel 

model, pga. ikke-signifikante p-værdier for de forklarende variable. 

 

 

 

 

 

 

 

Korrelation BNP, Real
Virksomhede

rs salg

Forbrugerpri

sindeks

Beskæftigelse

, service

Fuldført 

byggeri

Fuldført 

byggeri    t-1

Penge-

mængde: M3

Penge-

mængde    t-1

Effektiv 10år 

rente

BNP, real 1,00000

Virksomheders salg 0,97519 1,00000

Inflation 0,96549 0,96893 1,00000

Beskæftigelse, service 0,94378 0,95600 0,97190 1,00000

Fuldført byggeri 0,83644 0,84484 0,87207 0,92229 1,00000

Fuldført byggeri, t-1 0,68681 0,70198 0,80136 0,81664 0,74906 1,00000

Pengemængde, M3 0,86570 0,93267 0,93899 0,92358 0,80256 0,73792 1,00000

Pengemængde, t-1 0,85042 0,91398 0,93335 0,92066 0,82261 0,74602 0,99041 1,00000

Effektiv 10år rente -0,85726 -0,81498 -0,82785 -0,84014 -0,77092 -0,63629 -0,69613 -0,68755 1,00000

BNP Beskæftigelse Penge-mængde
Effektiv 10-årig 

rente
T-stat*

Maks. P-

værdi
F-værdi R

2 Problem

0 x x x x 1,132 0,27816 0,000000014 94,03% Pengemængde

1 x x x 1,681 0,11488 0,000000002 93,91% BNP

2 x x 2,023 0,06129 0,000000001 93,17% Rente

3 x 13,880 0,00000 0,000000000 92,33% Simpel regression
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6.1.3  Test af industri - og lagerejendomme 

Ved brug af samme metode, som ovenfor testes for industri- og lagerejendomme: 

 

Simple regressioner 

Den afhængige variabel er prisindekset for industri- og lagerejendomme, der er udarbejdet af 

Danmarks Statistik for industri- og lagerejendomme. Der testes på årlige observationer i 

perioden 1992-2009. Dette giver i alt 18 observationer. 

Tabel 6-4 Simple regressioner, industri- og lagerejendomme 

 
* 95-% konfidensinterval 

                 Kilde: egen tilvirkning 

Variablen for tomgangsprocenten er ikke-signifikant for nogle segmenter, om end fortegnet på 

koefficienten er som forventet. Dette skyldes samme forhold som for kontorer, samt at 

tomgangen ikke er specifik for industri og derfor misvisende for den faktiske udvikling for 

industri. Fuldført byggeri har en ikke-signifikant positiv sammenhæng med prisudviklingen i 

perioden, ligeledes hvis den forskydes en periode. 

 

Udviklingen i BNP, virksomheders salg, inflation og pengemængden har en signifikant positiv 

sammenhæng med prisindekset. Der erfares også for industri- og lagerejendomme en meget høj 

forklaringsgrad for disse variable, hvorfor det er muligt der vil forekomme multikollinearitet 

mellem variablene i en multipel regression. Udviklingen i beskæftigelsen for industri har en 

negativ sammenhæng med prisindekset. Givet udviklingen i beskæftigelsen i industribranchen 

er dette ikke overraskende. Det er dog overraskende, at variablen er signifikant med en høj 

forklaringsgrad (72,75 pct.). Der vurderes på dette grundlag ikke at være nogen plausibel 

sammenhæng mellem beskæftigelsen i dansk industri og prisen på industriejendomme.  

 

Som det fremgår af nedenstående korrelationsmatrix, er der en meget høj korrelation mellem 

variablene. 

Koefficient t-stat* P-værdi R
2

BNP, real 1,780877 6,8266 0,000004 74,44%

Virksomheders salg 0,768465 10,8771 0,000000 88,09%

Inflation 1,588369 7,6468 0,000001 78,52%

Beskæftigelse, industri -2,194460 -6,5353 0,000007 72,75%

Fuldført byggeri 0,182904 0,5699 0,576689 1,99%

Fuldført byggeri, t-1 0,039834 0,1232 0,903504 0,09%

Tomgang, alle -0,075189 -1,3265 0,203298 9,91%

Pengemængden M3 0,373320 9,4294 0,000000 84,75%

Pengemængden, t-1 0,414693 8,5286 0,000000 81,97%

Effektiv  10år rente -0,176152 -3,8307 0,001474 47,84%

Afkastkrav, Industri -0,943368 -5,3898 0,0001 64,48%

Simple regressioner, Industri- og lagerejendomme
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Tabel 6-5 Korrelationsmatrix 

 

                     Kilde: egen tilvirkning 

På baggrund af korrelationsmatricen er det sandsynligt, at der vil være problemer med 

multikollinearitet ved en multipel regression. 

 

Der er en rimelig forklaringsgrad på de udvalgte variable og på baggrund af teorien forventes 

følgende fire variable at kunne forklare prisudviklingen på industriejendomme bedst: 

- BNP i faste priser 

- Inflation (Beskæftigelsen er fravalgt, da kausaliteten i en negativ sammenhæng ikke synes holdbar) 

- Pengemængden M3 

- Effektiv rente på 10-årig statsobligation 

 

Dermed ser modellen for industri- og lagerejendomme ud som følger: 

                                                                                             Lign. 6 -2 

Resultatet af denne test kan aflæses af tabellen nedenfor. 

Tabel 6-6 Lineær multipel regression, industri- og lagerejendomme 

 
* 95-% konfidensinterval. Tabellen viser fremgangen ved en multipel test. Første kolonne angiver rækkefølgen af vores test. Et 

rødt område er udtryk for afvist variabel. 

                     Kilde: egen tilvirkning 

Som det fremgår af resultaterne ovenfor, lykkes det at udarbejde en multipel model med BNP og 

pengemængden som de forklarende variable. 

Modellen er som følger: 

                                                             Lign. 6 -3 

Modellen tolkes varsomt. BNP har i alle test med konstantled ikke været signifikant. Foruden 

dette har forklaringsgraden været mindre, hvorfor vi mener at man bør tage forbehold for, at 

modellen kan være misvisende. Ifølge modellen vil en stigning i indekset for BNP resultere i en 

stigning i ejendomsprisindekset på 0,685, tilsvarende 0,259 for pengemængden. Det er muligt at 

der forekommer autokorrelation i fejlleddene som følge af fjernelse af konstantleddet. 

 

 

BNP, Faste 

priser

Virksom-

heders salg
Inflation

Beskæftigel

se, industri

Penge-

mængde: 

M3

Penge-

mængde,     

t-1

Effektiv 

10år rente

BNP, Faste priser 1,00000

Virksomheders salg 0,97519 1,00000

Inflation 0,96549 0,96893 1,00000

Bekæftigelse, industri -0,87514 -0,92309 -0,91733 1,00000

Pengemængde: M3 0,86570 0,93267 0,93899 -0,92032 1,00000

Pengemængde, t-1 0,84745 0,91249 0,93142 -0,90318 0,99025 1,00000

Effektiv 10år rente -0,85726 -0,81498 -0,82785 0,63061 -0,69613 -0,68243 1,00000

BNP Inflation
Penge-

mængde

Effektiv 10-

årig rente
t-stat*

Maks. P-

værdi
F-værdi R

2 Problem

0 x x x x 0,0461 0,9638967 0,000007638 84,07% Effektiv 10år rente

1 x x x -1,2411 0,2349619 0,000001181 85,21% Inflation

2 x x 0,3696 0,7168818 0,000000304 84,68% Konstantled

3 x x 5,4391 0,0000546 0,000000000 93,21% Spuriøst resultat
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6.2 Analyse af udlånsfaktorers forklaringsevne 

Vi er ovenfor ikke kommet frem til en multipelmodel, som efter vores mening er pålidelig. Dette 

skyldes muligvis dataproblemer, men det kan tilsvarende ikke udelukkes, at de udvalgte 

makroøkonomiske variable i perioden 1992-2009 ikke kan forklare udviklingen i prisindekset 

tilstrækkeligt for hhv. rene forretningsejendomme og industri- og lager ejendomme. I det 

følgende vil vi med af en tilsvarende metode undersøge om resultaterne kan forbedres ved brug 

af udlånsvariable og omsætningsstatistik. 

 

6.2.1  Tilføjelse af variable  

Omsætning
132

 kan, som beskrevet i teorien, give en indikation på udviklingen af en boble. En 

stigende omsætning er ofte sammenfaldende med stigende priser. Omvendt er en faldende 

omsætning tit sammenfaldende med faldende priser, hvilket kan skyldes investorernes 

tabsaversion. Jævnfør den beregnede omsætning i afsnit 4.2 er der særligt høj omsætning i 

perioden 2003-2008. Eftersom penge- og realkreditinstitutter finansierer mange af disse handler, 

mener vi denne variabel kan være relevant at inddrage. Omsætningen er indekseret efter 2000-

niveauet. 

 

Antal salg er medtaget af samme årsag som ovenfor. Her undersøges om antallet af salg alene er 

med til at forklare udviklingen. I perioden 2004-2008 ser vi en stigning i såvel salg som priser. 

Data er ligeledes indekseret i forhold til 2000-niveauet. 

 

Realkreditternes samlede udlån til erhvervsejendomme er medtaget for at se, om den relative 

stigning i udlånet modsvarer udviklingen i prisen på erhvervsejendomme i samme periode. For 

denne statistik har vi kun data fra januar måned 1993 og frem. Som estimat for ultimo 1992 

benyttes beholdningen i januar måned 1993, da der ikke ses signifikante udsving i beholdningen 

i starten af vores empiriske periode. 

 

Pengeinstitutternes samlede udlånsbeholdning til erhvervsejendomme er medtaget med 

samme argumentation som for realkreditinstitutter. Data for denne statistik går desværre kun 

tilbage til 2000. Derfor har vi lavet et sammensat indeks som tager udgangspunk i udlån til ikke-

finansielle selskaber frem til 2000 (indeksåret) og derefter i pengeinstitutternes samlede udlån - 

særligt til erhvervsejendomme og ejendomsformidlere. Denne variabel er derfor udtryk for en 

forudsætning om, at udlånet til branchen før 2000 har fulgt udlån til ikke-finansielle selskaber. 

Sammenholdes dette med f.eks. udlån til bygge- og anlægssektoren
133

, er dette ikke 

nødvendigvis retvisende. 

                                                 
132 Ejendomsomsætning i DKK, løbende priser 
133 Jf. afsnit 5.5.2 kan det ses at udviklingen i pengeinstitutters udlånsbeholdning for bygge- og anlæg svinger mere end det 

generelle udlån til ikke-finansielle selskaber. Derudover ses en tæt sammenhæng mellem udlån til bygge- og anlæg og 

erhvervsejendomme.  



Kandidatafhandling  Michael Jensen & Lior Koren 

Side 96 af 188 

6.2.2  Test af rene forretningsejendomme  

Ved brug af samme metode som tidligere testes der her for rene forretningsejendomme. 

Simple regressioner, udlånsfaktorer  

Resultaterne af de simple regressioner ses nedenfor. Den afhængige variabel er prisindekset 

udarbejdet af Danmarks Statistik for rene forretningsejendomme. Der testes på 18 årlige 

observationer for perioden 1992-2009.  

Tabel 6-7 Simple regressioner, rene forretningsejendomme 

 
* 95-% konfidensinterval. 
                 Kilde: egen tilvirkning 

Af ovenstående tabel ses en signifikant positiv sammenhæng mellem prisindekset for 

forretningsejendomme for omsætningen, realkreditinstitutternes udlånsbeholdning og 

pengeinstitutternes udlånsbeholdning. Antallet af salg synes overraskende ikke at have en 

signifikant sammenhæng med prisindekset.  

Fra vores første test af forretningsejendomme var beskæftigelsen eneste signifikante variable i 

den multiple regression. Nedenstående tabel er en korrelationsmatrix mellem de tre signifikante 

variable og beskæftigelsen. 

Tabel 6-8 Korrelationsmatrix 

 

                 Kilde: egen tilvirkning 

Af korrelationsmatricen finder vi en betydelig positiv sammenhæng mellem de forklarende 

variable. Dette kan som beskrevet give problemer med multikollinearitet ved en multipel 

regression. Vi finder desuden at pengeinstitutternes udlånsbeholdning har en højere grad af 

korrelation med omsætningen af erhvervsejendomme, end realkreditinstitutternes 

udlånsbeholdning. 

Der erfares en rimelig forklaringsgrad på de udvalgte variable og på baggrund af vores 

argumentation tidligere opstilles følgende model for rene forretningsejendomme: 

 

                                                                                                       Lign. 6 -4 

 

Resultatet af denne test fremgår af nedenstående tabel: 

Koefficient t-stat* P-værdi R
2

Omsætning 0,401568 4,513757 0,000353 56,01%

Antal salg 0,462885 1,343664 0,197804 10,14%

Realkredit udlån 0,639766 6,995049 0,000003 75,36%

Pengeinstitut udlån 0,181665 11,000127 0,000000 88,32%

Simple regressioner, Rene forretningsejendomme

Korrelation
Beskæftigelse, 

service
Omsætning

Realkredit 

udlånsbeholdning 

ejendomme

Pengeinstitut 

udlånsbeholdning 

ejendomme

Beskæftigelse, service 1,00000

Omsætning 0,66353 1,00000

Realkredit udlånsbeholdning ejendomme 0,85400 0,52071 1,00000

Pengeinstitut udlånsbeholdning ejendomme 0,88116 0,63593 0,98221 1,00000
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Tabel 6-9 Lineær multipel regression, rene forretningsejendomme 

   
* 95-% konfidensinterval. Tabellen viser fremgangen ved en multipel test. Første kolonne angiver rækkefølgen af vores test. Et 

rødt område er udtryk for afvist variabel. 

                 Kilde: egen tilvirkning 

Ovenstående test giver en multipel regression med beskæftigelse, omsætning og 

pengeinstitutters udlånsbeholdning til ejendomsudlejning og -formidling som forklarende 

variable. I første test giver omsætning den største p-værdi, mens realkreditinstitutternes 

udlånsbeholdning har en negativ sammenhæng med prisindekset (og en ikke-signifikant p-værdi 

på 0,27). Derfor fravælges denne variabel, da det strider imod vores forudsætninger og den 

simple regression. I anden test er alle variable signifikante, vi finder dog en markant standardfejl 

på konstantleddet og vurderer på denne baggrund testen som værende spuriøs. Ved at fjerne 

konstantleddet mindskes forklaringsgraden, men standardfejlene på beskæftigelse og 

pengeinstitutters udlånsbeholdning falder, samt F-signifikansen forbedres. 

Modellen bliver som følger: 

                                                                                                     Lign. 6 -5 

Modellen giver en meget høj forklaringsgrad, hvilket kan skyldes den positive sammenhæng 

mellem variablene. Derfor bør modellen tolkes varsomt. Det er imidlertid interessant, at vi her 

kommer frem til en model som bedre forklarer udviklingen i prisindekset for rene 

forretningsejendomme, end da der blev søgt en forklaring ved hjælp af teoretisk plausible 

makroøkonomiske variable. 

 

6.2.3  Test af industri - og lagerejendomme 

Ved brug af samme metode som tidligere testes her for industri- og lagerejendomme. 

Simple regressioner, udlånsfaktorer  

Resultaterne af de simple regressioner ses nedenfor. Den afhængige variabel er prisindekset 

udarbejdet af Danmarks Statistik for industri- og lagerejendomme. Der testes på årlige 

observationer i perioden 1992-2009.  

Tabel 6-10 Simple regressioner 

 
* 95-% konfidensinterval. 

                 Kilde: egen tilvirkning 

Her findes tilsvarende resultater som for samme test for rene forretningsejendomme, om end 

koefficienterne og forklaringsgraderne er en anelse lavere.  

Beskæftigelse Omsætning Realkredit Pengeinstitut t-stat*
Maks. P-

værdi
F-værdi R

2 Problem

0 x x x x 0,9418 0,363456 0,000000003 95,40% Fortegn, Realkredit

1 x x x 2,4430 0,028425 3,78731E-10 95,34% Spuriøs, konstantled

2 x x x 2,4382 0,027673 3,06772E-15 92,46% Ok - uden konstant

Koefficient t-stat* P-værdi R
2

Omsætning 0,207057 3,7220 0,001854 46,41%

Antal salg 0,164854 0,7718 0,451498 3,59%

Realkredit udlån 0,403891 7,4194 0,000001 77,48%

Pengeinstitut udlån 0,103366 9,1414 0,000000 83,93%

Simple regressioner, Industri- og lagerejendomme
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Tabel 6-11 Korrelationsmatrix 

 

                 Kilde: egen tilvirkning 

Af ovenstående korrelationsmatrix erfares en stærk positiv sammenhæng mellem BNP og 

pengemængden og mellem udlånsbeholdningen og pengemængden. Dette er imidlertid ikke 

overraskende, men kan som nævnt skabe problemer med multikollinearitet. 

Vi ønsker ikke at medtage for mange forklarende variable i de multiple modeller, pga. få 

observationer. Derfor fravælges omsætningen i dette tilfælde som forklarende variabel, da denne 

har den højeste p-værdi og mindste forklaringsgrad af de ovenstående variable. 

Med udgangspunkt i de to oprindeligt signifikante variable BNP og pengemængden, samt 

realkredit- og pengeinstitutternes udlånsbeholdning for ejendomsudlejning og -formidling 

opstilles modellen: 

                                                                                          Lign. 6 -6 

Resultatet af testen fremgår af nedenstående tabel: 

Tabel 6-12 Lineær multipel regression, industri- og lagerejendomme 

   
* 95-% konfidensinterval. Tabellen viser fremgangen ved en multipel test. Første kolonne angiver rækkefølgen af vores test. Et 

rødt område er udtryk for afvist variabel. 
                 Kilde: egen tilvirkning 

Ovenstående giver en model med BNP og pengeinstitutternes udlånsbeholdning til 

erhvervsejendomme som forklarende variable. Forklaringsgraden er omtrent den samme som 

modellen for industri- og lager hvor BNP og pengemængden var signifikante. Det er muligt at 

den tætte sammenhæng mellem udlånsbeholdningerne og pengmængden forsager fejlestimering 

og derfor medfører et fortegnskift af pengemængden i den første regression. 

Den endelige model fremgår af nedenstående ligning: 

                                                                   Lign. 6 -7 

Koefficienten for BNP synes meget høj og indikerer at en stigning i indekset for BNP på et 

procentpoint medfører en stigning i prisindekset for industri- og lagerejendomme på 0,885. 

Ifølge koefficenten for pengeinstitutterne udlånsbeholdning synes denne variabel at have en 

signifikant, men forholdsvis lille indflydelse på prisdannelsen også i relation til samme test for 

rene forretningsejendomme. 

 

Korrelation
BNP, Faste 

priser

Penge-

mængde, 

M3

Omsætning
Realkredit 

udlån

Penge-

institut 

udlån

BNP, Faste priser 1,00000

Pengemængde, M3 0,86570 1,00000

Omsætning 0,68581 0,57013 1,00000

Realkredit udlån 0,72585 0,96353 0,41837 1,00000

Pengeinsitut udlån 0,79864 0,98760 0,54814 0,98221 1,00000

BNP
Penge-

mængde
Realkredit

Penge-

institut
t-stat*

Maks. P-

værdi
F-værdi R

2 Problem

0 x x x x -0,7488 0,467312 0,000001169 88,12% Fortegn, Pengemængde

1 x x x 0,1110 0,913166 0,000000707 86,26% Realkredit

2 x x 0,4631 0,649913 0,000000080 87,17% Konstantled, spuriøst

3 x x 6,1772 0,000013 0,000000000 93,30% OK - uden konstant
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6.3 Datakritik af modellerne 

Som beskrevet er der forhold som bevirker, at modellerne kan være misvisende på trods af deres 

høje forklaringsgrad. I dette afsnit gennemgås hvilke dataproblemer der menes at kunne gøre sig 

gældende. 

6.3.1  Tidsserien 

Vi har i vores prisindeks data fra 1992-2009 en overvægt af positive ændringer i indeksene. For 

prisindekset for rene forretnings ejendomme finder vi at der er 12 positive ændringer mod 5 

negative ændringer. Derudover er der i perioden 1995-2001 7 på hinanden efterfølgende 

stigninger, samt i perioden 2004-2008 4 på hinanden efterfølgende stigninger. For indekset for 

industri- og lagerejendomme finder vi at der er 11 positive mod 6 negative ændringer, med en 

tilsvarende fordeling som ovenfor. Dette kan indikere at vores stikprøve ikke er repræsentativ 

for ’steady-state’, hvilket blandt andet skyldes den relativt korte periode som vi har data for. 

Dette omfatter begrebet stationarity, som er en forudsætning der gælder når man forsøger at 

forklare en empirisk tidsserie
134

. 

En af forudsætningerne bag denne form for lineær regression er desuden at fejlleddene er 

normalfordelt. For datasæt med færre end 100 observationer kan denne antagelse være 

misvisende
135

. En forsimplet metode til at undersøge dette på er ved hjælp af Normal 

Probability Plots (NPP) som er tilgængelig via MS Excel
136

. Som udgangspunkt finder vi ikke 

at fejlleddene i vores tests fordeler sig ligeligt (i antal) omkring deres middelværdi (0), derfor 

kan vi ikke bekræfte at forudsætningen om normalfordeling er overholdt. 

6.3.2  Autokorrelation  

Autokorrelation er det forhold, at fejlleddene ikke er uafhængige af hinanden. Dette kan bl.a. 

indikere, at variansen på testen stiger over tid, og er dermed et brug på stationarity. Det kan 

også indikere, at man forsøger at forklare en sammenhæng som i realiteten ikke er lineær. Jf. 

tidligere fremførte argumenter, kan der altså være problemer med autokorrelation. 

6.3.3  Multikollinearitet mellem de forklarende variable  

Dette forhold er blevet nævnt i relation til vores korrelationsmatricer. Det forudsættes at de 

forklarende variable er uafhængige af hinanden, hvis ikke dette er tilfældet kan der forekomme 

fejlestimering af variablene
137

. Tegn på dette er høje forklaringsgrader og meget signifikante F-

test
138

. Vi finder i vores modeller meget høje forklaringsgrader og i alle regressioner meget 

signifikante F-test.  

                                                 
134 Gujarati & Porter 5th ed. (2009) – “Basic econometrics” – s.737 og s. 748-749. 
135 Gujarati & Porter 5th ed. (2009) – “Basic econometrics” – Signifikansen heraf kan testes vha. en Jarque-Bera test, som 

desværre ikke er muligt vha. MS Excel. 
136 Gujarati & Porter 5th ed. (2009) – “Basic econometrics” s.131-132 
137 Eksempler på dette er høj varians resultaterne. Accept af brede konfidensintervaller. Nogle forklarende variable giver ikke-

signifikante værdier, selv om de har en forklaringsværdi.  
138 Leishman (2003) – ”Real estate market research and analysis” s.78-79 
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Derfor vurderes dette at være et generelt problem i vores analyse og underbygger vores 

antagelse om, at vi ikke har en tidsserie som er repræsentativ for en gennemsnitlig udvikling.  

 

6.3.4  Test af prisdata for erhvervsejendomme 

I det følgende testes for markedseffektivitet. Der testes for om hypotesen om β(lagged) er 

signifikant forskellig fra nul
139

, jf. ligning 3-14. 

Tabel 6-13 Testresultater for prisdata 

 
       er korrelationen mellem indeværende periodes afkast og den forsinkede periode.        er udtryk for korrelationen mellem 

indeværende kvartals ændringer og den fire kvartaler forsinkede periode. Kontantprisafkast er baseret på ændringen i den 

gennemsnitlige købesum pr. solgt ejendom. Ændringen i Købesumspromillen er ændringen i den gennemsnitlige købesum over 

den gennemsnitlige ejendomsvurdering. Data er fra Danmarks Statistik, ejen1, ejen7 og ejen77.  
                    Kilde: egen tilvirkning 

 

Tabellerne, i den angivne rækkefølge, tester for: 

 om indeværende års afkast kan forklares ved det foregående års afkast 

 om indeværende kvartals afkast kan forklares ved det foregående kvartals afkast  

 om indeværendes kvartals afkast kan forklares ved afkastet i samme kvartal året før 

Hvis testen er signifikant kan hypotesen om at β(lagged)=0 afvises og man kan med rimelig 

sikkerhed konstatere at prisændringerne i gennemsnit er korrelerede. 

 

                                                 
139 Det vil sige om man med 95 procent sikkerhed kan sige at tidligere afkast/ændringer i prisen kan forklare de efterfølgende 

afkast/ændringer. 

1994-2009

Rene forretningsejendomme
Kontanprisafkast (årsgns) -0,5861 -3,6315 0,0027 0,4851 -0,6965

Ændring i Købesumspromille (år)** 0,0069 0,0261 0,9795 0,0000 -0,0159

Ændring i Prisindeks (år)** 0,4548 1,9587 0,0690 0,2037 0,2797

Industri- og lagerejendomme

Kontanprisafkast (årsgns)** 0,0302 0,1162 0,9090 0,0009 -0,0413

Ændring i Købesumspromille (år)** 0,0168 0,0611 0,9521 0,0002 0,0031

Ændring i Prisindeks (år)** 0,4724 1,8238 0,0882 0,1815 0,3272

n=16

1992K3-2010K1

Rene forretningsejendomme

Kontanprisafkast (kvt) -0,4908 -4,4680 0,0000 0,2244 -0,4737

Ændring i Købesumspromille (kvt)** -0,6429 -6,9783 0,0000 0,4103 -0,6496

Ændring i Prisindeks (kvt) -0,5742 -5,8102 0,0000 0,3285 -0,5732

Industri- og lagerejendomme

Kontanprisafkast (kvt) -0,5988 -6,2237 0,0000 0,3595 -0,5996

Ændring i Købesumspromille (kvt)** -0,4426 -4,1546 0,0001 0,1978 -0,4461

Ændring i Prisindeks (kvt)** -0,3617 -3,2676 0,0017 0,1323 -0,3744

n=71

1993K1-2010K1

Rene forretningsejendomme

Kontanprisafkast (kvt)** 0,1518 1,2196 0,2269 0,0217 0,1135

Ændring i Købesumspromille (kvt)** 0,2291 1,8565 0,0678 0,0489 0,2184

Ændring i Prisindeks (kvt)** 0,2455 1,9964 0,04995 0,0561 0,2179

Industri- og lagerejendomme

Kontanprisafkast (kvt)** -0,1299 -1,0869 0,2810 0,0173 -0,1640

Ændring i Købesumspromille (kvt) -0,2325 -1,9482 0,0556 0,0536 -0,2339

Ændring i Prisindeks (kvt) -0,1403 -1,1544 0,2524 0,0195 -0,1522

n=68; *95-% Konfidensinterval ** Konstantled ikke-signifikant, konstant=0

ρ t,t-1R
2p-værdit-stat*b(lagged)

b(lagged) t-stat* p-værdi R
2 ρ t,t-1

b(lagged) t-stat* p-værdi R
2 ρ t,t-4
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For den kvartalvise data (1992K3-2010K1) kommer vi frem til at β(lagged) er signifikant 

forskellig fra nul og i alle tilfælde negativ. Dette betyder at man efter et positivt afkast i et 

kvartal kan forvente et negativt afkast ved udgangen af næste kvartal. Dette kan skyldes 

sæsonudsving, som vi ikke kan vurdere validiteten af. Ifølge teorien er dette udtryk for, at 

erhvervsejendomsmarkedet ikke er effektivt i den svage form. 

 

For at vurdere sandsynligheden for sæsonudsving testes for ændringer i ét kvartal i fortold til 

samme kvartal året forinden. For industri- og lagerejendomme er β(lagged) ikke signifikant for 

fire kvartaler forsinket data. Dermed kan hypotesen om at β(lagged) er forskellig fra nul ikke 

afvises. For rene forretningsejendomme er β(lagged) signifikant forskellig fra nul ved testen for 

prisindekset, om end på grænsen af den kritiske værdi. Dette tilsiger en positiv sammenhæng 

(ca. 0,25) i perioden mellem udviklingen i ét kvartal og samme kvartal året efter. Det vil sige at 

det foregående kvartal kan forklare knap 25 procent af prisen samme kvartal året efter for rene 

forretningsejendomme. 

 

For vores test på årlig data erfares en positiv korrelation mellem ændringerne i prisindekset, 

hvilket er forventeligt jf. afsnit 6.3.1 om den valgte tidsserie. β(lagged) værdierne er større end 

tidligere erfaret, men testene er ikke signifikante, hvorfor det ikke kan afvises at β(lagged)=0. 

Dette kan skyldes at testen beror på blot 16 observationer. 

 

Data anvendt i denne analyse er transaktionsbaseret, det vil sige at der er sikkerhed omkring 

ejendomsværdierne og -vurderingerne. For at kunne drage endelige konklusioner for hele 

markedet, skal handlerne dog være repræsentative for størrelse, kvalitet og type gennem hele 

perioden
140

. 

 

Såfremt de handler der bliver foretaget i hver periode er udtryk for en repræsentativ mængde af 

ejendomme hvad angår størrelse og kvalitet, kan det argumenteres at den gennemsnitlige pris 

per solgte ejendom er et retvisende mål for hele markedet. Jf. empirien omkring omsætningen af 

ejendomme på det danske marked vises at antal handler ud af den samlede bestand i gennemsnit 

ligger omkring 1,3 pct. p.a. Den kvartalsvise omsætning er dermed endnu mindre, hvorfor det 

må betragtes som usandsynligt at statistikken er repræsentativ for hele markedet. 

 

Vores test indikerer umiddelbart at markedet for erhvervsejendomme ikke er effektivt i den 

svage form når der testes for kvartalsvis data. Ved test af kvartalsobservationer år-til-år er 

prisindekset for rene forretningsejendomme ineffektivt, mens det for industri- og lager ikke 

afvises at ændringerne er ukorrelerede.  

                                                 
140 Alternativt kunne IPD’s indeks for Danmark benyttes til vurdering af total, direkte og kapital afkast på ejendomme. Dette 

indeks er opgjort årligt siden 2000 på baggrund af vurderinger af en stikprøve på ca. 1000 danske erhvervsejendomme. IPD in 

Denmark: http://www.ipd.com/Default.aspx?tabid=459  

http://www.ipd.com/Default.aspx?tabid=459
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De årlige observationer med henblik på beta-koefficienterne og korrelation mellem de forskudte 

ændringer synes at indikere en positiv sammenhæng med foregående ændringer, men testene er 

ikke-signifikante. 

 

Vores test af det danske erhvervsejendomsmarked giver ingen endegyldige resultater, jf. 

dataproblematikken. Markedstilpasningen synes dog at være afhængig seneste periodes 

udvikling. Det er muligt at testen kan gentages med større succes i fremtiden. 

 

6.4 Indikationer af regressionsanalyser 

Med forbehold for de nævnte dataproblemer kan vi, ud fra de simple regressioner, konstatere at 

de makroøkonomiske variable til en vis grad kan forklare udviklingen i prisindeksene for rene 

forretnings- og industri- og lagerejendomme. 

Det lykkedes ikke at finde en signifikant sammenhæng med variablene fuldført byggeri og 

tomgangsprocent for de simple regressioner. Dette tilsiger en nærmere analyse særligt af 

byggeriet, da teorien tilsiger en negativ korrelation mellem fuldført byggeri og prisniveauet på 

erhvervsejendomme. Tomgangsprocenten vurderes til dels at være påvirket af subjektiv 

estimering og derfor ikke nødvendigvis tilgængelig for alle investorer. På denne baggrund 

lægger vi ikke større vægt på denne variabel. Vi har ikke fundet grund til at betvivle 

statistikkerne omkring byggeriet som er udarbejdet af Danmarks Statistik, som ligeledes har 

udarbejdet prisindeksene. 

Vi finder en rimelig sammenhæng med henblik på de simple regressioner, omend 

koefficienterne og forklaringsgraden i nogle tilfælde synes meget høje. 

 

I udarbejdelsen af multiple regressioner for rene forretningsejendomme finder vi ikke en model 

som kan anvendes alene på de makroøkonomiske variable pga. ikke-signifikante variable. 

Beskæftigelsen i serviceerhverv synes i denne forbindelse at forklare prisindekset bedst. 

Derfor er modellen udbygget med udlånsfaktorer og denne model forklarer prisindekset for rene 

forretningsejendomme ved variablene beskæftigelsen i serviceerhverv, omsætningen (i værdi) af 

rene forretningsejendomme og pengeinstitutters udlånsbeholdning til erhvervsejendomme. Dette 

betyder rent objektivt at udlån og omsætningen på markedet er bedre indikationer på 

prisudvikling i perioden end f.eks. BNP i faste priser og den effektive rente på den tiårige 

statsobligation. 

For analyser på prisindekset for industri- og lagerejendomme finder vi i første omgang en model 

som forklarer prisindekset ved en positiv sammenhæng med BNP og pengemængden. Ved at 

inkludere udlånsfaktorer i denne model fås en model som forklarer prisindekset for industri- og 

lagerejendomme ved en positiv sammenhæng med BNP og pengeinstitutters udlånsbeholdning. 

Generelt gælder at pålideligheden vurderes at være lav for de multiple regressioner. Dette 

skyldes særligt det lave antal observationer jf. vores datakritik.  
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Derudover finder vi jf. korrelationsmatricerne en meget tæt sammenhæng mellem de anvendte 

forklarende variable, hvorfor der i modellen kan være resultater som er fejlagtige pga. 

multikollinearitet. 

 

Det er dog særligt interessant, at vi i begge modeller, hvor der inkluderes udlånsfaktorer, finder 

en signifikant sammenhæng med pengeinstitutternes udlånsbeholdning. Det kan indikere at de 

danske bankers finansiering har haft en signifikant betydning for efterspørgslen efter 

erhvervsejendomme. Dette gælder særligt fra 2000 og frem. 

Generelt vurderer vi at vores regressionsanalyser er foretaget på baggrund af teoretisk intuitive 

modeller og at de ikke-signifikante resultater primært skyldes dataproblematikker. Under 

forudsætning af at testen var udført på længere tidsperiode, eksempelvis 50 år, ville vi forvente 

at finde en signifikant sammenhæng for de makroøkonomiske variable. 

 

Af vores analyse af prisdata fremgår, at der synes at være en sammenhæng i prisindeksene med 

tidligere kvartaler, hvilket kan indikere, at markedet ikke i tilstrækkelig grad tilpasser priserne 

effektivt.  
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7 Analyse af spekulative tendenser  

I nærværende afsnit vil det empiriske grundlag i sammenhæng med teorien blive analyseret, 

med henblik på hvilke parametre der beskriver prisudviklingen på erhvervsejendomsmarkedet 

bedst. For at sandsynliggøre prisudviklingen og øge forståelsen af markedets opfattelse af 

prisniveauet, introduceres en beregning af implicitte priser for det københavnske marked for 

erhvervsejendomme. Formålet er desuden, at sandsynliggøre i hvilket omfang prisudviklingen 

kan forklares ved makroøkonomiske faktorer og i hvilken grad markedet er drevet af 

spekulation.    

 

7.1 Implicitte priser – markedets opfattelse 

København tegner sig for en stor del af landets erhvervsejendomme
141

, derfor er det muligt at 

udviklingen er repræsentativ for hele landet når det gælder ’prime’ ejendomme. 

 

Nedenfor ses den implicit afledte prisudvikling for segmenterne kontor, industri og butikker. 

Figur 7-1 Implicit afledte priser 1980-2009, DKK/m
2
 

 
Til beregning af den implicitte ejendomspris benyttes den gennemsnitlige nettoleje for prime-ejendomme i det givne segment 

divideret med det vurderede afkastkrav for prime-ejendomme i samme segment. Idet der er tale om en ’nettoleje’, altså lejen 

fratrukket driftsomkostninger mv., er priserne teoretisk korrekte jf. den afkastbaserede værdiansættelsesmodel. Lejeniveauer og 

afkastkrav er de tidligere beskrevne fra Cushman & Wakefield af Figur 5-7. Lejen er i løbende priser. 

Ved denne metode fremhæver vi, at der fremkommer høje prisniveauer for særligt butiksejendomme. Dette kan skyldes, at 

’prime’ ejendomme i dette segment kan være såkaldte ’flagship stores’. 
                            Kilde: Cushman & Wakefield, egen tilvirkning 

Priserne er udtrykt ved den gennemsnitlige kvadratmeterpris, som en prime-ejendom er handlet 

til i det givne år.  

Figur 7-2 viser de implicitte priser for alle tre ejendomstyper indekseret. Herved kan 

udviklingerne sammenlignes. 

                                                 
141 Ifølge Oline – statistik aug. 2010 – udgør kontorejendomme i hovedstadsområdet ca. 50 pct. af hele landets 

kontorejendomme, butikker i hovedstadsområdet udgør ca. 27 pct., mens industri- og lager udgør ca. 18 pct.  
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Figur 7-2 Implicit afledte priser 1980-2009 (indeks 1984=100) 

 
Det bemærkes at de teoretiske priser falder allerede fra 2006, som følge af faldende lejeniveau (kontor) og generelt stigende 

afkastkrav. Afkastkravene fra Sadolin & Albæk viser først denne udvikling fra 2007. Danmarks Statistiks prisindeks registrerer 

først fald fra og med medio 2008 for kontorer og industri. 

                            Kilde: Cushman & Wakefield, egen tilvirkning 

Det er butiksejendomme der ifølge denne metode har haft de største prisudsving. Priserne på 

disse er i perioden 1984-2006 mere end firedoblet, mens priserne på kontorejendomme er 

fordoblet i samme periode, og priserne på industriejendomme er steget med ca. 70 pct.  

 

De implicit afledte priser fanger omtrent de samme trends som observeret i de faktiske priser, jf. 

afsnit 5.1. Udviklingen er kraftigere i perioden 2003 til 2006 end de gennemsnitlige salgspriser 

fra Danmarks Statistik viser.  

De implicitte priser indikerer, at butiksejendomme kan have været med til at drive priserne på 

det indeks, der af Danmarks Statistik benævnes rene forretningsejendomme. Effekten skyldes 

blandt andet lejeudviklingen, som diskuteres i nedenstående afsnit 7.5. 

 

Det bemærkes, at der er indekseret ift. 1984, hvilket som nævnt er et år med høje priser. Denne 

udvikling bekræftes af de implicitte priser og fremgår af afsnit 5.1.3. Det bemærkes yderligere at 

indekset for kontorejendomme først overstiger 100 i 1999-2000, samt at indekset for industri 

først overstiger 100 i 2002. Dette indikerer at indeksåret kan have været et år med overnormale 

priser. Priser signifikant over indeks 100 bør derfor tolkes i forhold til dette. Dette understøtter 

vores formodning om overkapacitet i 1990’erne, fremført af afsnit 5.2. 

 

Det kan af de implicitte priser tolkes, at investorerne i perioderne 1983-1986, 1998-2000 og 

herefter i perioden 2004-2008, har været villige til at betale betydeligt højere kvadratmeterpriser 

for erhvervsejendomme end de generelle prisstigninger. Dette er ikke signifikant for 

industriejendomme. 

De implicitte priser indikerer, at investorerne i disse perioder har indarbejdet en vækst i lejen 

som overgår de generelle prisstigninger af Figur 5-12 Inflation 1980-2009. Dette er 

sammenfaldende med lavere afkastkrav i ovennævnte perioder. 
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Virksomheder som Cushman & Wakefield, Sadolin & Albæk mv. udarbejder og udgiver relativt 

omfattende rapporter omkring erhvervsejendomsmarkedet. Herunder prisniveauer, afkastkrav 

mv. Grundlaget for disse data fremgår sjældent. Som udgangspunkt er analyserne 

transaktionsbaserede. Vi vurderer, at elementer i disse analyser kan være udtryk for 

virksomhedernes egne skøn. 

For at undersøge afkastkravenes sammenhæng med Danmarks Statistiks prisindeks, er disse 

medtaget som forklarende variable i de simple lineære regressioner af Tabel 6-1 og Tabel 6-4. 

Disse viser en signifikant negativ relation med prisindeksene, hvilket teoretisk set er korrekt, 

fordi øgede afkastkrav – alt andet lige – medfører fald i priserne. Dette indikerer, at de i nogen 

grad kan forklare udviklingen for hele landet. 

 

De implicitte priser underbygger kun delvist de markante prisstigninger i perioden 2005-2008, 

men synes at underbygge formodningen om en boble på erhvervsejendomsmarkedet i denne 

periode. Faldet i de implicitte priser i 2007 indikerer, at nogle investorer har haft forventning om 

et overophedet marked. 

De sene prisfald i statistikkerne af Danmarks Statistik underbygger vores formodning om dels, 

at nogle investorer kan have haft et bedre beslutningsgrundlag, dels at en del af de registrerede 

handler op til 2008 kan være påvirket af særlig optimistisk adfærd. 

Dette kan jf. tidligere fremførte argumenter formentlig tilskrives særlige strukturelle forhold på 

markedet og analyseres nærmere i afsnit 7.6 om Markedseffektivitet og transparens. 

 

7.2 Makroøkonomiske variable 

Vores regressionsanalyser giver ikke entydige konklusioner for, om Danmarks Statistiks 

prisindeks kan forklares ved makroøkonomiske forhold. Derfor undersøges nærmere, om man 

kan forsvare prisudviklingen ved en analyse af den makroøkonomiske udvikling. 

 

7.2.1  Industriejendomme 

Ved at betragte industrivirksomhedernes salg for sig, viser vi af bilag 10, at der for denne sektor 

har været en lav vækst siden 2000 og at væksten for industrien i perioden 2005-2009 har været 

den relativt laveste
142

. Dette er sammenfaldende med en stigende outsourcing, der igennem en 

årrække har fundet sted blandt danske virksomheder. En analyse udarbejdet af Nordea 

fremhæver, at dette skyldes et fald i virksomhedernes konkurrencemæssige fordele
143

.  

Udviklingen har været kendt i Danmark, hvorfor attraktiviteten ved at investere i 

industriejendomme må formodes at have været dalende.  

                                                 
142 Danmarks Statistik – www.statistikbanken.dk/fiks3  
143 Jyllandsposten d. 1. februar 2010 – ”Titusindvis af danske jobs flytter ud af landet i 2010” – Det fremhæves særligt 

lønniveauet er steget uforholdsvist meget det seneste årti. http://epn.dk/samfund/arbmarked/article1934231.ece  

http://www.statistikbanken.dk/fiks3
http://epn.dk/samfund/arbmarked/article1934231.ece
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Dette bekræftes blandt andet af Colliers i en artikel i børsen 2010
144

. Her fremhæves det, at der 

har været en stigende tomgang i perioden 2007 til 2009.  

Vi finder det bemærkelsesværdigt, at priserne på industriejendomme stiger i 2007 en periode 

hvor industrien outsourcer, der er stigende tomgang i på industriejendomme, beskæftigelsen i 

branchen falder og der er et stigende antal konkurser i branchen
145

. Vi er derfor tilbøjelige til at 

erklære os enige i Colliers dystre forudsigelser omkring markedet for industriejendomme, jf. 

samme artikel. 

Prisindekset for industriejendomme af Figur 5-5 stiger væsentligt i 2006, hvilket underbygges af 

vore implicitte priser, samt IPDs danske indeks
146

. Dette er sammenfaldende med periodens 

højeste realvækst i BNP, arbejdsproduktivitet
147

, samt et meget lavt tomgangsniveau for 

industriejendomme. Det er muligt at dette års vækst er blevet tillagt for stor betydning, hvad 

angår fremtidsprospekter for danske industriejendomme. 

 

Når vi betragter prisniveauet for industriejendomme henledes opmærksomheden på, at 

prisstatistikken er transaktionsbaseret. Derfor er det muligt, at priserne på de handler der er 

blevet foretaget, kan forsvares på grundlag af særlige lukrative udviklingsmuligheder, 

lokalplaner eller andet.  

Derudover kan prisstigningerne på industriejendomme muligvis forklares ved en overoptimisme 

blandt købere. I samme periode ses, at mange andre aktivklasser – herunder aktier
148

 – stiger i 

pris. Dermed kan prisstigningerne hvile på naive forudsætninger om, at industriejendomme også 

bør stige i samme periode.  

 

7.2.2  Kontorer og butikker  

Der synes at være grundlag for stigende priser for kontorejendomme i perioden 2005-2007, da 

der er en positiv udvikling i de variable som er drivende for efterspørgslen efter 

kontorejendomme. 

Kontorejendommes væsentlige prisstigninger, relativt til industriejendomme, kan forsvares ved 

det faktum, at serviceerhvervene i gennemsnit siden 2001 har klaret sig bedre end de 

traditionelle industrierhverv
149

. 

Arbejdsmarkedet i perioden nærmer sig fuldkommen beskæftigelse. I perioden fra 1993 ses en 

udvikling i beskæftigelsen fra primære og sekundære erhverv mod tertiære erhverv.  

                                                 
144 Børsen d. 2. december 2010 – ”Masser af tomme industriejendomme” – Tomgangsstatistik: www.oline.dk  
145 Stigningen i antallet af konkurser fra 2006 til 2007 samt 2007 til 2008 er ikke kraftig, men kan dog registreres. Dette er en 

periode hvor der ellers er en generelt høj vækst i økonomien. 
146 Bilag 17 
147 Danmarks Statistik – www.statistikbanken.dk/nat23  
148 Dette kan bl.a. bekræftes ved gennemgang af diverse indeks på NASDAQOMX, 

http://www.nasdaqomxnordic.com/indeks/historiske_priser/?Instrument=DX0000001376 
149 Ledigheden i denne periode er markant lav, beskæftigelsen for serviceerhvervene er stigende fra 1993-2009, antal konkurser 

for perioden har været historisk lav, BNP er stigende i perioden 2004-2007 (faste priser) og salget for serviceerhvervene stiger 

mere end for alle erhverv. 

http://www.oline.dk/
http://www.statistikbanken.dk/nat23
http://www.nasdaqomxnordic.com/indeks/historiske_priser/?Instrument=DX0000001376
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I 2008 udgør primære 5, sekundære 33 og tertiære erhverv 62 pct. af det private arbejdsmarked 

– mod hhv. 8, 38 og 54 pct. i 1993
150

. 

Det fremgår desuden af ’Vismandsrapporten’ af 1.kvt. 2007, at den danske økonomi vurderes at 

have nået fuld kapacitet, særligt hvad angår arbejdsudbuddet
151

. Det er muligt at den positive 

udvikling er blevet ekstrapoleret uden hensyn til dette og er inkluderet i værdiansættelsen i 

perioden 2005-2007. 

Den reale vækst i BNP var i årene 2004-2007 hhv. 2,4 pct., 2,4 pct., 3,4 pct. og 2,1 pct. Dette 

må betegnes som en vækst over middel. Ydermere bemærkes at væksten i 2007 er den relativt 

laveste i forhold til de foregående tre år
152

. Prognoser udarbejdet af Nationalbanken og Det 

Økonomiske Råd fremhæver i starten af 2007, at væksten forventes at dæmpes i perioden efter 

2007 pga. en overkapacitet i den danske økonomi
153

. Retfærdigvis skal det nævnes, at omfanget 

af krisen ikke var forudset i disse udgivelser. Der er dog en entydig prognose om en overophedet 

økonomi og enighed om aftagende vækst. 

 

Der er i Danmarks Statistiks prisindeks for rene forretningsejendomme en stigning i starten af 

2008. I perioden fra 2007 og frem stiger tomgangsprocenten
154

, antallet af konkurser stiger
155

, 

BNP er aftagende, inflationen stiger og de implicitte priser falder. Der er således klare 

indikationer for, at prisstigningerne i 2008 ikke umiddelbart kan forsvares. Dette kan dog have 

været en svært at forudse, da udviklingen for serviceerhvervene vender brat i slutningen af 2008. 

Her vurderes det, at udviklingen særligt skyldes den accelererende finansielle krise. 

 

De implicitte priser viser kraftige stigninger i priserne på butiksejendomme, hvilket efter vores 

mening har en høj sammenhæng med forbrugertilliden i perioden og med det private forbrug
156

. 

Vi mener derfor, at en del af den kraftige prisudvikling på butiksejendomme kan skyldes en 

periode med højt forbrug til gavn for butiksindehavere, hvilket har presset lejeniveauerne i 

vejret. Af bilag 11 fremgår det ligeledes, at der har været en realvækst i husstandenes forbrug i 

perioden frem til faldet i de implicitte butikspriser. Desværre skelnes der i prisstatistikken ikke 

mellem butikker og kontorer. Derfor kan det ikke udelukkes at en del af prisstigningerne i 

perioden 2005-2008 kan være positivt påvirket af butikshandler. Vi formoder dog, at kontorer i 

højere grad er repræsenteret i prisstatistikken, fordi vi bl.a. ikke har medtaget blandet beboelses- 

og erhvervsejendomme, hvor butikker især er repræsenteret. 

 

                                                 
150 Dette fremgår af bilag 10 
151 Det økonomiske råd – ”Dansk økonomi forår 2007” 1.kvt 2007 – afsnit om konjunkturvurdering 
152 BNP-udviklingen i faste priser var hhv. -0,7 pct. og -4,7 pct. i 2008 og 2009 
153 ”Dansk økonomi forår 2007”, Nationalbanken – ”Dansk økonomi 2007-2009” 3. kvt. 2007 
154 www.oline.dk – vises i Figur 7-4 Timing-problematikker i byggeriet” 
155 Danmarks Statistik – Se afsnit 5.5.5 
156 Se bilag 11 – Forbrugertillidsindikatoren og husstandenes forbrug. Sadolin & Albæk fremhæver en tilsvarende udvikling i 

deres rapport: ”Copenhagen & Malmoe property market report 2010”. 

http://www.oline.dk/
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På grundlag af ovenstående mener vi at prisstigningerne, i perioden 2006 til 2007/08, ikke alene 

kan forklares ved den generelle vækst i økonomien.  

 

Disse forhold bevirker, at vi i det følgende afsnit analyserer investorernes afkastkrav i perioden. 

Dette kan give et indtryk af, om forventningen til afdæmpet vækst er blevet indkalkuleret i 

investorernes forventninger til fremtiden. 

 

7.3 Analyse af periodens afkastkrav 

Med udgangspunkt i afkastkravene beskrevet i afsnit 5.1.5 fra Cushman & Wakefield og Sadolin 

og Albæk analyseres det, på hvilket grundlag investorerne i gennemsnit har foretaget deres 

investeringer.  

Der er i teorien bred enighed om, at renten har stor indflydelse på ejendomspriser, idet renten 

indgår som investorernes mindste krav til forrentning af investeringer. Björklund & Söderberg 

(1999) skriver i deres svenske undersøgelse, at det er tegn på en spekulativ boble, hvis 

afkastkravene falder i en længere periode, uden at dette kan forklares ved faldende renter. 

Derfor sammenholdes den risikofrie rente med investorernes afkastkrav. Dette giver en 

indikation af, hvilken risikopræmie investorerne gennem perioden har forlangt ved investering i 

’prime’ erhvervsejendomme. Analysen viser om der er perioder hvor afkastkravet falder 

uafhængigt af renten.  

Figur 7-3 Investorernes implicitte risikopræmie 

 
Den inflationskorrigerede 10-årige statsobligationsrente (Rf) fratrækkes afkastkravet for at synliggøre risikopræmien ved 

investering i den specifikke ejendomstype. Afkastkravene er de tidligere anvendte fra Cushman & Wakefield. Der er ikke tale 

om den faktiske risikopræmie, men den risikopræmie der afspejler handelsprisen på det givne tidspunkt. 
                    Kilde: Egen tilvirkning 

I perioden 1980-1994, som er præget af høj inflation, er det mindre klart hvordan investorerne 

har vurderet risikoen på tværs af ejendomssegmenterne. 

 

Det bemærkes særligt at risikopræmierne falder fra 2002-2007. I samme periode er den effektive 

rente relativt stabil med fluktuationer på +/- 0,5 procentpoint. I 2006-2007 stiger den effektive 

rente. Derfor kan faldet i afkastkravet i perioden 2005-2007 primært forklares ved en lavere 

vurderet risiko på primære erhvervsejendomme i København.  
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Denne periode er, som beskrevet, kendetegnet ved højkonjunktur og de fleste makroøkonomiske 

variable har i perioden en positiv udvikling, jf. diskussionen tidligere. Den mindre vurderede 

risikopræmie i denne periode betragter vi som en vurdering af, at disse forhold forventes at 

fortsætte i en ikke ubetydelig årrække herefter. 

Værdiansættelsesmodellerne tilsiger at makroøkonomiske indikatorer bør anvendes i 

risikovurderingen
157

. I hvilket omfang dette er sket kan betvivles når man betragter 

risikopræmierne (og afkastkravene) i perioden 2004 til 2007. Som kommentar til dette forhold 

udtaler Bjarne Jensen (BJ)
158

: 
 

”…udviklingen fra 2003 - 2007 og derefter fra 2007 - til nu, har været atypisk, derhen at afkastet FALDT 

samtidigt med at der var fuld knald på økonomien. Normalt giver fuld knald på økonomien godt nok højere 

huslejer, men det giver også INFLATION, HØJ RENTE, og dermed tit krav om høje afkast også på ejendomme. 

Reelt gik det modsat fra 2003-2007.” – Bjarne Jensen  
 

Vi mener, at der er indikationer for, at investorerne i udstrakt grad har ekstrapoleret de 

forudsætninger, der var gældende på investeringstidspunktet uden at forholde sig kritisk til 

holdbarheden af disse. Dette kan forklares ved teorien om representativeness bias, hvor der 

tages beslutninger på grundlag af en for kort eller en misvisende tidsserie. Det vurderes på 

denne baggrund, at der i perioden 2004-2007 har hersket en overoptimistisk stemning på 

markedet for erhvervsejendomme, og især i 2007, hvor afkastkravene falder trods stigende rente 

- afsnit 5.4.3. Da markedet vender, øger investorerne kravet til risikopræmien (2008). Faldet i 

risikopræmien i 2009 kan tolkes, som en overreaktion fra investorerne året før, men er også 

udtryk for at den effektive rente stiger i 2009. 

 

Generelt har prisudviklingen for industriejendomme ikke været lige så kraftigt som for 

kontorejendomme. I perioden 2004-2007 mener vi, at tilsvarende adfærd har gjort sig gældende. 

Dette på trods af at vi mener, at der for industrien i højere grad har været indikationer på 

aftagende vækst.  

 

På baggrund af dette mener vi, at kunne bekræfte vores tidligere fremførte formodning om 

overoptimisme, særligt i perioden 2006-2008. Vi mener derfor, at det markedskonforme 

afkastkrav på baggrund af dette kan være præget af, at handler er blevet indgået af investorer 

med urealistiske forventninger til fremtiden. Ifølge teorien om overoptimisme, har disse handler 

kunnet præge priserne på markedet, bl.a. som følge af limits to arbitrage. 

 

I afsnit 4.2 sandsynliggør vi, at der er en relativt lille omsætning på det danske 

erhvervsejendomsmarked. Af det faktiske antal handlede ejendomme, vist i afsnit 5.1.1, kan vi 

se at der er tale om en omsætning, hvor f.eks. 50 – 100 handlede ejendomme på ét år, kan 

                                                 
157 Det er dog vores erfaring, at det er noget uklart hvilken vægt de makroøkonomiske faktorer skal tillægges i værdiansættelsen, 

og præcist hvordan disse skal indregnes jf. afsnit 3.1.2 om værdiansættelsesmodeller.  
158 Bilag 3 - Statsautoriseret ejendomsmægler MDE og medlem af RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) 
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udgøre 10-20 pct. af omsætningen afhængigt af periodens aktivitet. Derfor kan få overvurderede 

handler påvirke markedsafkastet.   

 

Der er aktører på markedet, der har udnyttet overoptimismen i perioden. Eksempelvis aktørerne 

i den såkaldte ejendomskarrusel
159

. 

Her blev ejendomme handlet indenfor en lille kreds af investorer med det formål at øge 

markedsprisen på ejendommene, for dermed at kunne optage mere gæld med sikkerhed i disse 

ejendomme. Denne adfærd er udtryk for perverse incentives i den forstand, at der alene handles 

for at kunne stifte mere gæld. Dermed tilsidesættes overvejelser om sunde investeringer. Det er 

muligt at den herskende optimisme gør, at disse aktører ikke overvåges tilstrækkeligt, hvorfor 

moral hazard indtræder.   

 

Foruden udvikling i risikopræmierne i slutningen af perioden, fremgår det for alle 

ejendomstyper, at der kræves negative risikopræmier i perioden 1980-1990, med markante 

årlige udsving. 

Teoretisk betyder dette, at investeringen i erhvervsejendomme betragtes som en mindre risikabel 

investering end investering i den 10-årige statsobligation. 

De negative risikopræmier er vanskelige at forklare. I en situation hvor renten er 19,98 pct., 

mens inflationen er 12,3 pct., som i 1980, vil en normal betragtning være, at der vil skulle 

kræves et afkast af en given investering, på minimum 6,84 pct. (den reale rente), tillagt en 

risikopræmie afhængig af investeringens risiko.  

Vi mener at de negative risikopræmier kan tolkes som investorernes mistillid til staten – dvs. de 

mener ikke at statens aktiver er risikofrie investeringer.   

Én forklaring kan være, at det er den særlige kombination af obligationer og inflation, der giver 

negative risikopræmier. I en periode med høj rente og høj inflation kan der argumenteres for, at 

obligationsrenten ikke nødvendigvis er det bedste mål for den risikofrie rente. I perioder med 

høj inflation kan investorerne frygte, at økonomien er på vej ind i en periode med hyperinflation, 

der potentielt vil efterlade et meget lavt eller negativt afkast på obligationer. Investorer der 

handler kontant, og dermed ikke skal forrente en mængde fremmedkapital, kan derfor tænkes at 

stille sig tilfreds med en lavere rente end obligationsrenten, såfremt de investerer i et 

inflationssikret aktiv
160

. Derved kan der have været en særlig interesse i at investere i 

ejendomme, som hedging mod inflationen. 

                                                 
159Jyllandsposten november 2007: ”Farlig fidus”,  http://epn.dk/kommentar/article1156464.ece 
160 Investeringsejendomme er inflationssikrede i den forstand, at lejen, som tidligere fremhævet, typisk fremskrives med et 

indeks svarende til prisudviklingen i samfundet. Dermed bliver pengestrømmen ikke udhulet af høje inflationsrater.  

http://epn.dk/kommentar/article1156464.ece
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Denne form for risikoafdækning vurderer vi særligt kan være anvendt af pensions- og 

livsforsikringsselskaber og det antydes af Lars Rohde (adm.dir. ATP) at ATP benytter sig af 

erhverhvejendomme som inflationshedge
161

. 

 

En anden forklaring kan ligge i, at afkastkravene for de tre ejendomssegmenter afspejler 

handelspriserne for prime ejendomme, altså de bedste ejendomme med den bedste beliggenhed i 

Københavnsområdet. Prime ejendommene er typisk de ejendomme med den mest stabile 

prisudvikling, idet udbuddet er begrænset og ejendommene er eftertragtede. Det er derfor 

muligt, at der ikke ville være negative risikopræmier, hvis afkastkravene afspejlede priserne på 

de mindre gode ejendomme. 

 

Vi vurderer, at der i perioder er handlet ejendomme til afkastkrav, der antyder, at der i høj grad 

er spekuleret i kapitalafkast frem for drift. Når risikopræmierne for kontor- og butiksejendomme 

i 2006 og 2007 er 2 pct. eller mindre, kan dette indikere, at følgende udsagn gælder: 

- Investorerne tror på høje kapitalafkast i de følgende år 

- Investorerne tror på stigende lejeniveauer
162

  

At den lave rente har drevet priserne op på ejendomme er i tråd med teorien og lader også til at 

være tilfældet på det danske marked. Figur 7-3 viser dog at der i perioden 2002-2006 ikke kun 

er tale om en faldende rente, men også faldende risikopræmier. Den lave rente alene kan altså 

ikke forklare prisudviklingen, hvilket indikerer spekulativ adfærd. 

 

I en analyse af afkastkravene er det relevant at vurdere dem der udsender informationen til 

markedet. I dette tilfælde er der ikke tale om uafhængige institutioner, men private 

virksomheder, der udover at formidle information om markedet, samtidigt agerer mæglere. I 

Danmark kan nævnes CBRE, Sadolin & Albæk, RED – Property Advisers, Colliers, DTZ og 

Nybolig Erhverv, der alle har analyseafdelinger og formidler information om 

erhvervsejendomsmarkedet. 

Disse virksomheder har en interesse i at fremstå troværdige og dermed et incitament til at levere 

korrekte informationer. Samtidigt er ingen af disse virksomheder interesseret i et marked, hvor 

der ikke handles. Samtlige virksomheder beskæftiger sig med udlejning og salg af ejendomme.  

 

                                                 
161 Af en artikel i Dagsbladet Børsen (Børsen herefter) d. 15. januar 2009 ”ATP lurepasser på investeringsejendomme” fremgår 

at man vurderer investeringsejendomme interessante om 3-5 år af frygt for stigende inflation. 

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/148905/atp_lurepasser_paa_investeringer_i_ejendomme.html  
162 Forventningen til stigende lejeniveauer nævnes ligeledes af Björklund & Söderberg (1999) som en faktor der kan drive 

kontantpriserne op. Er der hverken forventninger til stigende leje eller faldende renter, samtidigt med at kontantpriserne stiger, er 

dette tegn på en spekulativ boble.  

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/148905/atp_lurepasser_paa_investeringer_i_ejendomme.html
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Vi har i vores analyse sammenholdt flere af disse selskabers markedsinformation og fundet at 

der er en høj grad af sammenfald mellem informationerne. Nedenfor vises de offentligt 

tilgængelige informationer om afkastkrav indhentet fra mæglernes markedsrapporter. 

Tabel 7-1 Erhvervsmægler-virksomhedernes afkastkrav 2002-2009 

 
Afkastkravene er alle vedrørende ’prime’ København 

                     Kilde: Mæglernes markedsrapporter 

Det er ikke vores opfattelse, at disse mæglervirksomheder har forsøgt at påvirke priserne ved at 

udgive overoptimistiske markedsrapporter. Det må dog konstateres, at disse virksomheder har 

flere roller på markedet: De udfører vurderinger, de agerer mæglere i forbindelse med udlejning 

og salg af ejendomme og de udarbejder markedsrapporter.  

Heraf slutter vi, at det ikke er i disse virksomheders interesse, at aktiviteten på markedet falder. 

Derudover synes de ovenstående afkastkrav at være påfaldende ens i deres udvikling, hvilket vi 

tolker som at mæglerne har kendskab til de samme handler. Afkastkravene er endvidere alle fra 

handler i København og er derfor baseret på færre handler end Danmarks Statistiks 

salgsstatistikker for hele landet. 

 

7.4 Byggeri som indikator for spekulation 

Byggeriet har i vores empiriske periode udvist udpræget cyklisk adfærd. Derfor analyseres det, 

om der er forhold omkring byggeriet, der indikerer spekulativ adfærd og som kan have påvirket 

prisudviklingen for erhvervsejendomme. 

Figur 7-4 Timing-problematikker i byggeriet for kontor- handel og lagerejendomme 

 
Figuren viser sammenhængen mellem den samlede tomgang i kontorbygninger i hele landet og mængden af byggeri under 

opførsel. Tomgangen er udtryk for den procentdel af arealet, inden for det givne segment, der er ledigt. Tomgangen estimeres af 

Oline, som udgiver en publikation om emnet hvert kvartal. 

               Kilde: Oline.dk, Danmarks Statistik, egen tilvirkning 

Ovenstående sammenhæng illustrerer tydeligt de timing-problemer, som markedet for 

erhvervsejendomme er påvirket af.  

Mægler-/rådgivningsvirksomhed 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Colliers (kontor) 6,50% 6,50% 6,25% 5,50% 4,75% 5,00% 5,20% 5,50%

CBRE (kontor) 5,00% 5,50%

DTZ (kontor) 4,50% 4,75% 5,25% 5,25%

Sadolin & Albæk (kontor) 6,25% 6,50% 6,00% 5,00% 5,00% 4,50% 4,75% 5,00%

RED - Property Advisers (kontor) 6,25% 6,50% 6,00% 4,75% 4,25% 5,00% 5,50% 5,75%

Kilde: Mæglernes markedsrapporter
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Den stærkt negative korrelation imellem byggeriet og tomgangen, viser i hvor høj grad 

investorer og developere er påvirket af stemningen på markedet. I perioder hvor tomgangen 

falder, stiger byggeaktiviteten og vice versa. De år hvor byggeriet ’topper’ er samtidigt de år, 

hvor tomgangen ’bunder’. Der er altså en meget klar tendens. Konsekvensen af dette er, at der i 

perioder hvor byggeriet overstiger udviklingen i BNP er tendens til efterfølgende overkapacitet 

(Jf. Figur 5-8 Byggeaktiviteten for kontor- og lagerejendomme 1982-2009) i form af stigende 

tomgang. 

 

Dette underbygger kritikken af en langsigtet ligevægt, da det illustrerer i hvor høj grad markedet 

fluktuerer, som følge af de mange kortsigtseffekter. 

Faldende tomgang indikerer, at markedets optag af kontorareal overstiger nybyggeriet - altså en 

stigende efterspørgsel. Dette reagerer investorer og udviklere på ved at igangsætte mere byggeri, 

hvilket umiddelbart er en naturlig reaktion. Byggeriet kan dog ikke imødekomme efterspørgslen 

med det samme, pga. tidshorisonten fra byggeriet planlægges til det står færdigt. I mellemtiden 

kan markedet blive udsat for makroøkonomiske chok og skiftende forventninger til 

virksomhedernes indtjening, hvilket påvirker efterspørgslen efter kontorarealer.  

 

For at imødekomme efterspørgslen med den rigtige timing skal byggeriet altså igangsættes når 

tomgangen topper. Dette er naturligvis lettere sagt end gjort, da det kan være vanskeligt at 

vurdere, hvornår tomgangen er toppet og vil begynde at falde. Empirien viser, at det ikke 

historisk har kunnet lade sig gøre at udglatte tomgangskurven ved at igangsætte byggeriet på det 

rigtige tidspunkt. Dette indikerer at investorerne enten har fejlanalyseret udviklingen i 

efterspørgslen eller har løbet en kalkuleret risiko. Dette kan forsvares for så vidt, at en 

igangsætning af byggeriet i et opadgående marked kan give en ’first mover’ fordel, hvis man når 

at imødekomme efterspørgslen før konkurrenterne. Denne strategi er stærkt spekulativ, idet den 

indebærer risikoen for at komme for sent og dermed ikke kunne afsætte byggeriet. 

 

Der er en helt klar sammenhæng mellem væksten i byggeriet og den generelle vækst i 

samfundet. Perioderne 1983-1987, 1994-1998 og 2005-2008 er alle perioder med høj 

samfundsøkonomisk vækst. Af disse perioder er 2005-2008 den periode med lavest realvækst, 

for kontorejendomme er der en særlig stor vækst.  

 

Udviklingen i byggeriet synes at være en af de klare indikatorer for spekulativ adfærd.  

 

Denne spekulation kan have påvirket priserne på erhvervsejendomme ved at signalere et 

generelt fremadstormende marked og efterfølgende, ved at påvirke med et for stort udbud. 
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7.5 Konsekvenser af lovgivningsmæssige ændringer 

Afsnit 4.3 beskriver de lovgivningsmæssige forhold, som erhvervsejendomme er underlagt. 

Vigtigst af disse er erhvervslejeloven, da den har en betydelig indflydelse på udlejeres drift og 

dermed mulighederne for at forrente en investering i erhvervsejendomme. Vi opstiller tre 

forventede effekter af erhvervslejeloven, som der redegøres for i nedenstående. 

Argumentationen føres på baggrund af kvalitative data, da de juridiske institutioner ikke 

indsamler data og udvikler statistikker
163

. 

Både de faktiske og de implicitte priser viser kraftige stigninger og fald i perioden efter 

årtusindskiftet. Dette underbygger udsagn iii.) om større volatilitet på markedet som følge af 

ændringen i erhvervslejeloven. BJ beskriver erhvervslejelovens indflydelse på prisudviklingen 

således
164

: 

 

”Den samlede konklusion på spørgsmålet må således v re, at den nye erhvervslejelov har gjort markedet mere 

volatilt, da både lejestigninger og lejenedsættelser indtræder hurtigere og i større overensstemmelse med de 

aktuelle markedsvilkår end det tidligere var tilfældet." - Bjarne Jensen 

 

Den hurtigere tilpasning til markedslejen er altså, ifølge BJ, begrundelse for et mere volatilt 

marked. Større volatilitet som funktion af den smidigere tilpasning til markedsleje er en 

teoretisk plausibel slutning. Hvorvidt den ændrede erhvervslejelovgivnings friere bestemmelser 

anvendes i tilstrækkelig udstrakt grad er vanskeligt at påvise, idet der ikke føres statistik for 

eksempelvis antallet af retssager vedrørende regulering til markedsleje eller opsigelse af lejemål, 

jf. §§ 13 og 14.  

I den sammenhæng udtaler Nicholas Thurø
165

 (NT): 

 

”Jeg mener ikke at liberaliseringen af erhvervslejeloven har haft en væsentlig indflydelse på priserne på 

erhvervsejendomme. Eksempelvis er lempelsen i erhvervslejelovens § 13 positiv for investorerne, men i Danmark 

er det trods alt relativt få lejekontrakter hvor udlejer varsler en regulering af lejen til markedsleje. Det er ikke 

som i UK hvor stort set alle kontrakter hvert 5. år bliver reguleret til markedsleje.” – Nicholas Thurø 

 

NT mener altså ikke at kunne aflæse nogen effekt af ændringen i udlejeres udnyttelse af loven. 

Denne udtalelse giver støtte til udsagn i.) om lille eller ingen påvirkning på priserne. 

Claus Bælum
166

 (CB) bekræfter med følgende udlægning vores første udsagn: 

 

”I praksis har der ikke v ret nogen målbar påvirkning. Eksempelvis § 14, der formentlig er den største ændring 

i lovgrundlaget og vedrører udlejerens ret til at opsige/genforhandle et lejemål bliver meget sjældent taget i brug. 

Personligt har jeg aldrig hørt om at § 14 har været bragt i anvendelse af udlejer - og som oftest bliver den 

skrevet ud af lejekontrakten.” – Claus Bælum 

                                                 
163 Advokat Niels Arthur Andersen – se bilag 6 
164 Se bilag 3 
165 HD (Finansiering) og statsautoriseret ejendomsmægler MDE – se bilag 2 
166 Cand.merc.jur og medlem af RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) – se bilag 4 
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§ 14 bliver ifølge CB ikke anvendt i væsentligt omfang. Dette bakkes op af Niels Arthur 

Andersen
167

 (NAA), der ligeledes er af den opfattelse, at § 14 som oftest bliver skrevet ud af 

lejekontrakterne. NAA siger desuden, at det er hans opfattelse at § 13 jævnligt anvendes, mens § 

14 stort set aldrig finder anvendelse. 

”I praksis har man set mange sager i forbindelse med § 13, dog primært for butikslejemål og til dels hoteller. 

Meget få sager for kontorer. § 14 anvendes stort set aldrig og oftest bliver den skrevet ud af lejekontrakten.” – 

Advokat Niels Arthur Andersen 

Udlejere er ifølge NAA ikke interesserede i at opsige deres lejere, da dette involverer en række 

omkostninger og risici. Derfor indgås der næsten altid et kompromis om lejens størrelse. § 14 

var som anført tidligere et af de store kritikpunkter for modstandere af erhvervslejeloven, men 

har i praksis ikke vist sig at svække lejers retstilling signifikant. 

Det er vanskeligt at drage endelige konklusioner om erhvervslejelovens indflydelse på 

prisdannelsen, da ingen udsagn kan bakkes op statistisk. CB og NT’s erfaringsmæssige 

vurdering taler for ingen eller relativt lille påvirkning af priserne. Til kontrast udtaler BJ: 

”Perioden umiddelbart efter lovens gennemførelse, årerne 2000 - 2003 var reelt præget af en lettere afmatning i 

verdensøkonomien. Afmatningen var dog begrænset, og da loven var ny, var der meget få lejere som forsøgte at 

få lejen nedsat, og ligeledes få udlejere som ville gøre forsøg på direkte at få sat lejen i vejret. I årerne 2004 - 

2007 buldrede økonomien fremad, og priserne på erhvervsejendomme steg til uholdbare niveauer, hvilket den 

efterfølgende finanskrise med al tydelighed har vist. I perioden var udlejerne flittige til at bruge den nye 

erhvervslejelov, og også domstolene var blevet familiære med de nye bestemmelser, og imødekom derfor i vidt 

omfang udlejernes - sædvanligvis berettigede - krav om en højere leje, med henvisning til de nyudlejninger som 

måtte v re foretaget i sammenlignelige områder.” – Bjarne Jensen 

Hvis uenigheden mellem enkelte af markedet professionelle aktører er udtryk for, at der på 

markedet generelt er forskellige opfattelser af erhvervslejelovens indflydelse, kan det 

argumenteres at der har været en vis psykologisk effekt. En bred opfattelse af at lovgivningen er 

blevet liberaliseret til fordel for udlejere, uagtet om dette afspejler sig i empirien, kan medvirke 

til at presse priserne på erhvervsejendomme op. Alene indstillingen til at det er blevet mere 

attraktivt at være udlejer, kan påvirke efterspørgslen efter udlejningsejendomme, hvilket leder til 

prisstigninger. Hvorvidt efterspørgslen er blevet påvirket i tilstrækkelig grad kan vi ikke 

konkludere.  

 

Ud fra NAA’s udsagn om at regulering til markedsleje jf. § 13 er hyppigt anvendt på butikker, 

vurderes det at den kraftige stigning i lejen på disse er hjulpet på vej af den nye erhvervslejelov. 

Dette såfremt de implicitte priser er retvisende for den faktiske udvikling. Sammenholdt BJ’s 

kommentar omkring årene 2004-2007, vurderer vi det sandsynlig at forholdene omkring § 13 

har medvirket til den optimistiske stemning der herskede omkring erhvervsejendomme, jf. vores 

tidligere diskussion. 

                                                 
167 Advokat Niels Arthur Andersen – se bilag 6 
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Ingen af udsagnene kan ud fra ovenstående afvises. Empirien taler for at hypotese iii.) er korrekt 

- men det kan ikke påvises, hvor stor en del af den større volatilitet der kan tilskrives den 

ændrede lovgivning. Blandt andet fordi vi ikke med rimelighed kan vurdere udviklingen i 

lejeniveauet for hele landet over en længere periode. Endelig er det sandsynligt at butikker har 

været påvirket af ændringen. 

 

Af afsnit 4.3.6 fremgår de eksisterende regler for forsikringsselskaber og pensionskassers 

investeringer. Disse regler er under udfasning og ændringen kan have haft en påvirkning af 

investoradfærden. Det fremgår, at reglerne for Solvens II har været offentligt kendt siden 4. 

kvartal 2007
168

, i hvert fald i udkastform. Dette har givet pensionskasser og forsikringsselskaber 

tid til at omstille sig i forhold til de nye regler. 

Såfremt disse har vurderet, at de nye regler gør det mindre attraktivt at investere i ejendomme, 

har de kunnet bremse investeringerne i netop dette segment. Eftersom pensions- og 

forsikringsselskaber er betydende aktører på erhvervsejendomsmarkedet, kan dette have haft en 

afdæmpende virkning på omsætningen af ejendomme og kan have medvirket til de prisfald der 

kan registreres i 2008.  

Det er særligt i forbindelse med QIS5
169

 at der er klarhed omkring kapitalbelastningen af 

ejendomme. Derfor er det uklart i hvilket omfang dette har gjort sig gældende.  

Vi mener ikke at Solvens II reglerne har været med til at opbygge en boble på 

erhvervsejendomsmarkedet, idet f.eks. specifikationerne vedrørende kapitalbelastningen ikke 

har været kendt i perioden op til den finansielle krise. Usikkerheden vil tale for at selskaberne – 

hvis noget - har været tilbageholdende med investeringer. Dette underbygges af oversigten over 

de indikerede ændringer i porteføljerne i disse selskaber jf. afsnit 4.1.1. 

Det skal bemærkes, at stramning af kravene er startet allerede ved indførsel af ”trafiklys” i 2000 

og efterfølgende krav om individuelt solvensbehov. Reglerne kan være en medvirkende årsag 

til, at forsikringsselskaber og pensionskasser ikke har øget deres relative andel af 

ejendomsinvesteringer i perioden 2001-2009 (7 pct. til 8 pct. af investeringsaktiver i alt). 

 

Det vurderes ikke, at der er andre lovgivningsmæssige forhold, der i perioden har ændret sig 

væsentligt og dermed kan have haft indflydelse på prisudviklingen. 

 

 

 

 

                                                 
168 QIS3 rapport blev offentliggjort i november 2007, jf. tidsplanen i bilag 13. 
169 Offentliggjort i juli 2010, www.finanstilsynet.dk  

http://www.finanstilsynet.dk/
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7.6 Markedseffektivitet og transparens 

Vi har tidligere beskrevet, at der er vanskeligheder forbundet med at indsamle entydig valide 

data for erhvervsejendomsmarkedet. Der er få lange tidsserier og der er ikke en egentlig 

database, hvor informationer om priser, lejeniveauer, afkastkrav mv. indsamles og udbydes. 

Oline
170

 udbyder en statistiktjeneste til mæglerne, hvor informationer om indgåede lejemål og 

handler kan findes – databasen går dog kun tilbage til 2000, er ikke anvendelig til længere 

tidsserier og er derudover ikke gratis at benytte.  

Vi mener at den dårlige gennemsigtighed på markedet giver mulighed for at få aktører kan 

påvirke markedet. Derved kan signifikante handler, der ikke nødvendigvis er markedskonforme, 

påvirke markedets opfattelse af prisniveauet. Eksempelvis fremhæves det bl.a. af Bjarne Boye 

Nielsen (BBN Consult) og Michael Nielsen (ATP Ejendomme) at et frasalg af Amagerbankens 

ejendomme under tvangslignende forhold over en kort tidshorisont vil presse markedet for 

erhvervsejendomme
171

. Det vurderes at hvis en større portefølje ’presses igennem p  et par  r’ 

vil det kunne medføre prisfald på 25-30 pct. Dette indikerer et illikvidt marked. 

Et andet eksempel på markedets manglende overskuelighed er bankernes måde at afvikle 

ejendomme på. Det fremgår i en artikel i Økonomisk Ugebrev, at nogle banker har handlet 

ejendomsporteføljer til høje priser under forudsætning af fordelagtige finansieringsforhold for 

investorerne. Disse handler fremgår ikke af almindelig fri handel og er med til at mindske 

udbuddet
172

. 

 

Vores test viser, at priserne på erhvervsejendomsmarkedet er længere tid om justere sig end for 

andre aktivmarkeder. Herunder, at man ’teknisk set’ kan forklare nuværende eller kommende 

priser med tidligere års eller kvartalers prisændringer. På grund af vores korte testperiode er 

dette ikke en generel konklusion for ejendomsinvestering og ejendomscyklusser. En sådan test 

kræver som beskrevet væsentlig længere tidshorisonter. Perioden 1992-2009 er præget af flere 

på hinanden efterfølgende stigninger, hvorfor vi kan konstatere at markedet i denne periode har 

været længere tid om at justere priserne. 

Som beskrevet er der en række forhold som gør at efterspørgslen efter areal kan argumenteres at 

være stigende, samtidigt med, at der i perioden tilføres erhvervsejendomsareal fra byggeriet. Vi 

må derfor konkludere, at man på markedet for erhvervsejendomme har haft svært ved at 

indarbejde fremtidige forhold og forventninger i priserne, hvorfor priserne gradvist har været 

stigende over flere perioder. Ifølge ”Random Walk” hypotesen bør prisudviklingen være 

uafhængig af tidligere udviklinger på et effektivt marked, fordi alle informationer bør være 

indkalkulerede i prisen på et aktiv
173

. 

                                                 
170 www.oline.dk   
171 Berlingske Tidende - Business d. 21. oktober 2010 

http://www.business.dk/ejendomme/amagerbanken-kan-trykke-ejendomspriser-markant  
172 Børsen d. 9. marts 2010 – med henvisning til Økonomisk ugebrev 

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/152827/kreative_ejendomssalg_begraenser_udlaanstab.html  
173 Fama (1965) – Random Walk in Stock Market Prices 

http://www.oline.dk/
http://www.business.dk/ejendomme/amagerbanken-kan-trykke-ejendomspriser-markant
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/152827/kreative_ejendomssalg_begraenser_udlaanstab.html
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Vi vurderer, at det at forholdet tilsyneladende ikke er gældende kan være delvist historisk 

bestemt, da ejerstrukturen jf. Tabel 4-2 herom viser en overvægt af investorer med passiv 

investeringsstrategi. 

 

Den ringe transparens på markedet giver efter vores mening investorerne dårlige vilkår for at 

registrere ændringer i markedet. Dette kan være medvirkede til at priserne er fortsat med at stige 

i en periode, hvor der efter vores mening reelt burde være en nedgang i markedet
174

, samt at de 

institutionelle investorer synes at have reageret relativt tidligere ift. dette. 

Nedgangen i omsætningen af både rene forretningsejendomme og fabriks- og lagerejendomme 

ses faktisk før prisfaldet sætter ind. Dette kan være en naturlig funktion af den føromtalte 

’prospect theory’. Da det er sværere for en investor at tage et tab på sin investering, kan der 

være mange investorer der har forsøgt at holde på deres ejendomme i håb om bedre tider. En 

faldende omsætning af erhvervsejendomme kan efter vores mening være et tegn på snarligt 

faldende priser. 

 

Omsætningen på det danske marked er dog igen en uigennemskuelig parameter, idet der kun 

berettes om: 

- Antallet af handlede ejendomme og gennemsnitlig pris pr. handlet ejendom (Danmarks Statistik) 

- Værdien af alle handlede ejendomme, uden at fremhæve antallet af handler dette beror på 

(Markedsrapporter fra Sadolin & Albæk, Cushman & Wakefield mf.) 

 

En øget gennemsigtighed kan for eksempel opnås ved at føre fælles statistik over antallet af 

solgte ejendomme, deres type, størrelse og kvalitet. Kvalitet er en abstrakt parameter, men 

eksempelvis ejendommens alder eller seneste tidspunkt for ombygning/renovering kan give et 

fingerpeg.   

                                                 
174 Af Danmarks Statistiks prisindeks fremgår det at prisudvikling først er negativ efter andet kvartal 2008. 
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8 Analyse af udlånsaktivitetens indflydelse 

I Danmark er de primære udbydere af lån til ejendomme realkreditforeningerne, men det 

fremgår at pengeinstitutterne siden 2001 har eksponeret sig markant overfor det danske 

erhvervsejendomsmarked - jf. afsnit 5.5.2. I det følgende sandsynliggøres de finansielle 

institutternes og erhvervsejendomsmarkedets indbyrdes relation, ved argumentation ud fra det 

empiriske materiale og konkrete eksempler.    

 

Udlånsaktiviteten er beskrevet i afsnit 5.5, hvor det fremgår, at der i perioden 2005 til 2008 

skete en kraftig forøgelse i realkreditinstitutternes udlånsbeholdning til erhvervsejendomme. 

Derudover fremgår det, at det primært var udlån til kontorejendomme, der steg markant samt at 

der i denne periode også skete en kraftig forøgelse af de afdragsfrie lån og rentetilpasningslån. 

Det ses, at der for pengeinstitutternes er sket en tilsvarende kraftig eksponering mod 

erhvervsejendomsmarkedet og målt i forhold til udlånsbeholdningen for 2000 var eksponeringen 

seks gange så stor i 2008. 

 

Mere end halvdelen af realkreditudlånsbeholdningen for udlån til erhvervsejendomme består, fra 

slutningen af 2007 og frem, af både afdragsfrie lån og lån med variabel rente. Dette er et udtryk 

for, at mange investorer og brugere har valgt at have en lav startydelse på lånene. Vi mener, at 

dette kan indikere en forventning om stigende ejendomsværdier og fortsat mulighed for 

refinansiering af korte lån. Dette indebærer imidlertid at realkreditinstitutterne i nogen grad har 

været enige i disse forudsætninger. 

Helt sikkert er det, at låntagerne har påtaget sig mere finansiel risiko i form af en større 

renteeksponering qua de nye låneformer. Det bemærkes hertil at der i perioden 2007 til 2008 

optages en stor mængde afdragsfrie variable lån med kort løbetid, dvs. at renten tilpasses med 

jævne mellemrum. Det bemærkes yderligere at renten i denne periode, omend højere end i 2004 

til 2006, stadigvæk må betragtes som lav. Så meget desto større renterisiko. 

 

Den finansielle innovation, som rentetilpasningslån og afdragsfrie lån er udtryk for, kan have 

gjort det muligt at købe dyrere ejendomme end tidligere – fordi disse kan finansieres til en 

lavere løbende ydelse. Dette kan have medvirket til at øge efterspørgslen efter 

erhvervsejendomme, eftersom den relativt mere attraktive långivning har gjort det mere 

attraktivt at købe. 

 

I en situation, hvor en udvikler eller et ejendomsselskab køber en ejendom med henblik på at 

udvikle og videresælge, er det attraktivt at låne til en lav variabel rente, da dette minimerer de 

finansielle omkostninger i udviklings- og salgsperioden. Hvis en variabel rente er 2,5 pct. og den 

30-årige faste rente er 5 pct. kan en investor principielt halvere sine finansielle omkostninger 

ved, at vælge den variable rente.  
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Dermed kan investoren potentielt låne dobbelt så mange penge, såfremt pengeinstituttet finder 

investoren kreditværdig.  

Hvis en investor låner afdragsfrit udgør rentebetalingerne 100 pct. af ydelsen. Såfremt renten er 

lav, eksempelvis 2 pct., og stiger med 2 pct.-point til 4 pct., fordobles ydelsen. Havde renten 

eksempelvis været 4 pct., ville ydelsen med en 2 pct.-points stigning ikke fordobles, men ’blot’ 

stige med 50 pct. - en væsentlig forskel. Jo lavere rente, desto større renterisiko og desto mere 

forsigtigt bør en potentiel låntager kreditvurderes. 

 

Heri ligger problematikken at realkreditinstitutterne bl.a. udlåner på baggrund af 

ejendomsværdierne. Jo højere værdi realkreditinstituttet vurderer ejendomme til, desto større 

udlånsgrundlag har disse. I perioder hvor priserne er kraftigt stigende kan dette have en 

selvforstærkende effekt. Dette er ligeledes gældende for pengeinstitutterne. Vi ser at 

realkreditternes stigning i eksponering mod erhvervsejendomme ikke stiger i samme grad som 

for pengeinstitutterne, målt i forhold til udlånsbeholdningen i år 2000.  

 

Det fremgår af afsnit 4.3.4, at realkreditinstitutternes værdiansættelse af ejendomme til 

låneudmåling skal ske efter den afkastbaserede værdiansættelsesmodel, mens pengeinstitutterne 

kan vælge mellem afkastbaseret eller DCF metode.  

Realkreditinstitutterne tilstræber at vurdere ejendommene til markedsværdi fordi de pålægges at 

benytte et markedskonformt afkastkrav. På likvide markeder er dette uproblematisk, men på et 

illikvidt marked, der i perioder kan rammes af spekulativ adfærd, er der en risiko for at 

realkreditinstitutterne overbelåner ejendomme – pga. et misvisende markedskonformt 

afkastkrav. 

 

Som det fremgår af afsnit 4.3.4, kan realkreditinstitutter ikke belåne erhvervsejendomme med 

mere end 60 pct., mens pengeinstitutterne principielt kan finansiere hele ejendommens værdi. 

Som udgangspunkt er det ikke problematisk, at ejendommene er kraftigt belånt, når låntagerne 

kan overholde deres finansielle forpligtelser. 

Låntagerne er i højere grad end tidligere blevet mere eksponeret over for renteændringer fra og 

med perioden 2003 og frem. 

I perioder hvor låntagere presses på deres indtjening og deres tilbagebetalingsevne svækkes, kan 

en høj belåningsgrad have signifikante konsekvenser for især pengeinstitutterne. Hvis deres 

debitorer går konkurs, medfører dette at pantet overtages
175

. 

 

Efter finanskrisens indtræden ses, jf. afsnit 5.5.5 om konkurser, at der særligt for branchen 

ejendomsudlejning og -formidling har været en kraftig stigning i antallet af konkurser.  

                                                 
175 Typisk byder penge- og realkreditinstitutterne deres pant hjem på tavangsauktioner, såfremt der ikke bydes til pantets 

oprindelige værdi. Eksemplificeret ved: Jyllandsposten d. 17. november 2009 – ”BRF måtte underbyde sig selv” 

http://epn.dk/brancher/finans/realkredit/article1887984.ece 

http://epn.dk/brancher/finans/realkredit/article1887984.ece
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I de ejendomsselskaber vi har analyseret er der en stigning i lånoptagelsen og den finansielle 

gearing i perioden 2005-2008. Hvis denne udvikling er repræsentativ for branchen, er dette med 

til at forklare udviklingen. 

Har der været en tendens til overvurdering af pantets værdi, betyder det at penge- og 

realkreditinstitutterne kan have været tvunget til at overtage ejendomme til overvurderet pris. 

Dette betyder at penge- og realkreditinstitutterne skal afhænde ejendommene på markedet, enten 

med tab eller lade disse indgå i balancen med eventuelle nedskrivninger i værdien af pantet. 

 

Det forhold, at penge- og realkreditinstitutterne efterfølgende strammer udlånskrav, er en 

indikation af at der i den forudgående periode har været en for lempelig kreditgivning. Dette 

underbygges yderligere af at en række banker etablerer ejendomsselskaber. Det sidste kan være 

udtryk for, at det ikke har været muligt at sælge disse hurtigt i et frit likvidt marked. 

 

Disse forhold synes at have gjort sig gældende på det danske marked og begrundes nedenfor.  

 

Kreditvurderingsinstituttet Standard & Poor’s (S&P’s) fremhæver at danske banker har måttet 

nedskrive ca. 1 pct. af den samlede udlånsmasse som følge af værdireguleringer af 

erhvervsejendomme i 2009
176

. Samme selskab uddyber desuden at de forventer nedskrivninger i 

samme niveau i løbet af 2010. Vi kan bekræfte at der siden S&P’s kommentarer, er blevet 

foretaget nedskrivninger på erhvervsejendomme og erhvervsejendomsrelaterede pantebreve
177

.  

 

Flere banker har set sig nødsaget til at oprette ejendomsselskaber til afvikling af nødlidende 

engagementer. Dette eksemplificeres ved bl.a. ROSK Ejendomme
178

, som er Roskilde Banks 

ejendomsselskab og Amagerbankens oprettelse af eget ejendomsselskab
179

. Eksponeringen mod 

erhvervsejendomsmarkedet bekræftes desuden af adm. direktør i Jeudan Per W. Hallgren
180

: 

 

”Bankerne og realkreditinstitutterne venter med at s lge ejendomme. Det er meget fornuftigt, og ikke en kritik. I 

slutningen af 1980'erne og starten af 90'erne var vi meget efter dem, fordi de solgte det hele ud over kanten og 

fik betydelige tab. Denne gang holder de hesten en smule, og vil gerne l re det, de skal s lge at kende.” – Per 

W. Hallgren. 

 

                                                 
176 Børsen d. 11. januar 2010 – ”Frygt for nye danske banktab” og Jyllandsposten (epn.dk) – ”Analyse: flere tab på 

erhvervsejendomme. http://borsen.dk/nyheder/finans/artikel/1/173978/frygt_for_nye_danske_banktab.html ; 

http://epn.dk/brancher/finans/ejendom/article1942924.ece  
177 Børsen d. 25. maj 2010 – ”Alm. Brand venter tab på to milliarder i banken” 

http://borsen.dk/nyheder/finans/artikel/1/196176/amagerbanken_skaber_ejendomsselskab.html og 

Børsen d. 27. september 2010 – ”Finanstilsynets dom chokerer Eik Banki”  

http://borsen.dk/nyheder/finans/artikel/1/192038/finanstilsyns_dom_chokerer_eik_bank.html    
178 Børsen d. 4. marts 2009 – ”Roskilde Banks ejendomsselskab på plads” 

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/152499/roskilde_banks_ejendomsselskab_paa_plads.html  
179 Børsen d. 24. november 2010 – ”Amagerbanken skaber ejendomsselskab” 

http://borsen.dk/nyheder/finans/artikel/1/196176/amagerbanken_skaber_ejendomsselskab.html  
180 Børsen d. 19. august 2010 – ”Jeudan-chef: Bankerne holder på ejendommene”  

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/163885/jeudan-chef_banker_holder_paa_ejendommene.html  

http://borsen.dk/nyheder/finans/artikel/1/173978/frygt_for_nye_danske_banktab.html
http://epn.dk/brancher/finans/ejendom/article1942924.ece
http://borsen.dk/nyheder/finans/artikel/1/196176/amagerbanken_skaber_ejendomsselskab.html
http://borsen.dk/nyheder/finans/artikel/1/192038/finanstilsyns_dom_chokerer_eik_bank.html
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/152499/roskilde_banks_ejendomsselskab_paa_plads.html
http://borsen.dk/nyheder/finans/artikel/1/196176/amagerbanken_skaber_ejendomsselskab.html
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/163885/jeudan-chef_banker_holder_paa_ejendommene.html
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Bjarne Graven Larsen, som på tidspunktet for udtalelsen var fondsdirektør i ATP, udtrykker i en 

kommentar til Jyllandsposten i december 2010
181

 bankernes eksponering således: 

”Når bankerne har haft så store tab, tager det tid, inden de får det hele ud af bøgerne, får det hele skrevet af, 

solgt deres ejendomme og er tilbage til normalen. Der kan nemt gå 5-10 år” – Bjarne Graven Larsen 

 

Disse forhold underbygger således vores analyse af den udlånsstatistik vi har fremhævet i afsnit 

5.5. Dermed har denne udlånsudvikling medført en overeksponering mod 

erhvervsejendomsmarkedet. 

 

Nedenfor er angivet et eksempel som særligt fremhæver den optimisme som herskede blandt 

investorer og långivere i perioden op til ultimo 2008, samt resultatet af bristen på 

erhvervsejendomsboblen. 

Kenneth Schwartz Thomsens erhvervede en ejendom på Livjægergade på Østerbro for 150 mio. 

kr. af en anden ejendomsinvestor. Efter Kenneth Schwartz Thomsen blev erklæret konkurs blev 

ejendommen købt på tvangsauktion af Roskilde Bank til 51,6 mio. kr., hvilket svarede til den 

sum som banken garanterede for
182

. Der var ingen der vurderede ejendommen højere end 51,6 

mio. kr., hvorfor det må konkluderes, at banken i sin låneudmåling havde fejlvurderet 

markedsværdien betragteligt. Dette scenarie ikke enestående
183

.  

 

Som tidligere fremhævet er realkreditinstitutterne pålagt at benytte den afkastbaserede model, 

endvidere er det sandsynligt, at denne er blevet hyppigt anvendt af pengeinstitutterne. Problemet 

i at anvende et markedskonformt afkastkrav kan, som argumenteret, lede til en overvurdering af 

ejendommen og dermed pantets værdi. Dette gælder dog ikke kun for den afkastbaserede model, 

da et markedskonformt afkastkrav også kan indgå i DCF-modellen. Vi mener i denne 

sammenhæng, at det er sandsynligt at særligt pengeinstitutterne ikke har forholdt sig kritisk nok 

til de, i perioder, meget lave afkastkrav som investorerne synes at have handlet på baggrund af. I 

den forbindelse udtaler Kristian Krogh184: 

”Det var i perioden frem til finanskrisen meget let at skaffe finansiering til ejendomme med meget høje 

belåningsgrader, hvilket i høj grad kan tilskrives særligt nogle pengeinstitutters ukritiske udlån og endog 

manglende evne til grundlæggende at vurdere ejendomme.” – Kristian Krogh 

                                                 
181 Børsen d. 1. december 2010 – ”ATP: 15 triste år for dansk økonomi” 

http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/196594/atp_15_triste_aar_for_dansk_oekonomi.html  
182 Jyllandsposten d. 16. marts 2009 – ”Den umulige pris” 

http://www.infomedia.dk.esc-web.lib.cbs.dk/ms/GetArticleFull.aspx?outputFormat=Full&Duid=e1721570 
183 Steen Gude, Carsten Leveau, Kenneth Schwartz Thomsen, Martin Klüts og Chrstian Correll, gik alle konkurs i løbet af 2008 

og var eksponeret mod udlejnings- og erhvervsejendomme: http://www.business.dk/karriere/ex-milliardaerer-lever-paa-bankens-

naade  

Jyllandsposten d. 3. august 2010 – ”BRF presset af tvangsejendomme” 

http://epn.dk/brancher/finans/realkredit/article2139730.ece 

Jyllandsposten d. 10. september 2009 – ”Det største tvangssalg nogensinde” 

http://epn.dk/brancher/finans/ejendom/article1880535.ece 
184 Se bilag 5 

http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/196594/atp_15_triste_aar_for_dansk_oekonomi.html
http://www.infomedia.dk.esc-web.lib.cbs.dk/ms/GetArticleFull.aspx?outputFormat=Full&Duid=e1721570
http://www.business.dk/karriere/ex-milliardaerer-lever-paa-bankens-naade
http://www.business.dk/karriere/ex-milliardaerer-lever-paa-bankens-naade
http://epn.dk/brancher/finans/realkredit/article2139730.ece
http://epn.dk/brancher/finans/ejendom/article1880535.ece
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Denne udtalelse fra en af markedets aktører må betegnes som en skarp kritik af 

pengeinstitutternes udlånspolitik op til 2008. Der er dog flere indikationer på at enkelte 

pengeinstitutter systematisk har undervurderet risikoen i deres udlån og overvurderet 

pantværdien af ejendomme. Eksempelvis er der fremhævet adskillige sager om tvangsauktioner 

i forbindelse med ejendomsspekulanters konkurs
185

. Dette betyder at pengeinstitutter har måttet 

lide tab som følge af overvurderet pant i erhvervsejendomme
186

. 

 

Det er endvidere sandsynligt, at årsagen til denne undervurdering af risikoen kan skyldes 

følgende to forhold. Modpartsrisikoen kan være blevet undervurderet på baggrund af den 

positive udvikling i antallet af konkurser frem til boblens brist i 2008. Det vurderede tab ved 

konkurs kan være blevet undervurderet givet den positive påvirkning prisstigningerne har haft 

på lånets pant. Dette vurderer vi på baggrund af teorien om disaster myopia og 

representativeness bias. Det vil sige at kreditvurderingen ikke er påvirket af en særlig frygt for 

prisfald på ejendomme, da der er taget udgangspunkt i en periode som har været særlig positiv 

og som derfor ikke var repræsentativ for den gennemsnitlige fremtidige udvikling. 

 

Dette underbygges ved at fremhæve penge- og realkreditinstitutternes reaktion på krisen, som 

fremgår nedenfor. 

 

Af perioden efter 2008 fremgår det, at både pengeinstitutterne og realkreditinstitutterne har 

foretaget en kraftig stramning af deres kreditgivningsvilkår. Dette kan udledes af værdierne i 

nedenstående tabel 8-1, hvor de finansielle institutters reaktion er målt ved en kvartalsvis 

kvalitativ statistik i årene efter de massive prisfald.  

                                                 
185 Jyllandsposten d. 28. oktober 2009 – ”Velkommen til spekulanternes realkreditinstitut” 

http://epn.dk/brancher/finans/realkredit/article1865623.ece 

Jyllandsposten d. 17. november 2009 – ”BRF måtte underbyde sig selv”  
186Amagerbankens årsrapport 2009, FIH Erhvervsbank årsrapport 2009, Finansiel Stabilitet årsrapport 2009, 

Jyllandsposten d. 4. juni 2008 – ”Fionia får kæmpetab på pantebreve” http://epn.dk/brancher/finans/bank/article1361092.ece 

http://epn.dk/brancher/finans/realkredit/article1865623.ece
http://epn.dk/brancher/finans/bank/article1361092.ece
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Tabel 8-1 Undersøgelse af kreditvilkår

 
       Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning 

Værdierne er udtryk for penge- og realkreditinstitutternes vurdering af deres egne 

kreditstandarder og betingelser, ytret af ledelsen i diverse kreditforeninger. 

På baggrund af denne undersøgelse kan vi konstatere at udlånsinstitutterne, efter egen vurdering, 

har haft en for lempelig kreditgivning frem til finanskrisens indtræden. 

Det fremgår, at den overvejende holdning er, at kravene til kreditgivning er blevet strammet på 

alle punkter. Det er blevet dyrere for låntagerne at optage lån og det er samtidigt blevet sværere 

at opnå lån, idet der stilles strammere krav til sikkerhedsstillelse og realkreditinstitutternes 

generelle risikovillighed er blevet væsentlig mindre. Først i 2. kvartal 2010 er 

realkreditinstitutterne holdt op med at stramme kreditstandarderne.  

Udover kreditgivningsparametrene kan det af tabellen aflæses, at de finansielle institutter har 

måttet tage flere tab og nedskrivninger i perioden efter den finansielle krise, hvilket underbygger 

vores tidligere kommentarer.  

Det er desværre ikke muligt at aflæse de samme værdier i perioden 2005 til 2008, da denne 

måling ikke går længere tilbage. 

 

Det er svært at vurdere hvorvidt penge- og realkreditinstitutterne i denne forbindelse har 

overreageret i henhold til teorien om disaster myopia, da der kan være tale om en normalisering 

af kreditvilkårene. Pengeinstitutterne synes dog at forbedre prisbetingelserne en anelse i løbet af 

2009, hvilket kan indikere, at der har været tale om en mindre overreaktion i perioden 2008K4-

2009K3. 

 

Det er endvidere muligt, at bankernes tilsyneladende tilbageholdenhed med afvikling af 

nødlidende engagementer kan være udtryk for tabsaversion, idet fremtidige prisfald ikke kan 

udelukkes på nuværende tidspunkt. Deres tilbageholdenhed kan dog bero på en vurdering af 

stemningen på markedet, samt udbuddet på markedet, som indikerer, at markedet er for illikvidt 

til, at man kan sælge disse ejendomme til en fair pris.  

Risikoparameter 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3

Pengeinstitutter Ændring i kreditstandarder -64 -44 -9 0 14 -1 2 3

Kreditstandarder - risikoopfattelse -84 -61 -14 -4 13 11 -2 -2 

Kreditstandarder - risikovillighed -64 -38 -4 -1 0 -2 0 -2 

Betingelser - pris -80 -74 -21 3 5 13 14 4

Betingelser - krav til sikkerhedsstillelse -56 -59 -15 -2 4 -1 -1 0

Andel af nedskrivninger/tab 82 8 23 16 -19 -42 -39 -22 

Realkreditinstitutter Ændring i kreditstandarder -71 -71 -11 -7 -5 -12 0 0

Kreditstandarder - risikoopfattelse -84 -100 -12 -7 0 -12 0 0

Kreditstandarder - risikovillighed -84 -84 -12 -7 0 -7 0 0

Betingelser - pris -71 -78 -18 -13 -17 -11 0 0

Betingelser - krav til sikkerhedsstillelse -32 -44 -11 0 -5 -5 0 0

Andel af nedskrivninger/tab 43 11 11 40 29 11 -14 7

Kvalitativ udlånsundersøgelse - pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning

Målt ved en kvalitativ dataindsamling. På en skala fra -100 til 100, hvor -100 angiver at der er blevet 

strammet 'en del', mens 100 angiver at der er blevet lempet 'en del'. For nedskrivninger/tab betyder de 

positive tal at der er registreret flere nedskrivninger/tab siden sidste periode. 
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9 Sammenfatning og besvarelse af problemformulering 

Ved at betragte vores empiriske periode 1981-2009 finder vi særligt to perioder der indikerer, at 

der har været en særlig grad af spekulativ adfærd på det danske erhvervsejendomsmarked. Vi 

mener at kunne konstatere to bobler i vores empiriske periode: Perioden 1983-1987 og 2006-

2008. 

 

I perioden 1983-87 finder vi det sandsynliggjort, at der har været en boble på 

erhvervsejendomme. Dette gælder både for kontor- og industriejendomme. Dette kan 

argumenteres ud fra, at der efterfølgende er en overkapacitet af erhvervsejendomme i perioden 

1990-1994, særligt signifikant for industriejendomme. Investeringer i erhvervsejendomme er i 

perioden 1990-1994 faldende i reale priser og investeringsandelen ift. BNP falder på trods af en 

real-nulvækst i samme periode. 

Vi argumenter for, at byggebranchen i perioden op til denne boble fokuserer for meget på de 

tidligere års prisudvikling for erhvervsejendomme, samt særligt industriens evne til at fortsætte 

høje vækstrater. I perioden er der samtidigt en stigning i pengeinstitutternes udlånsbeholdning til 

bygge- og anlægsbranchen, om end vi ikke har gennemført en egentlig analyse af 

udlånspolitikkens indflydelse i denne periode. 

De lave afkastkrav til ejendomme i det centrale København i perioden 1983-86 bekræfter, at 

investorerne har haft høje forventninger til fremtidige kapitalafkast. Vi argumenterer, at man i 

perioden kan have sænket sine afkastkrav i forventning om, at erhvervsejendommene kunne 

fungere som sikring mod den høje inflation i perioden. Da det med rimelig sikkerhed kan 

bekræftes, at der i perioden 1983-1987 har været tale om en boble på det danske 

erhvervsejendomsmarked, jf. Østrup (2008), har vi alene anvendt denne periode som en 

referenceramme for vores undersøgelse af den senere periode.  

 

I perioden 1999-2000 er der relativt høje kapitalafkast på erhvervsejendomme, samtidigt med en 

høj byggeaktivitet. Vi mener at der er begrundelse for, at byggebranchen tilføjede tilstrækkelig 

areal, samt at efterspørgslen blev overvurderet, så det øgede udbud i 2001-2003 var med til at 

normalisere markedet. Afkastkravene i perioden viser ikke signifikante udsving, hvorfor vi ikke 

ser indikationer for spekulativ adfærd på investormarkedet. 

 

I perioden fra 2004 til medio 2008 ses signifikante prisstigninger for erhvervsejendomme i 

Danmark. Dette er særligt signifikant for 2006 til medio 2008 og vi mener, at der for denne 

periode er gode argumenter for, at der har været en bobletilstand, særligt som følge af 

investorernes adfærd jf. nedenfor. 
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Periodens meget lave risikopræmier på erhvervsejendomme, særligt på butikker og kontorer, er 

medvirkende til at priserne stiger. Ejendommes illikviditet og driftsrisici taget i betragtning kan 

det efter vores mening ikke logisk forklares, at investorerne forlanger så lave risikopræmier. 

Derudover falder afkastkravene til ’prime’ ejendomme fra 2006-2007, hvor den generelle 

renteudvikling er stigende. 

Vi mener, at en mindre andel af investorerne har påvirket det generelle prisniveau. Der er 

indikation for, at overoptimisme i perioden 2006-2008 hos disse investorer har medvirket til at 

skabe et opadgående pres på priserne. Dette understøttes endvidere yderligere af Jyllandspostens 

afsløring af ejendomskarrusellen, hvor enkelte investorer har kunnet begå moral hazard som 

følge af dårlig overvågning af investorers incitamenter. 

 

Vi mener endvidere at argumentet om overoptimisme kan underbygges af den markante stigning 

i antallet af konkurser for bygge- og anlægsvirksomheder og ejendomsselskaber i perioden efter 

finanskrisens indtræden. Denne udvikling er særlig markant for disse brancher, hvorfor der i 

perioden op til boblens brist kan have været en umålbar (men måske stor) tilgang af 

’lykkeriddere’. 

 

Det er muligt, at investorerne som følge af den mindre lavkonjunktur i perioden 2001-2003 har 

været påvirket af disaster myopia, hvor man har vurderet sandsynligheden for endnu en 

lavkonjunktur for at være urealistisk med så kort et mellemrum. 

 

Byggeriet stiger kraftigt i perioden 2005-2008. For kontor- og lagerejendomme fuldføres der i 

denne periode mere end for resten af den empiriske periode. Der synes i byggebranchen at have 

været en forventning om, at servicesektoren ville fortsætte med at vokse i forhold til andre 

sektorer, at der fortsat ville være nærved fuld beskæftigelse og/eller at andre forhold ville 

bevirke en stadigt stigende efterspørgsel efter kontorlokaler. Det er vores opfattelse, at dette er 

udtryk for naive forudsætninger, samt at der er stærke lighedspunkter til udviklingen for 

industriejendomme i 1980’erne. Efter 2008 kan vi konstatere, at byggeriet på det nærmeste 

ophører hvilket underbygger antagelsen om, at der har været en boble. 

 

Vores analyse af ejerstrukturen på markedet for erhvervsejendomme viser, at der generelt er tale 

om en lav omsætning på markedet målt i forhold til den samlede bestand. Dette forhold mener vi 

skyldes, at der på det danske marked er en stor koncentration af forsikrings- og 

pensionsselskaber, der direkte eller indirekte ejer ejendomme. 

Disse investerer med en lang investeringshorisont og dette vurderes at dæmpe mængden af 

transaktioner på markedet. En anden følgevirkning er, at investorer med lang 

investeringshorisont ikke har samme behov for markedsdata. De vil typisk vurdere de enkelte 

ejendomme. 
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Færre transaktioner på markedet medfører, at eventuelle ’lykkeriddere’ får uforholdsmæssig stor 

indflydelse på transaktionsbaserede prisstatistikker, som resten af markedet anvender som 

benchmark. 

 

I 2000 trådte den nye erhvervslejelov i kraft. Effekten af denne er svært målbar, men vi mener at 

den nye lovgivning kan have haft særlig indflydelse på lejeprisudviklingen for 

butiksejendomme. Dette bekræftes af aktører på markedet, jf. vores analyse i afsnit 7.5. 

Herudover mener vi ikke, at der har været signifikante lovgivningsmæssige ændringer, der kan 

have bidraget til den positive prisudvikling.  

 

Flere teoretiske kilder fremfører, at en uforholdsvis stor stigning i udlån til 

erhvervsejendomsmarkedet øger prisstigninger. Vi kan dokumentere en høj grad af 

sammenhæng imellem stigningen i priserne på danske erhvervsejendomme og stigningen i 

realkredit- og pengeinstitutternes udlån til ejendomsrelaterede brancher. Især pengeinstitutterne 

har siden medio 2000 øget deres eksponering mod erhvervsejendomsrelaterede låntagere. 

Vi mener, at dette har påvirket den optimistiske stemning på markedet, da udlånspolitikken har 

finansieret en række handler på markedet i et prisleje, der efterfølgende synes urealistisk højt. 

Udsagnet underbygges efter vores opfattelse af de nedskrivninger, som låneinstitutterne har 

foretaget siden slutningen af 2008, og det forhold at en række pengeinstitutter har måttet lukke 

på grund af for store eksponeringer mod erhvervsejendomsmarkedet. Endeligt vurderes det 

forhold, at enkelte pengeinstitutter har oprettet egne ejendomsselskaber til nødlidende 

engagementer for, at være en kraftig indikation om at markedet har haft en boble i den 

foregående periode. 

 

Det er muligt at långiverne, hvis de har benyttet markedskonforme afkast i deres 

værdiansættelser, har undervurderet risikoen ved investering i erhvervsejendomme. Det er 

ydermere sandsynligt, at långivere har undervurderet deres modpartsrisiko som følge af en lang 

årrække med meget få konkurser for ejendomsrelaterede selskaber og dermed været påvirket af 

disaster myopia. 

 

Vi finder det sandsynligt, at de finansielle innovationer kan have gjort det mere attraktivt og 

muligt for en større gruppe af investorer at købe erhvervsejendomme og dermed have medvirket 

til at øge efterspørgslen med prisstigninger til følge. Signifikansen heraf bør dog bero på en 

analyse af de konkursramte aktørers finansieringsforhold, som vi ikke har foretaget. 

 

Teorien fremhæver, at man bør kunne forklare prisudviklingen på erhvervsejendomsmarkedet 

ved hjælp af fundamentale samfundsøkonomiske faktorer.  
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Vi opstiller en multipel regressionsmodel, med udgangspunkt i BNP, beskæftigelse (i modellen 

for kontorer), inflation (i modellen for industri), pengemængden og den ti-årige effektive reale 

statsobligationsrente. 

I vores test for kontorer afvises modellen, mens der for industri- og lagerejendomme opnås en 

plausibel model med udgangspunkt i BNP og pengemængden. Modellerne tillægges ikke særlig 

vægt i vores analyse som følge af de anførte dataproblemer. Ved at inkludere pengeinstitutternes 

udlånsbeholdning modellen, findes en signifikant sammenhæng. Modellen underbygger dermed, 

at udlånsbeholdningen spiller en rolle for priserne på erhvervsejendomsmarkedet. 

Modellerne er efter vores vurdering intuitivt korrekte og bør derfor med et bedre datagrundlag 

kunne vise en signifikant sammenhæng mellem de forklarende variable og prisudviklingen. 

 

9.1 Konklusion 

Vi mener på baggrund af ovenstående at kunne konstatere følgende: 

 

I. At der har været tendenser til spekulativ adfærd i vores empiriske periode. Særligt 

fremhæves to perioder: 1983-1987 og 2005-2008. 

 

II. At de strukturelle forhold på det danske erhvervsejendomsmarked, indirekte har påvirket 

prisudviklingen. Vi mener ikke, at der i den empiriske periode har været større 

lovgivningsmæssige ændringer, der kan begrunde den stigende prisudvikling i perioden 

2005 til 2008. 

 

III. At penge- og realkreditinstitutternes udlån til ejendomsrelaterede brancher har haft en 

indflydelse på efterspørgslen efter erhvervsejendomme og dermed på prisudviklingen. Vi 

mener, at særligt pengeinstitutternes udlånspolitik har været en væsentlig faktor. 
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10 Perspektivering 

Vi har endnu ikke set det fulde omfang af den seneste finansielle og økonomiske krise, man kan 

derfor ikke endeligt konstatere om markedet for erhvervsejendomme siden 2008 har undergået 

en normalisering, eller er på vej mod yderligere nedgang. Det kan derfor være interessant at 

gentage denne afhandling i løbet af 2012 eller senere, hvor det formodes at dette spørgsmål er 

afklaret. Derudover vil Solvens II og Basel III ved udgangen af 2012 være implementeret. 

 

Det er vores opfattelse at informationen om erhvervsejendomsmarkedet i de seneste år, er blevet 

bedre i kraft af flere udgivelser, mere dataindsamling og større mediefokus. Markedet er dog 

stadig uigennemsigtigt, bl.a. som følge af, at entydigt pålideligt statistisk er vanskeligt 

tilgængeligt. Idet markedet er et lille marked med relativt få handler, bliver en 

transaktionsbaseret statistik hurtigt unøjagtig. Vi mener derfor det er nødvendigt at forbedre den 

tilgængelige information. Eksempelvis ville det være nærliggende at offentliggøre arealet af de 

solgte ejendomme i Danmarks Statistiks prisstatistik, således at man ville kunne følge den 

gennemsnitligt handlede m
2
-pris for erhvervsejendomme. 

 

En større gennemsigtighed på markedet vil efter vores mening bevirke, at urealistiske priser vil 

blive opdaget hurtigere, hvilket giver markedets aktører et bedre beslutningsgrundlag.  

 

Vi har i opgaven diskuteret forholdende omkring Solvens II reglerne for forsikrings- og 

pensionsselskaber og disses indflydelse for det danske erhvervsejendomsmarked. Vi mener at 

Solvens II reglerne kommer til at have en signifikant betydning for bl.a. fast ejendom, herunder 

erhvervsejendomme. Som det ser ud nu, bliver alt fast ejendom kategoriseret under ét og 

kapitalbelastningen for fast ejendom alene er 25 procent. Dette er lavere end f.eks. noterede og 

ikke-noterede aktier, men højere end nogle former for obligationer
187

. Dette kan medføre særligt 

to scenarier, hvoraf sandsynligheden for og omfanget af disse endnu er meget usikkert: 

i) En omlægning af andelen af fast ejendom i forhold til den samlede allokering af midler. 

ii) En omlægning af ejendomsbeholdningen i forhold til typen af ejendomme i selskabernes 

portefølje. 

Det første scenarie beror på en vurdering af ejendommes risikoforhold samlet set, sammenlignet 

med andre aktivklasser og deres indbyrdes korrelationer. Det andet scenarie beror særligt på en 

vurdering af ejendommes risiko sammenlignet på tværs af ejendomstype. De to scenarier 

udelukker desuden ikke hinanden og det er sandsynligt at de i vist omfang begge kommer til at 

have en betydning. 

 

                                                 
187 www.ceiops.eu  

http://www.ceiops.eu/
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Solvens II lægger i vores øjne op til en moderne portefølje betragtning, jf. afsnit 3.1.3, hvor 

selskaberne enten søger at opnå den optimale markedsportefølje eller 

minimumvariansportefølje. Vi kan ikke afvise at dette allerede er den foretrukne metode, men 

det er derimod sandsynligt at attraktiviteten af de forskellige aktivklasser ændrer sig som følge 

af de nye kapitalbehov og -beregninger – og dermed ændrer de optimale markedsporteføljer sig. 

 

Vi har i afsnit 4.1.1 fremhævet omfanget af de danske forsikrings- og pensionsselskabers 

beholdninger og den deraf afledte påvirkning af det danske ejendomsmarked. På grund af 

omfanget af forsikrings- og pensionsselskabers beholdninger vil en signifikant ændring heraf 

påvirke strukturen på det danske erhvervsejendomsmarked, herunder prisudviklingen. 

I lyset af den seneste udvikling, samt de tendenser der har gjort sig gældende for 1980’erne og 

start 90’erne, er det muligt at erhvervsejendomme og eksponering herimod vil blive betragtet 

som værende mere risikofyldt. Dette kan komme til at betyde, at erhvervsejendomsbranchen i 

mindre grad kan tiltrække investeringer fra forsikrings- og pensionsselskaberne, samt holde 

priserne på erhvervsejendomme nede pga. en lavere efterspørgsel
188

. 

I denne forbindelse er det svært at vurdere markedet over én kam. Der eksisterer fortsat en 

række ejendomme med god beliggenhed og rimelige lejere og det er svært at se grund til at 

denne type ejendomme ikke skulle blive efterspurgt i fremtiden. 

 

Derimod er markedet for nyligt byggede ejendomme og projektejendomme mere usikkert. Der 

synes at herske en enighed om overbyggeri i de seneste år, hvilket vi ved flere lejligheder 

argumenterer for. Disse nye ejendomme har ikke nødvendigvis central beliggenhed, men er 

bygget pga. byfornyelsesplaner/lokalplaner, forventning om større efterspørgsel efter areal eller 

lignende. Derfor er det sandsynligt at der vil ske en favorisering af erhvervsejendomsmarkedet i 

retning mod centralt beliggende eller på anden måde unikke ejendomme, på bekostning af mere 

usikre ejendomme f.eks. med særlig udnyttelse eller mindre central beliggenhed
189

. Dette kan 

sammenlignes med begrebet ”flight-to-quality”, hvor investorer bevæger sig mod mere sikre 

investeringer i perioder med usikkerhed. Hvor sikkerheden her er en sikring af fremtidige 

pengestrømme fra brugerne på grund af mindre usikkerhed om lejenedslag og tomgang. 

Det er derfor sandsynligt at den overkapacitet af kontorer, vi mener at kunne konstatere, efter 

2008 kan have langsigtede konsekvenser for dels det generelle lejeniveau, dels for 

prisudviklingen – ligesom vi erfarede for industriejendomme i 1990’erne. 

 

                                                 
188 Det er desuden muligt dette vil medføre at forsikrings- og pensionsselskaberne i højere grad vil flytte deres investeringer til 

diversificerede ejendomsporteføljer, forvaltet af professionelle investeringsselskaber, som eksempelvis Aberdeen Asset 

Management, The Carlyle Group el.lign. 
189 Dette forhold fremhæves af bland andre FIH Erhvervsbank i deres årsrapport fra 2009: ”Markedsudvikling: Særligt for det 

danske marked har der i 2009 været et overudbud af sælgere i forhold til antallet af købere. Markedet har været udsat for en 

stigende grad af polarisering, som udmønter sig i en udvidelse af afkastspændet mellem gode og mindre gode beliggenheder 

samt ejendommenes mulighed for alternativ anvendelse.” 
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Finanstilsynet har opstillet pejlemærker for pengeinstitutterne i deres såkaldte tilsynsdiamant
190

 

– bl.a. som reaktion på flere pengeinstitutters kraftige eksponering overfor ejendomsmarkedet 

som beskrevet i denne fremstilling. En af retningslinjerne i tilsynsdiamanten er, at det enkelte 

pengeinstitut ikke må have udlån til branchen ”ejendomsadministration og -handel, 

forretningsservice” for mere end 25 pct. af den samlede udlånsbeholdning. Overskrides denne 

grænse vil Finanstilsynet føre skærpet overvågning af pengeinstituttet og ultimativt påbyde en 

nedbringelse af udlånene.  

Tilsynsdiamanten kommer efter vores mening til at virke som et forebyggende tiltag, i forhold 

til at undgå enkelte pengeinstitutter med uproportionalt store engagementer i ejendomme, 

snarere end en generel dæmper på udlånsaktiviteten
191

. Det er derfor også muligt at 

tilsynsdiamanten, pga. øget opmærksomhed omkring ejendomme, i en vis grad vil forhindre nye 

eksempler på banker, som undervurderer risikoen ved udlån til ejendomme. 

 

Det nye regelsæt for penge- og realkreditinstitutter i Basel III, der bliver implementeret d. 

31/12-2012, er ikke behandlet i vores fremstilling, idet reglerne ikke har haft en indflydelse på 

priserne i vores empiriske periode. Vi finder dog, at pengeinstitutternes udlån til 

erhvervsejendomme har medvirket til at drive priserne, hvorfor regelsæt for pengeinstitutternes 

udlån og kapitalbinding, kan have en indflydelse på prisudviklingen fremover.  

Reglerne i Basel III bevirker ifølge Realkreditrådet, at det danske realkreditmarked svækkes 

alvorligt
192

. Hvis Basel III implementeres i uændret form, vil danske realkreditobligationer med 

sikkerhed i fast ejendom fremover indgå som illikvide og risikobetonede værdipapirer. Dette 

betyder at de højst må udgøre 40 pct. af likviditetsberedskabet og indgår i balancen med 85 pct. 

af deres markedsværdi. Den direkte effekt på af dette, på markedet for erhvervsejendomme, er 

ifølge Realkreditrådet en dyrere ejendomsfinansiering.  

Hvorvidt følgerne af Basel III reglerne vil have en ligeså signifikant effekt som Realkreditrådet 

argumenterer, er svært at forudsige. Kausaliteten i argumentationen fremført af Realkreditrådet, 

mener vi er fornuftig. En lavere efterspørgsel efter realkreditobligationer vil føre til et mindre 

likvidt og fleksibelt realkreditmarked. Prisstigninger i låntagning som følge deraf vil gøre det 

relativt dyrere at finansiere ejendomme, hvorfor det ultimativt formodes at mindske 

efterspørgslen efter erhvervsejendomme.  

 

For den nærmeste fremtid forventer vi dog ikke, at netop disse regler vil være afgørende i 

forhold til udbud og efterspørgsel på erhvervsejendomsmarkedet.  

                                                 
190 Finanstilsynet – www.finanstilsynet.dk – fulde link nedenfor. 

http://www.finanstilsynet.dk/da/Temaer/Strategi-2011/~/media/Nyhedscenter/2010/Tilsynsdiamanten.ashx 
191 Vi viser, jf. Figur 5-19 Pengeinstitutternes udlånsbeholdning efter branche 1991-2010”, at andelen af udlånsbeholdningen for 

ejendomsbranchen ikke overstiger 25 procent af udlånsbeholdningen til ikke-finansielle selskaber i perioden 2000-2009. 
192 Realkreditrådet: http://www.realkreditraadet.dk/Holdninger/Nye_internationale_regler_-

_Basel_III_og_CRD_IV/%E2%80%A2_Klassificering_af_realkreditobligationer.aspx 

http://www.finanstilsynet.dk/
http://www.finanstilsynet.dk/da/Temaer/Strategi-2011/~/media/Nyhedscenter/2010/Tilsynsdiamanten.ashx
http://www.realkreditraadet.dk/Holdninger/Nye_internationale_regler_-_Basel_III_og_CRD_IV/%E2%80%A2_Klassificering_af_realkreditobligationer.aspx
http://www.realkreditraadet.dk/Holdninger/Nye_internationale_regler_-_Basel_III_og_CRD_IV/%E2%80%A2_Klassificering_af_realkreditobligationer.aspx
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Vi har set afkastkravene falde i perioder med uændrede eller stigende renter, efter vores mening 

som følge af en euforisk stemning på markedet. Denne stemning er forsvundet med finanskrisen, 

og vi mener at en højere fokus på drift og realistiske forventninger til kapitalafkast, vil herske de 

kommende år. Dette lægger en naturlig dæmper på efterspørgslen sammenholdt med niveauet 

fra før krisen. Det er derimod sandsynligt at finansiering af erhvervsejendomme i fremtiden 

bliver dyrere som følge af seneste krise, samt de nye og ændrede regler diskuteret ovenfor. 
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Bekendtgørelse nr. 687 af 20. juni 2007 om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom, som stilles til 

sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer 

Erhvervslejeloven  

Erhvervslejereguleringsloven (ophævet fra d. 1/1-2000) 

Afskrivningsloven 

Merværdiafgiftsloven 

Lov om finansiel virksomhed 

Pensionsafkastbeskatningsloven 

Ejendomsavancebeskatningsloven 

Ligningsloven 

Den kommunale ejendomsskattelov 

Lov om vurdering af landets faste ejendomme 

Medier 

Dagsbladet børsen, herunder Børsen TV 

Jyllandsposten, herunder internetmediet epn.dk 

Berlingske Tidende, herunder Berlingske Business 

Magasinet Ejendom, herunder internetmediet magasinetejendom.dk 

Politiken  
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12 Appendiks 

12.1  Bilag 1 - Regressionsanalyse generelt  

Til brug af vores regressionsanalyse benytter vi os af Microsoft Excel fra Microsoft Office 2007. 

Nedenfor er listet et typisk regressionsoutput, hvortil de relevante statistiske variable kort 

beskrives: 

Test:                            

Output fra regressionseksempel i Excel 

 
          Kilde: Excel, egen tilvirkning 

I tabellerne ovenfor ses resultatet af to hypotetiske tests. 

Generelt testes der på et 95%-konfidensinterval, med mindre andet er angivet. 

I Regressionsstatistikken benyttes R-kvadreret som forklaringsgrad på simple regressionstests. 

Justeret R-kvadreret er forklaringsgraden på en multipel regression og til forklaring af multipel 

regressioner vil denne typisk blive anvendt. R-værdien beskriver andelen af variationen for    

fra dens middel forklaret ved regressorerne   ,    og   . 

Standardfejl angiver modellens estimationsfejl,   (i første test      ). 

Anden test indikerer at med 95% sikkerhed kan ca. 94,5% af udsvingene i Y forklares ved 

variablene X og Q. 

I ANAVA-statistikken benyttes primært signifikans F, som er udtryk for p-værdien af testen om 

              er lig nul mod testen at mindst én af betaværdierne er forskellig fra nul. Der 

testes på lige niveau med p-værdien, det vil sige at på et 95%-konfidensinterval skal Signifikans 

F (p-værdien af F-testen) være mindre end 0,05. Det bemærkes at når der forkastes variable i 

forsøg på at opnå en signifikant multipel regressionsmodel, så skal p-værdien for F falde. Hvis 

ikke dette er tilfældet kan det være udtryk for at man har forkastet den forkerte variabel. 

Nederst tabel er udtryk for en analyse af koefficienterne til de angivne regressorer. P-værdierne 

er udtryk for signifikansen af t-testen. Testen tester hvorvidt koefficienten er forskellig fra nul. 

Resultat af 2. test:                                  

  

RESUMEOUTPUT - 1.test

Regressionsstatistik

Multipel R 0,979862263 ANAVA

R-kvadreret 0,960130054 fg SK MK F Signifikans F

Justeret R-kvadreret 0,952156065 Regression 3 3615,041254 1205,0138 120,4077452 1,0182E-10

Standardfejl 3,163506926 Residual 15 150,116641 10,007776

Observationer 19 I alt 18 3765,157895

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 404,8947 84,1118 4,8138 0,0002 225,6146 584,1747 225,6146 584,1747

X 0,4070 0,2128 1,9127 0,0751 -0,0465 0,8605 -0,0465 0,8605

Z 0,2509 0,1355 1,8520 0,0838 -0,0379 0,5397 -0,0379 0,5397

Q -3,7540 0,7221 -5,1987 0,0001 -5,2931 -2,2149 -5,2931 -2,2149

RESUMEOUTPUT - 2.test

Regressionsstatistik

Multipel R 0,975199059 ANAVA

R-kvadreret 0,951013205 fg SK MK F Signifikans F

Justeret R-kvadreret 0,944889855 Regression 2 3580,714876 1790,3574 155,3093152 3,3161E-11

Standardfejl 3,395245013 Residual 16 184,4430192 11,527689

Observationer 19 I alt 18 3765,157895

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 323,4089285 76,93769846 4,203517066 0,000673524 160,3082949 486,50956 160,3082949 486,509562

X 0,652634104 0,178583529 3,654503346 0,002138279 0,274053937 1,0312143 0,274053937 1,03121427

Q -2,93316574 0,611850553 -4,79392513 0,000198774 -4,230230964 -1,636101 -4,23023096 -1,63610052
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12.2  Bilag 2 – Sammenfatning af interview med Nicholas Thurø  

 

Nicholas Thurø, HD (Finansiering), Statsaut. ejendomsmægler og partner i RED – Property 

Advisers. Nicholas Thurø er desuden medforfatter på ’Værdiansættelse af 

investeringsejendomme – anbefalinger til DCF-modellen” udg. af Ejendomsforeningen Dnmark 

(2010) 

 

Sammenfatning af interview følger: 

 

Jeg mener ikke at liberaliseringen af erhvervslejeloven har haft en væsentlig indflydelse på 

priserne på erhvervsejendomme. De prisstigninger vi har set frem til finanskrisen, skal nok 

nærmere begrundes i den lettere adgang til finansiering, lav rente og en generel optimisme. 

 

Eksempelvis lempelsen i erhvervslejelovens § 13 er positiv for investorerne, men i Danmark er 

det trods alt relativt få lejekontrakter hvor udlejer varsler en regulering af lejen til markedsleje. 

Det er ikke som i UK hvor stort set alle kontrakter hvert 5. år bliver reguleret til markedsleje og 

hvor en lempelse ville have stor effekt. I Danmark anvender vi en årlig regulering af lejen med 

udgangspunkt i stigningen i NPI og derfor er der relativt få lejekontrakter hvor lejen er helt ude 

af trit med markedslejen og derfor de få markedsleje-sager. 

 

Havde vi haft en situation, hvor de fleste lejekontrakter var tilbage fra 1960'erne og ikke var 

blevet reguleret løbende, så kunne vi måske have oplevet en kraftig effekt, men dette har ikke 

været tilfældet. 
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12.3  Bilag 3 – Sammenfatning af interview med Bjarne Jensen  

Bjarne Jensen, Statsaut. Ejendomsmægler og partner i RED – Property Advisers, 

Bestyrelsesformand i Oline (Ejendomsmægler database) 

Sammenfatning af interview følger: 

 

"Med liberaliseringen af erhvervslejeloven i 1999/2000 og dermed indførelsen af markedsleje, 

blev det muligt for såvel ejere som lejere, at få lejen reguleret til det aktuelt i markedet gældende 

lejeniveau for tilsvarende nyudlejninger af lokaler. 

 

Perioden umiddelbart efter lovens gennemførelse, årerne 2000 - 2003 var reelt præget af en 

lettere afmatning i verdensøkonomien, bl.a. initieret af 11. september og den efterfølgende 

optakt til Irak krigen. Afmatningen var dog begrænset, og da loven var ny, var der meget få 

lejere som forsøgte at få lejen nedsat, og ligeledes få udlejere som ville gøre forsøg på direkte at 

få sat lejen i vejret. Således var de første år efter lovens ikrafttræden præget af et nogenlunde 

uændret lejeniveau, hvorfor lige præcis den nye lov ikke kan siges at have haft indflydelse på 

prisdannelsen i den periode. 

 

I årerne 2004 - 2007 buldrede økonomien fremad, og priserne på erhvervsejendomme steg til 

uholdbare niveauer, hvilket den efterfølgende finanskrise med al tydelighed har vist. 

 

I perioden var udlejerne flittige til at bruge den nye erhvervslejelov, og også domstolene var 

blevet familiære med de nye bestemmelser, og imødekom derfor i vidt omfang udlejernes - 

sædvanligvis berettigede - krav om en højere leje, med henvisning til de nyudlejninger som 

måtte være foretaget i sammenlignelige områder. 

 

Da en investeringsejendoms nettoafkast lægges til grund for den efterfølgende værdiberegning 

af ejendommens værdi, så er det klart at en højere leje alt andet lige, vil medføre en højere pris. 

Også med den tidligere lov var det muligt at få gennemført lejeforhøjelser, men da var 

sammenligningsgrundlaget reelt fastlagt til at være "bagudrettet", således at parterne ved 

fremlæggelse af flere, og ofte ældre lejekontrakter, skulle bevise at lejeniveauet i et område 

havde ændret sig. Med den nye lov var det blevet muligt hurtigt at tilpasse sig stigende eller 

faldende lejeniveauer, og især i et stigende marked, er udlejerne hurtige til at anvende loven og 

kræve lejeforhøjelser. 

 

Således må det konkluderes, at den nye lov i perioden 2004 - 2007 så afgjort havde indflydelse 

på de hastigt stigende priser. Et andet markant forhold var de lave afkast på ejendomme som 

markedet accepterede, og kombinationen af hastigt stigende huslejer og faldende afkastkrav var 

naturligvis en afgørende drivkraft for de stærkt stigende ejendomspriser. 

 

I regulerede boligudlejningsejendomme hvor boliglejen er fastlåst på et lavt 

niveau, sås også markante værdistigninger som følge af stærkt faldende afkastkrav fra 

investorernes side, men ofte var det især lejestigningen på butikslokaler i stueplan, som 

kapitaliseret med tilsvarende lave afkastprocenter som for boligdelen, medførte de helt markante 

prisstigninger og altså netop foranlediget af mulighederne i den nye erhvervslejelov. 

 

Fra 2007 og indtil nu, har der så været økonomisk afmatning af markante dimensioner, og 

virkningen er nu den stik modsatte, nemlig at lejerne hurtigt kommer igennem med deres ønsker 

om lejenedsættelser - ofte uden at måtte gå i retten - og virkningen udebliver naturligvis ikke for 
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ejendomsejerne. 

 

Nettoafkastet bliver lavere, og da afkastkravene samtidig er gået i vejret, ja så rammer det med 

dobbelt effekt i negativ retning, ligesom det også ramte med nærmest dobbelt effekt da 

udviklingen gik i positiv retning.  

 

Den samlede konklusion på spørgsmålet må således være, at den nye erhvervslejelov har gjort 

markedet mere volatilt, da både lejestigninger og lejenedsættelser indtræder hurtigere og i større 

overensstemmelse med de aktuelle markedsvilkår end det tidligere var tilfældet." 

 

 

/Bjarne 

 

 

P.S. 

Jeg har ikke mere tid nu, men man kunne godt filosofere lidt over, om udviklingen fra 2003 - 

2007 og derefter fra 2007 - til nu, har været atypisk, derhen at afkastet FALDT samtidigt med at 

der var fuld knald på økonomien. Normalt giver fuld knald på økonomien godt nok højere 

huslejer, men det giver også INFLATION, HØJ RENTE, og dermed tit krav om høje afkast også 

på ejendomme. Reelt gik det modsat fra 2003-2007. 

 

Omvendt hvor vi nu har LAV aktivitet, og renten faktisk er superlav, ja så ønsker investorerne 

høje afkast (i alt fald i forhold til tidligere). 

 

Var markedskræfterne lidt mere enige, så ville man faktisk kunne se høje huslejer og høje 

afkastkrav (og dermed næsten uændrede priser), eller alternativt lave huslejer og lave afkastkrav 

(og dermed også uændrede priser). 

 

Det er faktisk DOBBELTEFFEKTEN som har været markant. 
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12.4  Bilag 4 – Sammenfatning af interview med Claus Bælum  

Claus Bælum, Cand.merc.jur og partner i RED – Property Advisers 

Sammenfatning af interview følger: 

Ændringen i lejelovgivningen har akademisk set haft en positiv indflydelse på priserne, i kraft af 

udlejers forstærkede retsstilling. Jo mere afkast en ejer kan skabe – jo mere er en investor villig 

til at betale for ejendommen. 

I praksis har der ikke været nogen målbar påvirkning. Eksempelvis § 14, der formentlig er den 

største ændring i lovgrundlaget og vedrører udlejerens ret til at opsige/genforhandle et lejemål 

bliver meget sjældent taget i brug. Personligt har jeg aldrig hørt om at § 14 har været bragt i 

anvendelse af udlejer - og som oftest bliver den skrevet ud af lejekontrakten. 

Måske vil vi på længere sigt, opleve en positiv effekt på ejendomspriserne, hvis udlejer udnytter 

sin stærkere retsstilling. Men først og fremmest er der nok tale om en akademisk indflydelse, 

hvor man ikke kan sige at ændringerne i erhvervslejeloven isoleret set er begrundelse for 

prisstigninger.. 
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12.5  Bilag 5 – Sammenfatning af interview med Kristian Krogh  

Kristian Krogh er investeringschef i Aberdeen Asset Management.  

Sammenfatning af interview følger: 

Boble begrebet skal bruges varsomt, der skal sondres mellem reelle handler og den ’grå’ 

økonomi, eksempelvis ejendomskarrusellen afdækket af Jyllandsposten. Der foregik 

byttehandler, investorerne imellem, investorerne imellem til kunstigt høje priser, bl.a. med det 

formål at kunne opnå stadigt større belåning.. 

 

Der er relativt få udenlandske investorer med direkte investeringer på det danske marked, 

hvilket bl.a. kan tilskrives at det er et relativt lokalt marked, med lav gennemsigtighed, hvor der 

ved offentliggørelse af ejendomshandler ofte ikke informeres om priser og afkast. 

Datagrundlaget for at finde de korrekte prissætninger er dermed beskedent, hvilket kan afholde 

udenlandske investorer fra at investere. 

 

Derudover er Danske kroner en lille marginal valuta, hvilket ligeledes kan afskrække 

udenlandske investorer. 

 

De institutionelle investorer har i udpræget grad en ’køb og hold strategi’ og handler ikke så 

aktivt som f.eks. svenske pensionsfonde.  

 

Rammebetingelserne for at investere i Danmark er overordnet set gode bl.a. med lave 

transaktionsomkostninger. Den danske ”skat” på handler i form af stempelafgift på skøder 

andrager kun 0,6 pct. hvilket er lavt i en europæisk sammenligning. 

 

De store udsving i ejendomspriserne, er ikke nødvendigvis dårligt. Det kan betyde at der er mere 

og mere information der indarbejdes i priserne.  Ejendomspriser er cykliske og reagerer 

grundlæggende på den makroøkonomiske udvikling og almindelige udbuds og 

efterspørgselsmekanismer, men dog langsommere end eksempelvis aktier, bl.a. pga. lavere 

likviditet og omsættelighed.  

 

Det var i perioden frem til finanskrisen meget let at skaffe finansiering til ejendomme med 

meget høje belåningsgrader, hvilket i høj grad kan tilskrives særligt nogle pengeinstitutters 

ukritiske udlån og endog manglende evne til grundlæggende at vurdere ejendomme. 

 

Der er tegn på, at Danmark kan blive attraktivt for udenlandske investorer de kommende år. 
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12.6  Bilag 6 – Sammenfatning af interview med Advokat Niels  

Arthur Andersen (mailkorrespondance efter mødet)  

Kære Lior Koren, 

 

Tak for din e-mail af 15. ds. 

 

Niels Arthur Andersen har et par bemærkninger til referatet, som jeg har indskrevet med rødt. 

 

Med venlig hilsen/Yours sincerely,  

Tove Andreassen  

Sekretær/Secretary  

Advokatfirmaet Niels Arthur Andersen  

Frederiksgade 14, 2. 

DK-1265 København K  

Tel:    + 45 33 11 05 01  

Fax:    + 45 33 11 05 02  

E-mail: tan@naa-law.dk 

 
Fra: Lior Koren [mailto:lk@red.dk]  

Sendt: 15. oktober 2010 12:34 

Til: Niels Arthur Andersen 

Emne: Mødet onsdag d. 13/10 

 

Kære Niels Arthur, 

 

Mange tak for et godt møde i onsdags. 

 

Jeg fremsender hermed vores opfattelse af dine hovedpointer til din godkendelse. Hvis der er 

kommentarer eller rettelser, er du mere end velkommen til at kontakte os. 

 

Vi vil gerne citere dig for nogle af udsagnene, hvilket vi naturligvis gerne vil bede om din 

godkendelse til. 

 

 

Venligst Lior og Michael 

 

Skitsering nedenfor: 

 

Samtale med Advokat Niels Arthur Andersen, d. 13/10-2010 

Følgende hovedpointer blev fremført af NAA: 

 

Erhvervslejeloven blev de facto aftalt markedets parter imellem – 6 interesseorganisationer, 

lejere og udlejere, blev enige om vilkårene. NAA repræsenterede Ejendomsforeningen Danmark 

under aftaleforløbet. 

 

Erhvervslejeloven ligestiller i det væsentlige lejere og udlejere 

mailto:tan@naa-law.dk
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§ 13 er den mest grundlæggende ændring. Markedets parter var enige om, at det var 

konkurrenceforvridende, hvis nogle erhvervsdrivende havde utidssvarende lejekontrakter og 

dermed væsentligt lavere driftsomkostninger end konkurrenterne, hvilket var et af argumenterne 

for at give mulighed for at regulere til markedsleje. 

 

§ 13 har gjort tilpasningen til markedsleje – både op og ned - hurtigere 

 

I den nye lov, kan parterne anvende alle bevismidler, når der begæres en justering af lejen til 

markedsniveau. Tidligere var det kun tilladt at anvende sammenligningslejemål, hvilket gav 

dårlige resultater, og hvor parterne kunne spekulere i, om modparten kunne løfte sin bevisbyrde 

(skaffe de nødvendige sammenligningslejemål). 

 

I praksis har man set mange sager i forbindelse med § 13, dog primært for butikslejemål og til 

dels hoteller. Meget få sager for kontorer. § 14 anvendes stort set aldrig og oftest bliver den 

skrevet ud af lejekontrakten. 

 

Der findes ikke nogen registrering af markedslejevarslinger og retssager i den sammenhæng, 

hvorfor det er vanskeligt at sige nøjagtigt i hvilket omfang paragrafferne benyttes. Det er dog 

NAA’s erfaring, at § 13 anvendes i stort omfang, samt at der ofte indgås forlig inden en egentlig 

retssag. § 14 har hidtil ikke set anvendelse. 

 

I forhold til prisudviklingen, mener NAA, at markedet er blevet professionaliseret og at det 

dermed er lettere for eksempelvis udenlandske købere, at gennemskue markedet. Loven er mere 

aftalebetinget, hvilket giver en tryghed for købere. Desuden har § 13 gavnet ejere, der havde 

lejere med meget billige lejekontrakter. 

 

Der er skabt en polarisering, hvad angår butikslejemål, dvs. de gode beliggenheder er blevet 

dyrere, mens de dårlige beliggenheder er blevet væsentlig billigere, og i nogle tilfælde 

konverteret til anden brug. Den friere prisbevægelse kan have accelereret denne tendens. 
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12.7  Bilag 7 – Mailkorrespondance med Skat  

 

Nej , vi har kun det du kan se på hjemmesiden. 
 

Med venlig hilsen 

Ella Franzmann 

 

SKAT 

Ejendomsvurdering 

Tlf.             7222 1818       
 

------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------- 

Fra: Lior Koren[SMTP:LK@RED.DK] 

Sendt: 20. august 2010 12:25:05 

Til: JP-Skat-hovedpostkasse 

Emne: Att: Ella Franzmann. SV: Statistisk materiale. Henvendelsesnr: RQH000004031037 

Videresendt automatisk vha. en regel 
 

Hej Ella, 
 

Jeg er indforstået med at I har tal liggende på Jeres hjemmeside. Disse går dog kun tilbage til 

1996. 
 

Jeg har dog set artikler med ejendomspriser tilbage til 1980, hvor der refereres til SKAT. Kan 

disse rekvireres? 

 

Med venlig hilsen 

 

Lior Koren  
 

 

-----Oprindelig meddelelse----- 

Fra: SKATemail [mailto:Skat@Skat.dk] 

Sendt: fr 20-08-2010 11:30 

Til: Lior Koren 

Emne: Statistisk materiale. Henvendelsesnr: RQH000004031037 

 

Du kan søge på internettet på Skats hjemmeside. 
 

Med venlig hilsen 

Ella Franzmann 

 

SKAT 

Ejendomsvurdering 

Tlf.             7222 1818       
 

------------------------------------------------------------------------ 

Det adspurgte: 

 

Har Skat oplysninger om priser på erhvervsejendomme fra 1980 og frem? 

Det fremgår af Danmarks Statistik, at Skat udarbejder statistikker hvert halve år. Kan det lade 

mailto:Skat@Skat.dk
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sig gøre at få fat på dem i forbindelse med en kandidatafhandling om 

erhvervsejendomsmarkedet? 

 

Mvh Lior 

Ekstra information: Jeg henvender mig som Borger > Andet;  bruges i tilfælde af, at det ikke 

vedrører et af ovenstående områder 
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12.8  Bilag 8 – Mailkorrespondance med finanstilsynet  

Kære Lior Koren og Michael Jensen, 
 
Finanstilsynet er underlagt skærpet tavshedspligt og kan således ikke bidrage 
med de ønskede konkrete oplysninger. 
Der henvises til Finanstilsynets hjemmeside med offentliggjorte afgørelser og 
øvrige oplysninger. 
 
Med venlig hilsen 
Jan Nielsen 
kontorfuldmægtig. 
Kontor for forbrugerspørgsmål og finansielle formidlere 
__________________________________________________ 
 
 
Århusgade 110, 2100 København Ø 
Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00 Direkte tlf.: +45 33 55 83 56 
mailto:jn@ftnet.dk www.finanstilsynet.dk 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: RECP (FT) På vegne af Finanstilsynets officielle postkasse (FT) 
Sendt: 16. august 2010 09:14 
Til: Jan Nielsen (FT) 
Emne: VS: Statistik 
 
 
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: lk@red.dk [mailto:lk@red.dk] 
Sendt: 14. august 2010 21:07 
Til: Finanstilsynets officielle postkasse (FT); lk@red.dk 
Emne: Statistik 
 
Kan det lade sig gøre at få oplyst i hvilket omfang der er dispenseret for § 147 
i lov om finansiel virksomhed? (pengeinstitutter, realkreditinstitutter, 
fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskabers begrænsede ejerskab 
af ejendomme) 
 
Jo længere periode der kan udleveres tal for, des bedre (antal dispensationer, 
værdi der er givet dispensation for eller lignende). 
 
Mvh. Lior Koren og Michael Jensen 

  

mailto:jn@ftnet.dk
http://www.finanstilsynet.dk/
mailto:lk@red.dk
mailto:[mailto:lk@red.dk]
mailto:lk@red.dk
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12.9  Bilag 9 – Byggeomkostninger 

I det følgende belyses udviklingen i byggeomkostningerne i løbende priser. Nedenstående figur 

viser den kvartalsvise ændring i de samlede omkostninger for materialer vedrørende byggeri.  

 
Materialeomkostningerne stiger generelt jævnt over hele perioden med enkelte mindre udsving. 

Den gennemsnitlige stigning pr. kvartal er ca. 0,73 pct. Periodens slutning viser en kraftigere 

stigning fra 1. kvartal 2003 til 1. kvartal 2008 og herefter et mindre fald.  

 

Fra 1. kvartal 2003 er der registreret en udvikling for isolerede dele af 

byggeomkostningsindekset. Jord- og betonarbejde og betonelementarbejde vurderes at udgøre 

væsentlige elementer i opførelsen af erhvervsejendomme. Materialeomkostningerne vedrørende 

disse er illustreret nedenfor.  

 
Mens priserne for jord- og betonarbejde i det store hele følger totalindekset, er der en kraftigere 

stigning i priserne for betonelementarbejde frem til 4. kvartal 2008 og et tilsvarende kraftigere 

fald derefter. Frem til 4. kvartal 2008 siger indekset for betonelementarbejde med ca. 1,35 pct. 

pr. kvartal og falder derefter med sammenlagt 18,9 pct. i de følgende 5 kvartaler i perioden frem 

til 1. kvartal 2010.    

 

Det bemærkes at arbejdsomkostningerne (lønningerne) i byggeriet følger en jævn udvikling i 

samme periode. Der er ikke udarbejdet en grafisk fremstilling for denne, idet den ikke adskiller 

sig signifikant fra udviklingen i materialeomkostningerne. 
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12.10  Bilag 10 - Sektorspecifik beskæftigelse og -omsætning 

 

Sektorspecifik beskæftigelse 

 
               Kilde: Danmarks Statistik 

 

Udviklingen i det private erhverv 

 
               Kilde: Danmarks Statistik 

 

De primære erhverv består af 1. Landbrug, gartneri og skovbrug. Sekundære erhverv består af 2. 

Industri 3. Energi og vandforsyning, 4. Bygge og anlæg. Tertiære erhverv består af 5. Handel, 

hotel og restauration, 6. Transport, post og tele, 7. Finansiering og forretningsservice. 

Offentlige og ikke oplyst er ikke inkluderet i ovenstående. 

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/rasu2 , www.statistikbanken.dk/rasu22x , 

www.statistikbanken.dk/rasu22    
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I alt Bygge og anlæg Industri Finansiering og forretningsservice

Antal Beskæftige i det private erhverv Andel af det private erhverv

1993 2000 2008 1993 2000 2008

Primær 139.927 107.877 88.611 8% 6% 5%

Sekundær 641.697 648.012 607.496 38% 36% 33%

Tertiær 908.949 1.030.701 1.158.696 54% 58% 62%

Total 1.690.573 1.786.590 1.854.803 100% 100% 100%

http://www.statistikbanken.dk/rasu2
http://www.statistikbanken.dk/rasu22x
http://www.statistikbanken.dk/rasu22
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Sektorspecifik omsætning 

¨’  

             Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/fiks3 
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Sektorspecifik omsætning

I alt 2 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

3 Bygge og anlæg 4 Handel og transport mv.

5 Information og kommunikation 6 Finansiering og forsikring

7 Ejendomshandel og udlejning 8 Erhvervsservice

http://www.statistikbanken.dk/fiks3


Kandidatafhandling  Michael Jensen & Lior Koren 

Side 152 af 188 

12.11 Bilag 11 – Forbrugertillidsindikatoren og husstandenes 

forbrug 

 

Forbrugertillidsindikatoren 2001-2009 

 
           Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning 

I perioder med høj forbrugertillid vil folk typisk forbruge mere end i perioder med lav 

forbrugertillid. Dette er afgørende for butiksindehavernes omsætning og dermed deres 

betalingsevne i forhold til at betale leje. Priserne på butikslejemål vil derfor have en 

sammenhæng med forbrugernes tillid til markedet.  

Som det fremgår af husstandenes forbrug har der ligeledes været en realvækst i perioden frem til 

prisfaldene på butikker, jf. de implicitte priser. 

 

Husstandenes forbrug 

 
           Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning 
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12.12 Bilag 12 – Ejendomme i strukturanalysen 

 
 

Gade Nr. Matr.nr. Ejer

Frederiksberggade 28 25 ERNST HENRIKSEN A/S

Frederiksberggade 38 20 KØBENHAVNS INVESTERINGSEJENDOMME

Frederiksberggade 34 22 KØBENHAVNS INVESTERINGSEJENDOMME

Frederiksberggade 32 23 EJENDOMSSELSKABET AF 18. JUNI 1992

Frederiksberggade 36 21 Arne Vejrum

Frederiksberggade 30 24 Bent Borch-Christensen

Frederiksberggade 26 26 Helle Husted-Andersen

Frederiksberggade 24 27 EJENDOMSSELSKABET AF 15. DECEMBER 2

Vestergade 25 27 EJENDOMSSELSKABET AF 15. DECEMBER 2

Vestergade 23 27 EJENDOMSSELSKABET AF 15. DECEMBER 2

Frederiksberggade 22 28 John Niels Ginsborg

Kattesundet 4 28 John Niels Ginsborg

Vestergade 15 46 Frieda Cathrina Christiansen

Kattesundet 2 46 Frieda Cathrina Christiansen

Vestergade 17 47 EJENDOMSSELSKABET AF 15. DECEMBER 2

Vestergade 19 48 Bent Jacob Christian Andersen

Vestergade 21 49 VESTERGADE 21 ApS

Vestergade 27 52 Steen Mengel

Vestergade 31 54 KØBENHAVNS INVESTERINGSEJENDOMME

Vestergade 29 54 KØBENHAVNS INVESTERINGSEJENDOMME

Frederiksberggade 40 276 FB 40 ApS

Vestergade 37 276 FB 40 ApS

Rådhuspladsen 45 276 FB 40 ApS

Rådhuspladsen 47 276 FB 40 ApS

Vestergade 33 295 KØBENHAVNS INVESTERINGSEJENDOMME

Frederiksberggade 29 17 E/F Frederiksberggade 29 m.fl.

Frederiksberggade 27 16 A/S RESTAURANT 'MOKKA'

Frederiksberggade 25A 15 K/S FREDERIKSBERGGADE 25, KØBENHAVN

Frederiksberggade 25B 15 E/F Frederiksberggade 25

Frederiksberggade 25C 15 E/F Frederiksberggade 26

Frederiksberggade 25D 15 E/F Frederiksberggade 27

Frederiksberggade 23 14 Jesper Leonard Abel

Frederiksberggade 21 13 AKTIESELSKABET REINHOLDT W. JORCK

Frederiksberggade 19 12 EJENDOMSSELSKABET CASA A/S

Frederiksberggade 17 11 FREDERIKSBERGGADE 17 ApS

Frederiksberggade 15 10 Ejendommen Frederiksberggade 19/22

Frederiksberggade 11 9 E/F Frederiksberggade 11

Frederiksberggade 7 1 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Frederiksberggade 5 6 E/F Ejendommen Frederiksberggade 5

Frederiksberggade 3 5 E/F Frederiksberggade 3 A-B
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Gade Nr. Matr.nr. Ejer

Frederiksberggade 1A 3 Agnete Sander-Hansen

Frederiksberggade 1 2 DANSKE BANK A/S

Frederiksberggade 16 284 MP PENSION, PENSIONSKASSEN FOR MAGISTERE

Frederiksberggade 14 32 Ole Allan Jacobsen

Frederiksberggade 12 33 E/F Frederiksberggade 12

Frederiksberggade 10 34 Ejd A/S Rosenborg

Frederiksberggade 8 38 J Suhrs Og Hustru Stiftelses 1' af

Frederiksberggade 6 35 K/S FREDERIKSBERGGADE 6. KØBENHAVN

Frederiksberggade 2 275 DANSK SYGEPLEJERÅD

Nygade 6 150 Linda Rosenstrøm Chang, Marie-Louise Chang Bjørnlund

Nygade 4 151 HSV EJENDOMME ApS

Nygade 2 151 HSV EJENDOMME ApS

Nygade 7 90 EJENDOMSPARTNERSELSKABET AF 1/7 200

Nygade 5 91 ANPARTSSELSKABET AF 22. MARTS 1973

Nygade 3 106 Ejendomsaktieselskabet Klippen

Nygade 1 106 Ejendomsaktieselskabet Klippen

Vimmelskaftet 49 134A AKTIESELSKABET REINHOLDT W. JORCK

Vimmelskaftet 47 135 AKTIESELSKABET REINHOLDT W. JORCK

Vimmelskaftet 45 136 AKTIESELSKABET REINHOLDT W. JORCK

Vimmelskaftet 43 137 DANSK SYGEPLEJERÅD

Vimmelskaftet 41 A-F til 39 A-C 139 E/F VIMMELSKAFTET 39-41

Vimmelskaftet 37 140 Jørgen Bøje Vinther

Vimmelskaftet 35A 141 A. FONNESBECH A/S

Vimmelskaftet 35B 141 A. FONNESBECH A/S

Vimmelskaftet 46, 46A + 48A-B 25 PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER

Vimmelskaftet 44 + 42 21 AKTIESELSKABET REINHOLDT W. JORCK

Vimmelskaftet 44 + 42 21 AKTIESELSKABET REINHOLDT W. JORCK

Vimmelskaftet 38 20 BS EJENDOMME A/S

Vimmelskaftet 36 19 EJERLEJLIGHEDSF. VIMMELSKAFTET 36 M

Vimmelskaftet 34 18 G. E. C. GADS FOND

Vimmelskaftet 32 17 G. E. C. GADS FOND

Vimmelskaftet 28 + 30 171 E/F Vimmelskaftet 28-30 m.fl.

Amagertorv 24 170 MICA II, ODENSE ApS

Amagertorv 18 + 20 9 AMAGERTORV 18 - 20 ApS

Amagertorv 16 8 SYCAMORE ApS

Amagertorv 14 7 A/S OLE HASLUNDS HUS

Amagertorv 10 5 I/S Amagertorv 10

Amagertorv 8 4 K/S AMAGERTORV 4-8

Amagertorv 6 3 K/S AMAGERTORV 4-8

Amagertorv 4 2 K/S AMAGERTORV 4-8
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Gade Nr. Matr.nr. Ejer

Amagertorv 2 1 E/F Amagertorv 2 m.fl.

Amagertorv 1 50 E/F Amagertorv 1 m.fl.

Amagertorv 3 49 J. NØRGAARD A/S

Amagertorv 5 48 ADVOKAT SUSANNE HUSTED ANDERSEN

Amagertorv 7 47 NY DROOB ApS

Amagertorv 9 46 Susanne Birgit Husted-Andersen

Amagertorv 11 45 ApS KBIL 38 NR. 1627

Amagertorv 13 44 J. NØRGAARD A/S

Amagertorv 15 43 J. NØRGAARD A/S

Amagertorv 17 42a ANPARTSSELSKABET AF 22. MARTS 1973

Amagertorv 19 41 LILLY MODELLER A.M.B.A.

Amagertorv 21 + 23 + 25 + 27 29 K/S AMAGERTORV 21 M.FL.

Amagertorv 29 36a BOLIGSELSKABET INNOVO ApS

Amagertorv 31 35a Frank Brøndum

Amagertorv 33 34 ADVOKAT SUSANNE HUSTED ANDERSEN

Østergade 60 27 MAGILLUM ØSTERGADE 60 A/S

Østergade 52 53 MAGILLUM ØSTERGADE 52 A/S

Østergade 46 + 44 56 A. FONNESBECH A/S

Østergade 42 58 GALLERI K RETAIL ApS

Østergade 40 59 K/S VIMMELSKAFTET/ØSTERGADE

Østergade 38+36 60 ATP-EJENDOMME A/S

Østergade 34 + 32 375 E/F Østergade 32-34 Cityhus

Østergade 26 380 KIRKBI INVEST A/S

Østergade 24 68 KIRKBI INVEST A/S

Østergade 22 373 E/F Ny Østergade 1 / Østergade 22

Østergade 18 374 KIRKBI INVEST A/S

Østergade 16 72 DANSK EJENDOMSKAPITAL A/S

Østergade 12 + 14 73 Carsten Jørgen Hansen

Østergade 10 75 ØSTERGADE 10, KØBENHAVN ApS

Østergade 8 76 MATHIESEN HOLDING A/S

Østergade 6 77 SPAREKASSEN LOLLAND

Østergade 4 + 2 78 E/F Østergade 4

Østergade 1 6 E/F ØSTERGADE 1

Østergade 3 + 5 427 E/F Østergade 3-5

Østergade 7 + 9 11 KIRKBI INVEST A/S

Østergade 11 12 EF Østergade 11

Østergade 13 13 DANSK EJENDOMSKAPITAL A/S

Østergade 15 14 E/F ØSTERGADE 15 & 17-19

Østergade 17 + 19 15 E/F ØSTERGADE 15 & 17-19

Østergade 23 17 E/F Bremerholm 1 m.fl.

Østergade 27 430 AAGE BANGS FOND

Østergade 33 + 35 24 K/S ØSTERGADE 33-35

Østergade 47 25 A. FONNESBECH A/S

Østergade 53 + 55 33 A. FONNESBECH A/S

Østergade 57 35 Ocean Properties ApS

Østergade 59 36 Ocean Properties ApS

Østergade 61 37 BS EJENDOMME A/S
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Gade Nr. Matr.nr. Ejer

Kgs. Nytorv 1 271 Det Kgl. Danske Kunstakademi (Staten)

Kgs. Nytorv 2 204 Søren Einer Fehrn

Kgs. Nytorv 3 269 STATENS EJENDOMSSALG A/S

Kgs. Nytorv 4 368 AMBASSADE DE FRANCE

Kgs. Nytorv 5 269 STATENS EJENDOMSSALG A/S

Kgs. Nytorv 6 206 TRYGVESTA FORSIKRING A/S

Kgs. Nytorv 8 376 ATP-EJENDOMME A/S

Kgs. Nytorv 9 267 Det Kongelige Teater og Kapel (Staten)

Kgs. Nytorv 11 Metroen METROSELSKABET I/S

Kgs. Nytorv 13+15 428 KGS. NYTORV ApS

Kgs. Nytorv 16 211 ATP-EJENDOMME A/S

Kgs. Nytorv 17 437 E/F Kongens Nytorv 17 m.fl.

Kgs. Nytorv 18 376 ATP-EJENDOMME A/S

Kgs. Nytorv 19 4 E/F MATR.NR. 4 ØSTER KVARTER

Kgs. Nytorv 20 381 ATP-EJENDOMME A/S

Kgs. Nytorv 21 5 E/F KONGENS NYTORV 21 M FL

Kgs. Nytorv 22 381 ATP-EJENDOMME A/S

Kgs. Nytorv 23 6 E/F ØSTERGADE 1

Kgs. Nytorv 24 215 PENSIONSKASSEN FOR KOST- OG ERNÆRIN

Kgs. Nytorv 26 353 DANSK EJENDOMSKAPITAL A/S

Kgs. Nytorv 28 354 EJENDOMSPARTNERSELSKABET AF 1/7 200

Kgs. Nytorv 30 366 E/F Hovedvagtsg 2 / Kgs Nytorv 30

Kgs. Nytorv 34 369 Hotel D'Angleterre ApS

Frederiksborggade 1 135 E/F Kultorvet 17 M.FL

Frederiksborggade 3 137 FREDERIKSBORGGADE 1-3 ApS

Frederiksborggade 5 138 JEUDAN A/S

Frederiksborggade 7 140 OYSTER ESTATE A/S

Frederiksborggade 9 141a E/F Frederiksborggade 9

Frederiksborggade 11 141b AMAGERTORV 18 - 20 ApS

Frederiksborggade 4 148 Hans Peter Egeskov

Frederiksborggade 6 151 Hans Peter Egeskov

Frederiksborggade 8 146 E/F Frederiksborggade 8 m.fl

Frederiksborggade 10 145 EJENDOMSSELSKABET AF 18. JUNI 1992

Frederiksborggade 12 144 HANS-HENRIK PALM HOLDING ApS

Frederiksborggade 14 142 EJENDOMSPARTNERSELSKABET AF 1/7 200
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Gade Nr. Matr.nr. Ejer

Købmagergade 1 1 E/F Amagertorv 2 m.fl

Købmagergade 3 70 THIELES GAARD A/S

Købmagergade 5 69 Henrik Nicolai Amdrup

Købmagergade 7 68 EJENDOMSSELSKABET KØBMAGERGADE 7 ApS

Købmagergade 9 67 DLF

Købmagergade 11 66 KØBENHAVNS INVESTERINGSEJENDOMME

Købmagergade 13 65 E/F KØBMAGERGADE 13

Købmagergade 15 64 E/F Købmagergade 15

Købmagergade 19 61 E/F Købmagergade 19

Købmagergade 23 60 Morten Jørgensen

Købmagergade 25 + 27 58 K/S KØBMAGERGADE 25-27, KØBENHAVN

Købmagergade 29 57 Jesper Leonard Abel

Købmagergade 31 K/S KØBMAGERGADE 31, KØBENHAVN

Købmagergade 22 17 HAFNIA PROPERTY HOLDING A/S

Købmagergade 24 16 K/S KØBMAGERGADE DETAIL

Købmagergade 26 13 K/S KØBMAGERGADE 26, KØBENHAVN

Købmagergade 28 12 DANSK EJENDOMSKAPITAL A/S

Købmagergade 30 11 Ejerforeningen Købmagergade 30

Købmagergade 32 10 E/F Købmagergade 32

Købmagergade 34 40 KGL. HOFJUVELERER KNUD HERTZ OG HUS

Købmagergade 33 + 35 + 37 55 Post Danmark A/S - Ejendomme

Købmagergade 39 52 K/S KØBMAGERGADE 39, KØBENHAVN

Købmagergade 41 51 EUROPOLITAN K/S

Købmagergade 43 50 E/F Matr Nr 50 Frimands Kvarter

Købmagergade 45 47 LANDIC PROPERTY DENMARK A/S

Købmagergade 47 48 E/F Købmagergade 47 & Skindergade 1

Købmagergade 36 28 K/S APOTEKERGÅRDEN, KØBMAGERGADE

Købmagergade 38 9 E/F Købmagergade 38

Købmagergade 40 8 E/F Klareboderne 2 M.FL.

Købmagergade 42 7 E/F Klareboderne 1/Købmagergade 42

Købmagergade 44 + 46 6 Universitets- og Bygningsstyrelsen

Købmagergade 48 4 E/F Købmagergade 48-48 A

Købmagergade 50 3 Universitets- og Bygningsstyrelsen

Købmagergade 52 2 Universitets- og Bygningsstyrelsen

Købmagergade 49 25 A/S NYT NORDISK FORLAG ARNOLD BUSCK

Købmagergade 53 77 EJENDOMSSELSKABET MIMONT A/S

Købmagergade 55 78 KIRKBI INVEST A/S

Købmagergade 57 79 EJENDOMSSELSKABET BALDERSBUEN A/S

Købmagergade 59 80 E/F Købmagergade 59

Købmagergade 61 81 CVI KØBMAGERGADE 61 ApS

Købmagergade 63 + 65 82 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKANDINA

Købmagergade 67 + 69 259 I/S Købmagergade 67-69

Købmagergade 54 184 Henrik Jørn Holm

Købmagergade 56 185 E/F Købmagergade 56

Købmagergade 58 186 Ole Strøm

Købmagergade 60 187 ATP-EJENDOMME A/S

Købmagergade 62+64 264 DANSK EJENDOMSFOND I A/S
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Gade Nr. Ejer

Bredgade 62 Universitets- og Bygningsstyrelsen

Bredgade 40 TRYG FORSIKRING A/S

Bredgade 42 TRYG FORSIKRING A/S

Bredgade 45 TRYG FORSIKRING A/S

Bredgade 36 Thomas Eefsen Dencker-Jensen

Bredgade 3 SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK", GS

Bredgade 14 Susanne Weesgaard Walsh

Bredgade 16 Susanne Weesgaard Walsh

Bredgade 59 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Bredgade 70 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Bredgade 72 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Bredgade 58 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

Bredgade 10 PITZNER EJENDOMME A/S

Bredgade 28 ODD FELLOW PALÆET

Bredgade 60 Københavns Universitet

Bredgade 56 KARBERGHUS A/S

Bredgade 15 JEUDAN VII A/S

Bredgade 19 JEUDAN VII A/S

Bredgade 21 JEUDAN VII A/S

Bredgade 23 JEUDAN VII A/S

Bredgade 75 JEUDAN VI A/S

Bredgade 20 JEUDAN V A/S

Bredgade 30 JEUDAN A/S

Bredgade 32 JEUDAN A/S

Bredgade 33 JEUDAN A/S

Bredgade 34 JEUDAN A/S

Bredgade 76 JEUDAN A/S

Bredgade 18 Jens Lyngsøe

Bredgade 41 HAANDVÆRKERFORENINGEN I KJØBENHAVN

Bredgade 17 HLC-HANS LAUTRUP REAL ESTATE A/S

Bredgade 4 Henrik Anton Svendsen

Bredgade 8 Hans Louis Zøllner

Bredgade 64 FORVALTNR SKT ANSGARS KIRKES MENIGH

Bredgade 24 EJERFORENINGEN SCT.ANNÆ PLADS 2 BRE

Bredgade 29 EJERFORENINGEN BREDGADE 29

Bredgade 25 EJENDOMSAKTIESELSKABET 'HERMES'

Bredgade 67 Ejd Bredgade 67-69/ Sct. Ansgar Me

Bredgade 49 E/F Frederiksgade 12-14/Bredgade 48

Bredgade 47 E/F Frederiksgade 12-14/Bredgade 47

Bredgade 71 E/F Bredgade 71

Bredgade 65 E/F Bredgade 65 A - B

Bredgade 63 E/F Bredgade 63-63a

Bredgade 51 E/F Bredgade 51

Bredgade 38 E/F Bredgade 38

Bredgade 35 E/F Bredgade 35

Bredgade 27 E/F Bredgade 27

Bredgade 22 E/F Bredgade 22

Bredgade 66 DET DANSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM

Bredgade 68 DET DANSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM

Bredgade 69 DET DANSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM

Bredgade 74 DET DANSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM
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Gade Nr. Ejer

Bredgade 53 DEN RUSSISKE KIRKE

Bredgade 54 Danmarks Apotekerforening

Bredgade 12 DANISH SILVER HOLDING A/S

Bredgade 43 DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS

Bredgade 78 DADES A/S

Bredgade 31 CORPUS EJENDOMME A/S

Bredgade 26 BS EJENDOMME A/S

Bredgade 77 BRFKREDIT A/S

Bredgade 6 ATP-EJENDOMME A/S

Bredgade 37 ARP-HANSEN HOTEL GROUP A/S

Bredgade 73 AKTIESELSKABET AF 1. SEPTEMBER 1984

Dronningens Tværgade 16 Nordea Ejendomsinvestering A/S

Dronningens Tværgade 22 M. B. PACKAGING A/S

Dronningens Tværgade 24 M. B. PACKAGING A/S

Dronningens Tværgade 7 JEUDAN A/S

Dronningens Tværgade 2 HAANDVÆRKERFORENINGEN I KJØBENHAVN

Dronningens Tværgade 14 HERBO-PROPERTIES ApS

Dronningens Tværgade 28 Gunnar Kjems

Dronningens Tværgade 57 EJERFORENINGEN DR.TVÆRGADE 57

Dronningens Tværgade 4 Ejerforeningen Dr. Tværgade 4-4C

Dronningens Tværgade 9 EJENDOMSSELSKABET DRONNINGENS TVÆRG

Dronningens Tværgade 30 EJENDOMSAKTIESELSKABET 'TVÆRHUSET

Dronningens Tværgade 23 EJENDOMSAKTIESELSKABET DRONNINGEGÅR

Dronningens Tværgade 25 EJENDOMSAKTIESELSKABET DRONNINGEGÅR

Dronningens Tværgade 27 EJENDOMSAKTIESELSKABET DRONNINGEGÅR

Dronningens Tværgade 29 EJENDOMSAKTIESELSKABET DRONNINGEGÅR

Dronningens Tværgade 31 EJENDOMSAKTIESELSKABET DRONNINGEGÅR

Dronningens Tværgade 33 EJENDOMSAKTIESELSKABET DRONNINGEGÅR

Dronningens Tværgade 35 EJENDOMSAKTIESELSKABET DRONNINGEGÅR

Dronningens Tværgade 32 E/F Prinsessegården

Dronningens Tværgade 34 E/F Prinsessegården

Dronningens Tværgade 36 E/F Prinsessegården

Dronningens Tværgade 38 E/F Prinsessegården

Dronningens Tværgade 40 E/F Prinsessegården

Dronningens Tværgade 42 E/F Prinsessegården

Dronningens Tværgade 44 E/F Prinsessegården
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Gade Nr. Ejer

Dronningens Tværgade 61 E/F Dronningens Tværgade 61

Dronningens Tværgade 6 E/F Dronningens Tværgade 6

Dronningens Tværgade 58 E/F DRONNINGENS TVÆRGADE 58

Dronningens Tværgade 56 E/F Dronningens Tværgade 56

Dronningens Tværgade 5 E/F Dronningens Tværgade 5

Dronningens Tværgade 10 E/F Dronningens Tværgade 10

Dronningens Tværgade 12 E/F Dr. Tværgade 12

Dronningens Tværgade 11 E/F Dr. Tværgade 11

Dronningens Tværgade 59 E/F Dr Tværgade 59

Dronningens Tværgade 19 E/F Borgergade 16 - 18 m.fl.

Dronningens Tværgade 21 E/F Borgergade 16 - 18 m.fl.

Dronningens Tværgade 8 DR. TVÆRGADE 8 ApS

Dronningens Tværgade 1 ARP-HANSEN HOTEL GROUP A/S

Dronningens Tværgade 3 ARP-HANSEN HOTEL GROUP A/S

Dronningens Tværgade 45 ARP-HANSEN HOTEL GROUP A/S

Dronningens Tværgade 26 AB ADMINISTRATION A/S

Dronningens Tværgade 37  Lægernes Pensionskasse

Dronningens Tværgade 39  Lægernes Pensionskasse

Dronningens Tværgade 41  Lægernes Pensionskasse

Dronningens Tværgade 43  Lægernes Pensionskasse

Dronningens Tværgade 46  Lægernes Pensionskasse

Dronningens Tværgade 48  Lægernes Pensionskasse

Dronningens Tværgade 50  Lægernes Pensionskasse

Dronningens Tværgade 52  Lægernes Pensionskasse

Dronningens Tværgade 54  Lægernes Pensionskasse

Palægade 3 SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK", GS

Palægade 5 SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK", GS

Palægade 7 SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK", GS

Palægade 4 JEUDAN VII A/S

Palægade 6 JEUDAN VII A/S

Palægade 8 JEUDAN VII A/S

Palægade 2 Jeudan A/S

Sankt Annæ Plads 15 SVERIGES AMBASSADE

Sankt Annæ Plads 5 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Sankt Annæ Plads 21 Remmens Hotels A/S

Sankt Annæ Plads 22 Mette Pio

Sankt Annæ Plads 16 MASKINMESTRENES FORENING

Sankt Annæ Plads 24 LF INVESTMENT ApS

Sankt Annæ Plads 26 LF INVESTMENT ApS

Sankt Annæ Plads 28 LF INVESTMENT ApS

Sankt Annæ Plads 7 KØBENHAVNS MURERLAUG

Sankt Annæ Plads 31 Kulturministeriet, Departementet

Sankt Annæ Plads 36 Kulturministeriet, Departementet

Sankt Annæ Plads 17 Kirsten Helvig Jensen

Sankt Annæ Plads 6 KARBERGHUS A/S

Sankt Annæ Plads 14 K/S SKT. ANNÆ PLADS 14, 18-20, KØBE

Sankt Annæ Plads 18 K/S SKT. ANNÆ PLADS 14, 18-20, KØBE

Sankt Annæ Plads 20 K/S SKT. ANNÆ PLADS 14, 18-20, KØBE

Sankt Annæ Plads 13 JEUDAN A/S
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Gade Nr. Ejer

Sankt Annæ Plads 12 Henrik Ørbekker

Sankt Annæ Plads 4 Garnisonkirkens Menighedsråd

Sankt Annæ Plads 2 EJERFORENINGEN SCT.ANNÆ PLADS 2 BRE

Sankt Annæ Plads 11 EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADSA

Sankt Annæ Plads 9 E/F Skt. Annæ Plads 9

Sankt Annæ Plads 8 E/F Skt. Annæ Plads 8

Sankt Annæ Plads 19 E/F Skt. Annæ Plads 19

Sankt Annæ Plads 30 DANSK SYGEPLEJERÅD

Sankt Annæ Plads 1 DANMARKS SKIBSKREDIT A/S

Sankt Annæ Plads 3 DANMARKS SKIBSKREDIT A/S

Sankt Annæ Plads 10 AKTIESELSKABET REINHOLDT W. JORCK

Store Kongensgade 26 SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK", GS

Store Kongensgade 46 Svane I/S v/Torben, Henrik & Jette

Store Kongensgade 62 ST. KONGENSGADE 62 A/S

Store Kongensgade 100 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Store Kongensgade 68 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

Store Kongensgade 18 RRB ApS

Store Kongensgade 44 RRB ApS

Store Kongensgade 48 RRB ApS

Store Kongensgade 54 RRB ApS

Store Kongensgade 73 RRB ApS

Store Kongensgade 80 RRB ApS

Store Kongensgade 82 RRB ApS

Store Kongensgade 97 RRB ApS

Store Kongensgade 84 REALEA A/S EJENDOMSSELSKABET FOR UD

Store Kongensgade 70 Per Henrik Siesbye

Store Kongensgade 6 PENSIONSKASSEN FOR KOST- OG ERNÆRIN

Store Kongensgade 75 OTTO SANDGREEN A/S

Store Kongensgade 53 NEW ERA PUBLICATIONS INTERNATIONAL

Store Kongensgade 55 NEW ERA PUBLICATIONS INTERNATIONAL

Store Kongensgade 87 MASKINFABRIKKEN PAN A/S. GÅRSLEV

Store Kongensgade 5 K/S BARON BOLTENS GAARD

Store Kongensgade 7 K/S BARON BOLTENS GAARD

Store Kongensgade 9 K/S BARON BOLTENS GAARD

Store Kongensgade 11 K/S BARON BOLTENS GAARD

Store Kongensgade 13 K/S BARON BOLTENS GAARD

Store Kongensgade 15 K/S BARON BOLTENS GAARD

Store Kongensgade 17 K/S BARON BOLTENS GAARD

Store Kongensgade 19 K/S BARON BOLTENS GAARD

Store Kongensgade 22 JL EJENDOMME A/S

Store Kongensgade 24 JL EJENDOMME A/S

Store Kongensgade 27 JEUDAN V A/S

Store Kongensgade 30 JEUDAN V A/S

Store Kongensgade 59 JEUDAN V A/S

Store Kongensgade 60 JEUDAN A/S

Store Kongensgade 74 JEUDAN A/S

Store Kongensgade 91 JAGHI EJENDOMS SOCIETET A/S

Store Kongensgade 58 HERBO-PROPERTIES ApS

Store Kongensgade 25 HBL ApS

Store Kongensgade 78 Gitte Helen Beck

Store Kongensgade 94 FREDERICIAGADE 33, KØBENHAVN ApS
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Store Kongensgade 96 Fa.535 E/F St. Kongensgade 96/ Fred

Store Kongensgade 90 EJF ST KONGENSGADE 90

Store Kongensgade 64 EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN STORE KONG

Store Kongensgade 66 EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN STORE KONG

Store Kongensgade 76 Ejerforeningen Store Kongensgade 76

Store Kongensgade 83 Ejerforeningen St Kongensgade 83/H

Store Kongensgade 86 EJENDOMSSELSKABET ST. KONGENSGADE 8

Store Kongensgade 88 EJENDOMSSELSKABET ST. KONGENSGADE 8

Store Kongensgade 36 EJENDOMSAKTIESELSKABET 'HERMES'

Store Kongensgade 38 EJENDOMSAKTIESELSKABET 'HERMES'

Store Kongensgade 40 EJENDOMSAKTIESELSKABET 'HERMES'

Store Kongensgade 93 E/F Store Kongensgade 93

Store Kongensgade 79 E/F Store Kongensgade 79

Store Kongensgade 71 E/F Store Kongensgade 71 - 71 A

Store Kongensgade 52 E/F Store Kongensgade 52

Store Kongensgade 50 E/F Store Kongensgade 50

Store Kongensgade 34 E/F Store Kongensgade 34

Store Kongensgade 23 E/F Store Kongensgade 23 - 23 A

Store Kongensgade 67 E/F St. Kongensgade 67 A-D

Store Kongensgade 61 E/F St Kongensgade 61

Store Kongensgade 92 E/F Porcelænsgaarden

Store Kongensgade 56 E/F Dr. Tværgade 11

Store Kongensgade 45 E/F Borgergade 16 - 18 m.fl.

Store Kongensgade 47 E/F Borgergade 16 - 18 m.fl.

Store Kongensgade 49 DNP EJENDOMME P/S

Store Kongensgade 72 DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS

Store Kongensgade 81 DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS

Store Kongensgade 20 CITY APARTMENT ApS

Store Kongensgade 65 CITY APARTMENT ApS

Store Kongensgade 32 Carl Christian Jakob Bohn

Store Kongensgade 69 C.W. OBEL EJENDOMME A/S

Store Kongensgade 63 BRFKREDIT A/S

Store Kongensgade 77 BRFKREDIT A/S

Store Kongensgade 1 ATP-EJENDOMME A/S

Store Kongensgade 3 ATP-EJENDOMME A/S

Store Kongensgade 10 ATP-EJENDOMME A/S

Store Kongensgade 12 ATP-EJENDOMME A/S

Store Kongensgade 14 ATP-EJENDOMME A/S

Store Kongensgade 95 Angela Manuela Herad Sellner

Store Kongensgade 21 AMAGERBANKEN. AKTIESELSKAB

Store Kongensgade 89 Adam Henrik Lüders

Store Kongensgade 101 A/B Store Kongensgade 101

Store Kongensgade 99 A/B ST. KONGENSGADE 99

Store Kongensgade 85 A/B St. Kongensgade 85

Store Kongensgade 42 A/B St. Kongensgade 42-42A

Store Kongensgade 57 457 E/F Store Kongensgade 57 A-B

Tolbodgade 35 WEILBACH EJENDOM ApS

Tolbodgade 85 Vibeke Steen Rønne

Tolbodgade 33 TRYG EJENDOMME A/S

Tolbodgade 31 TOLDBODGADE 31 A/S

Tolbodgade 75 TINKER BELLE REALESTATE ApS
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Tolbodgade 30 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Tolbodgade 32 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Tolbodgade 34 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Tolbodgade 43 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Tolbodgade 45 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Tolbodgade 47 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Tolbodgade 39 SEB EJENDOMME I A/S

Tolbodgade 41 SEB EJENDOMME I A/S

Tolbodgade 77 Peter Holm Navntoft

Tolbodgade 17 Nicolas Aagaard

Tolbodgade 23 Mette Pio

Tolbodgade 81 Mette Margrete Bjarnhof

Tolbodgade 13 LAC TOLDBODGADE ApS

Tolbodgade 40 Kulturministeriet

Tolbodgade 3 KC Invest v/Karsten Christensen

Tolbodgade 18 JEUDAN V A/S

Tolbodgade 20 JEUDAN V A/S

Tolbodgade 53 JEUDAN V A/S

Tolbodgade 55 JEUDAN V A/S

Tolbodgade 57 JEUDAN A/S

Tolbodgade 59 JEUDAN A/S

Tolbodgade 61 JEUDAN A/S

Tolbodgade 83 Jakob Blom

Tolbodgade 87 Jacob Nelson Lee Ørnstrand

Tolbodgade 71 Hans Munk Hansen

Tolbodgade 63 FORSTÆDERNES BANK A/S

Tolbodgade 65 FORSTÆDERNES BANK A/S

Tolbodgade 37 FINSEN EJENDOMME A/S

Tolbodgade 49 FINSEN EJENDOMME A/S

Tolbodgade 51 FINSEN EJENDOMME A/S

Tolbodgade 79 Ellen Kiær

Tolbodgade 2 EJERFORENINGEN TOLDBODGADE 2/NYHAVN

Tolbodgade 12 EJENDOMSSELSKABET AF 18. JUNI 1992

Tolbodgade 8 E/F Toldbodgade 8 (1441)

Tolbodgade 7 E/F Toldbodgade 7

Tolbodgade 5 E/F Toldbodgade 5

Tolbodgade 29 E/F Toldbodgade 29 A-C

Tolbodgade 19 E/F TOLDBODGADE 19-21

Tolbodgade 21 E/F TOLDBODGADE 19-21

Tolbodgade 10 E/F Toldbodgade 10 A-C

Tolbodgade 25 E/F Skt. Annæ Plads 19

Tolbodgade 27 E/F Skt. Annæ Plads 19

Tolbodgade 38 E/F DET GULE PAKHUS

Tolbodgade 36 E/F Det Blå Pakhus Ejd Nr 312

Tolbodgade 89 DET CLASSENSKE FIDEICOMMIS

Tolbodgade 95 DET CLASSENSKE FIDEICOMMIS

Tolbodgade 4 Christian Edwards

Tolbodgade 73 Carsten Jørgen Hansen
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Gade Nr. Ejer

Tolbodgade 24 CAH A/S

Tolbodgade 26 CAH A/S

Tolbodgade 28 CAH A/S

Tolbodgade 9 Anders Hessellund Clausen

Tolbodgade 6 ANDELSBOLIGFORENINGEN TOLDBODGADE 6

Tolbodgade 15 ANDELSBOLIGFORENINGEN TOLDBODGADE 1

Tolbodgade 11 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEDER VILLIAM

Tolbodgade 67 Ab-Foreningen Toldbodgade 67-69

Tolbodgade 69 Ab-Foreningen Toldbodgade 67-69

Tolbodgade 16 A/B TOLDFRI

Tolbodgade 14 A/B Toldbodgade 14-14B

Gade Nr. Ejer

Ryesgade 32 TRYG FORSIKRING A/S

Ryesgade 16 STENTOR A/S

Ryesgade 4 SPAR VEST FONDEN

Ryesgade 14 SKOWOLTER ApS

Ryesgade 22 SCT KNUDS STIFTELSE

Ryesgade 26 SCT KNUDS STIFTELSE

Ryesgade 28 SCT KNUDS STIFTELSE

Ryesgade 24 SANKT KNUDS SKOLE

Ryesgade 18 Peter Freddy Leopold

Ryesgade 20 Peter Freddy Leopold

Ryesgade 8 Niels Ulrich Madsen

Ryesgade 6 Niels Ulrich Brøbecher

Ryesgade 25 K/S SØNDERGADE 74. ÅRHUS

Ryesgade 27 K/S Ryesgade 27, Århus

Ryesgade 10 Jesper Vedsø Krogh

Ryesgade 12 Henrik Nisted

Ryesgade 3 Hans Henning Clausen

Ryesgade 7 Ejerforeningen Ryesgade 7

Ryesgade 29 Ejerforeningen Ryesgade 29

Ryesgade 31 Ejerf.Ryesgade 31

Ryesgade 1 Ejerf.Ryesgade 1/Sdr.Alle 10

Ryesgade 2 EJENDOMSSELSKABET AF 30. MARTS 2000

Ryesgade 11 DANSK SUPERMARKED EJENDOMME A/S

Ryesgade 23 DANSK SUPERMARKED EJENDOMME A/S

Ryesgade 33 DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKT

Ryesgade 5 BS EJENDOMME A/S

Ryesgade 9 BS EJENDOMME A/S

Skt. Clemens Torv 1 Århus Kommune

Skt. Clemens Torv 6 PKA

Skt. Clemens Torv 8 Margrethe Thomsen

Skt. Clemens Torv 2 KR 359 A/S

Skt. Clemens Torv 9 Ejerforeningen Skt.Clemens Torv 9

Skt. Clemens Torv 17 Ejerf.Skt.Clemens Torv 17

Skt. Clemens Torv 15 Ejerf.Skt.Clemens Torv 15

Skt. Clemens Torv 11 DANSKE BANK A/S

Skt. Clemens Torv 10 ATP Ejendomme A/S
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Gade Nr. Ejer

Søndergade 5 TOP-TOY EJENDOMME A/S

Søndergade 11 SØSTRENE GRENES HANDELSKOMPAGNIE A/S

Søndergade 3 STENTOR A/S

Søndergade 64 Steen King Mengel

Søndergade 15 SELSKABET AF 4. OKTOBER 1993 A/S

Søndergade 66 Rikke Øvlisen

Søndergade 68 Rikke Øvlisen

Søndergade 51 Poul Viggo Stampe

Søndergade 70 LILLY MODELLER A.M.B.A.

Søndergade 10 Lilly Marie Asmin Hansen

Søndergade 12 Lilly Marie Asmin Hansen

Søndergade 60 LAURITZ A/S

Søndergade 36 Lars Boye Thu

Søndergade 40 KR 359 A/S

Søndergade 42 KR 359 A/S

Søndergade 44 KR 359 A/S

Søndergade 8 INTERESSENTSKABET SØNDERGADE 8 I/S

Søndergade 22 Inger Grene

Søndergade 14 Ingelise Svenstrup

Søndergade 16 Ingelise Svenstrup

Søndergade 43 I/S SØNDERGADE 43

Søndergade 38 I/S Søndergade 38 Århus

Søndergade 53 I/S Lorenzen Ejendomme

Søndergade 55 I/S Lorenzen Ejendomme

Søndergade 17 F. SALLING HOLDING A/S

Søndergade 19 F. SALLING HOLDING A/S

Søndergade 21 F. Salling A/S

Søndergade 27 F. SALLING A/S

Søndergade 76 Ejerforeningen Søndergade 76

Søndergade 62 Ejerforeningen Søndergade 62

Søndergade 58 Ejerforeningen Søndergade 56 - 59

Søndergade 56 Ejerforeningen Søndergade 56 - 58

Søndergade 34 Ejerforeningen Søndergade 34

Søndergade 1 Ejerforeningen Søndergade 1 A Aps

Søndergade 72 Ejerf.Søndergade 72-74 M.Fl.

Søndergade 74 Ejerf.Søndergade 72-74 M.Fl.

Søndergade 30 Ejerf Søndergade 30

Søndergade 45 EJENDOMSSELSKABET SØNDERGADE 45. ÅR

Søndergade 47 EJENDOMSSELSKABET SØNDERGADE 45. ÅR

Søndergade 49 EJENDOMSSELSKABET SØNDERGADE 45. ÅR

Søndergade 2 EJENDOMSSELSKABET CASA A/S

Søndergade 4 EJENDOMSSELSKABET CASA A/S

Søndergade 6 EJENDOMSSELSKABET CASA A/S

Søndergade 7 EJENDOMSSELSKABET CASA A/S

Søndergade 9 EJENDOMSSELSKABET CASA A/S

Søndergade 24 EJENDOMSSELSKABET AF 30. MARTS 2000

Søndergade 26 ATP-EJENDOMME A/S

Søndergade 20 Arbejdsmarkedets Tillægspension

Søndergade 32 ANPARTSSELSKABET AF 26. JUNI 1991

Søndergade 39 Adressen er beskyttet i CPR

Søndergade 41 Adressen er beskyttet i CPR
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12.13  Bilag 13 – Tidsplan for Solvens II 
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12.14  Bilag 14 - Skattemæssige forhold for ejendomme 

Skatteretligt skelnes mellem næringsdrivende og ikke-næringsdrivende ved køb og salg af fast 

ejendom. Ikke-næringsdrivende er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven
193

 ved salg af 

erhvervsejendomme, mens næringsdrivende er omfattet af den generelle regel i 

statsskattelovens
194

. Næringsdrivende ved køb og salg af fast ejendom formodes i udstrakt grad 

at organisere sig i selskabsform, hvorfor de beskattes efter selskabsskatteloven
195

. 

Skatter og afgifter kan opdeles i kategorierne: 

4. Avancebeskatningsformer og erhvervelsesafgifter, der i relation til prisdannelse fungerer 

som transaktionsomkostninger. Heri tages der højde for forskelle i beskatningen 

selskabsformerne imellem.  

5. Afgifter, der i relation til prisdannelse fungerer som en yderligere løbende omkostning 

og dermed reduktion af overskuddet i ejendommen. 

 

For ikke-næringsdrivende privatpersoner medregnes fortjenesten ved salg af en ejendom til den 

skattepligtige indkomst, jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 1, jf. dog § 8. Fortjenesten på en 

ejendom beregnes ved forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen med 

regulering for kursværdien af ejendommens gældsposter på anskaffelsestidspunktet, jf. 

ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 2. 

 

Selskaber der ejer ejendomme, beskattes af deres samlede overskud med selskabsskattesatsen. 

Dette gælder for almindelige selskaber, som aktie- og anpartsselskaber jf. selskabsskatteloven § 

1.  Avancen på ejendomme beskattes således indirekte med samme sats. Selskabsskatten har 

siden 2007 været 25 pct. I 2005 og 2006 var satsen 28 pct., mens den i perioden 2001-2004 var 

30 pct. Selskabsskattesatsen er faldet støt siden 1989, hvor satsen var 50 pct.
196

. Sammenlignet 

med resten af EU-landene er den aktuelle danske skattesats tæt på gennemsnittet på 23,2 pct.  

 

Livsforsikringsselskaber, pensionsfonde, pensionskasser og forsikringsselskaber
197

 er reguleret 

af pensionsafkastbeskatningsloven
198

, jf. § 1. Specifikt i loven er nævnt ATP og LD, ligeledes jf. 

§ 1.  Disse selskaber betaler 15 pct. i skat til staten af overskud på drift af fast ejendom og 

værdiregulering af fast ejendom, jf. § 2 idet omfang gevinst eller tab tilføres forsikringstagerne 

ellers betales selskabsskat. Skattesatsen på 15 pct. er ens for alle aktivklasser, hvorfor der ikke 

er særlige forhold vedrørende ejendomme.  

 

                                                 
193 Lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, LBK nr. 891 af 17/08/2006 §1 
194 Lov om indkomst- og formueskat til staten, LOV nr. 149 af 10/04/1922 §5 
195 Lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. LBK nr. 1001 af 26/10/2009 §1 
196 www.skm.dk  
197 Dog undtaget gensidige skadesforsikringsselskaber med begrænset formål. Disse er reguleret af lov om finansiel virksomhed. 
198 Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv., LBK nr. 1075 af 05/11/2006 

http://www.skm.dk/
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Kommanditselskaber er en hyppigt anvendt selskabskonstruktion i forbindelse med 

ejendomsinvesteringer. Disse reguleres af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
199

 i 

lighed med interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder, jf. § 1. Populariteten i forhold til 

investering i fast ejendom skyldes dels at deltagerne, der ikke er komplementar i 

kommanditselskabet, har begrænset hæftelse, jf. § 2, stk. 2, dels at kommanditselskabet ikke er 

et selvstændigt skatteobjekt. Derved kan konstruktionen være attraktiv f.eks. for personer eller 

for pensionskasser.  

 

Ejendomme er som udgangspunkt fritaget for moms, jf. merværdiafgiftsloven
200

 § 13.  

 

Erhvervelsesskatter består i stempel på skøde, stempel på lånedokumenter og stempel på 

forsikring. Disse afgifter reguleres af tinglysningsloven
201

, bl.a. §§ 1, 2 og 4.  Disse skatter kan 

være en af årsagerne til, at ejendomsselskaber (A/S eller ApS) har været anvendt, da salg af 

aktier var mindre omkostningskrævende salg af ejendommen. Billedet er ikke entydigt, da 

aktieavancereglerne tidligere gjorde at salg af aktier var skattefrie efter 3 år for ikke 

næringsskattepligtige.   

 

Bortset fra stempelafgifterne er skatter ikke væsentligt afvigende for erhvervsejendomme i 

forhold til beskatning af andre aktivklasser. I relation til ”ikke næringsdrivende” er skatten i 

enkelte situationer måske lavere. 

Uanset ejerforholdet er der løbende skatter, der belaster ejeren af ejendommen.  

Der gælder forskellige beskatningsregler afhængigt af ejendommens anvendelse. For private 

boliger betales ejendomsværdiskat. For alle ejendomme, bortset fra fredede ejendomme, betales 

ejendomsskat, herunder grundskyld, som udgør en given promille af ejendommens grundværdi. 

Promillen bestemmes af den kommune hvor ejendommen er beliggende
202

. Eksempelvis betales 

der i Københavns Kommune 34 promille i ejendomsskat
203

.  

Derudover kan kommunen opkræve dækningsafgift for ejendomme i kategorien kontor, 

forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende
204

. Københavns Kommune opkræver 10 promille 

af den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi der overstiger 50.000 kr.
205

  

Det er den offentlige vurdering, der danner grundlaget for ejendomsskatten og dækningsafgiften, 

jf. kommunal ejendomsskattelov
206

 §§ 1 og 23.  

Ejendomsskatten kan fradrages i den skattepligtige indkomst, jf. ligningsloven
207

 § 14, stk. 1.  

                                                 
199 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, LBK nr. 559 af 19/05/2010  
200 Merværdiafgiftsloven, LBK nr. 966 af 14/10/2005 
201 Lov om tinglysning, LBK nr. 158 af 09/03/2006 
202 Lov om kommunal ejendomsskat § 1, stk. 2. 
203 www.kk.dk  
204 Lov om kommunal ejendomsskat § 23 A. 
205 www.kk.dk  
206 Lov om kommunal ejendomsskat, LBK nr. 1006 af 26/10/2009 

http://www.kk.dk/
http://www.kk.dk/
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På industrielle bygninger og butikker kan der afskrives med op til 4 pct. af anskaffelsessummen 

årligt
208

, mens der ikke kan afskrives på kontorejendomme, jf. afskrivningsloven
209

 § 17. 

Afskrivningssatsen var tidligere 5 pct., men blev nedsat til 4 pct. fra og med indkomståret 2008. 

Idet ejendomme kan have en lang levetid vil der forekomme salgssituationer, hvor der i tidens 

løb er afskrevet mere end ejendommen sælges til. Dette er udtryk for, at ejendommen ikke har 

undergået den forventede værdiforringelse og sælgeren beskattes derfor af forskellen mellem 

den nedskrevne værdi og salgsprisen, jf. afskrivningsloven § 21. Denne forskel kaldes 

genvundne afskrivninger og beskattes med 90 pct. for personers vedkomne, jf. 

afskrivningsloven § 21 stk. 6. Denne skat forekommer i forbindelse med salg af ejendomme, 

hvorfor den kan være en ekstra transaktionsomkostning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                            
207 Lov om påligning af indkomstskat til staten, LBK nr. 176 af 11. marts 2009 
208 Svarende til en levetid på mindst 25 år for den pågældende ejendom 
209 Lov om skattemæssige afskrivninger, LBK nr. 1191 af 11/10/2007 
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12.15  Bilag 15 – Fuldført byggeri sammenholdt med BNP 

 

Fuldført kontor- og lagerbyggeri sammenholdt med realvæksten i BNP 

 

          Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning 

 

Fuldført byggeri af fabriks- og værkstedsejendomme sammenholdt med realvæksten i BNP 

 

           Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning 
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12.16  Bilag 16 – Danmarks Statistiks prisindeks  
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12.17  Bilag 17 – IPD afkast og stikprøvestørrelse 

 

  Afkast på butiksejendomme   

 

               Kilde: IPD 

 

Antal ejendomme i stikprøveanalysen 

 

Til sammenligning, antal ejendomme i UK-stikprøve: 

 

                Kilde: IPD 

 

  

Number of Properties 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Denmark Retail 744 413 391 341 328 306 315 304 229 248

Denmark Office 808 647 670 629 608 620 589 458 432 511

Denmark Industrial 55 67 58 42 39 12 25 29 30 31

Number of Properties 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

UK Retail 6696 5766 5234 4889 4977 4920 4862 4731 4229 4028

UK Office 3947 3732 3600 3328 3252 3291 3643 3710 3348 3070

UK Industrial 2752 2883 3012 2954 3144 3328 3513 3500 3155 2939

Afkast på kontorejendomme Afkast på industriejendomme 
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12.18  Bilag 18 – De offentlige ejendomsvurderinger 

De offentlige ejendomsvurderinger 1981-1988 

 

               Kilde: Statistisk Ti-årsoversigt 1989, egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af grafen stiger de offentlige vurderinger kraftigt i perioden 1983-1986, fra 

indeks 92 til indeks 200 for rene forretningsejendomme. Størstedelen af stigningen i de 

offentlige vurderinger kan registreres i perioden 1985-1986, hvor stigningen i indekset er fra 

128 til 200. Dette indikerer, at der frem til 1985 har været en kraftig stigning i de reale priser på 

rene forretningsejendomme, hvilket først justeres for i de offentlige vurderinger i 1986. 

 

Der observeres mere end en fordobling af de offentlige ejendomsvurderinger i perioden 1983-

1986, mens det sammensatte indeks stiger med 75 pct. i samme periode.  

 

De offentlige ejendomsvurderinger 1992-2010 

 
I figuren er datamateriale fra Skat sammenholdt med datamateriale fra Danmarks Statistik. Udviklingerne er vist som 4 perioders 

bevægeligt gennemsnit. Tallene fra Danmarks Statistik er udregnet ud fra det sammensatte indeks i figur 5-6 ved at 

sammenholde indekset med kontantprisen og udlede den offentlige vurdering.  
                      Kilde: Skat, Danmarks Statistik, egen tilvirkning 

Forskellen i de to datasæt er, at Danmarks Statistik anvender kvartalsobservationer mens Skat 

anvender halvårlige observationer. Endvidere er der forskel i antallet af transaktioner i de to 

datasæt. Begge statistikker er medtaget for at validere henholdsvis afdække eventuelle 

uoverensstemmelser mellem Danmarks Statistik og Skat.  
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Ud fra udviklingen i de offentlige vurderinger i statistikkerne fra henholdsvis Danmarks 

Statistik og Skat vurderer vi ikke, at der er signifikante forskelle. Der tages derfor udgangspunkt 

i datasættet fra Skat i den følgende beskrivelse. 
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12.19  Bilag 19 – Pengeinstitutternes udlånsbeholdning  

Pengeinstitutternes udlånsbeholdning i nominelle tal  

 
Beløbene er udtryk for årets priser. 

          Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning 

 

 

 

Pengeinstitutternes beholdning af korte lån 

 

Andel korte lån er i procent af alle lån til ikke-finansielle selskaber og udgør en stigende del af 

udlånsbeholdningen fra ultimo 2004 til ultimo 2008  

           Kilde: Danmarks Statistik, egen tilvirkning 
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Pengeinstitutternes udlån til bygge- og anlægsbranchen og udlån til erhverv i alt (indeks 2000 = 100) 

 

              Kilde: Danmarks Statistik 
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12.20  Bilag 20 – Forsikrings- og pensionsselskabers afkast på 

ejendomme 

Forsikrings- og pensionsselskabers totalafkast på ejendomsinvesteringer 

 

                        Kilde: Finanstilsynet, selskabernes årsrapporter, egen tilvirkning 
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12.21  Bilag 21 – Omsætningstal fra Sadolin & Albæk 

 

Omsætning af erhvervsejendomme i Danmark og København (mia. DKK) 

 

                   Kilde: Sadolin & Albæk 
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12.22  Bilag 22 - Colwells langsigtede udbudsfunktion  

Jf. den netop beskrevne problematik i forbindelse med at estimere den langsigtede ligevægt på 

markedet, introducerer Colwell (2000) den langsigtede udbudsfunktion. 

 

Denne konstrueres ved at udbygge en eksisterende model (Dipasquale & Wheaton (1996)). 

Formålet er at tage højde for de beskrevne kortidseffekter, således at en langsigtet ligevægt kan 

findes uden en omfattende ’trial and error’ tilgang. Den langsigtede udbudskurve er illustreret i 

nedenstående figur. 

 

Den langsigtede udbudskurve 

 

 
                        Kilde: Colwell (2000) 

 

Den langsigtede udbudskurve er markeret med LRS, Long Run Supply, hvis formel er givet ved: 

    
  

 
 

  

       
  

c0 og c1 er de to konstanter der, sammen men ejendomspriserne, er bestemmende for 

byggeriet
210

. Nedrivningsraten er angivet ved δ, mens R står for lejen. Cap er udtryk for 

kapitaliseringsfaktoren. Colwell beskriver Cap, som en real rente med et risikotillæg.  

Ved en parallelforskydning i efterspørgselskurven, vil den nye langsigtede ligevægt kunne 

aflæses, ved skæringen med LRS-kurven.  

Udover LRS-kurven, introducerer Colwell en naturlig tomgang, dvs. et minimumsudbud. Dette 

vurderes som en intuitiv korrekt tilføjelse, men synes ikke at berige modellen signifikant, 

hvorfor denne ikke beskrives yderligere. 

 

  

                                                 
210Ligningen for byggeriet C = c0 + c1P, Colwell (2000)  
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12.23 Bilag 23 – Datagrundlag, Rene forretningsejendomme 

  

DATA: Rene forretningsejendomme

ÅR Prisindeks 

BNP, Faste 

priser

Virksom-

heders salg i 

alt, løbende 

pris

Penge-

mængde: M3

Penge-

mængde, t-1

Fuldført 

byggeri, 

kontor og 

handel

Fuldført 

byggeri, t.1

Forbruger-

prisindeks

Beskæftige

lse, service

Tomgang, 

kontorer

Effektiv 

rente ti-

årig stat, 

inf.korr.

2009 139,2318244 106,3633146 126,3893897 232,1485051 221,0681989 150,6432 172,1265056 119,68399 111,37789 0,0636925 0,022883

2008 158,8477366 111,6471556 147,4028231 221,0681989 205,1950766 172,1265 126,4630331 118,12298 112,41825 0,0444405 -0,00090

2007 157,2016461 112,444473 140,7293281 205,1950766 175,4070916 126,463 104,0384035 114,23948 108,83961 0,0372579 0,027325

2006 137,1742112 110,158938 132,623835 175,4070916 157,4832293 104,0384 91,95767705 112,31677 104,72785 0,0439915 0,020088

2005 109,8765432 106,5712802 121,5036955 157,4832293 137,8249141 91,95768 129,6251523 110,22273 101,12419 0,0581397 0,014735

2004 97,66803841 104,1644899 110,4916084 137,8249141 134,1931324 129,6252 92,11799519 108,26195 99,8925 0,0634913 0,026383

2003 100,5486968 101,7408521 105,2903282 134,1931324 120,5202175 92,118 116,5600048 107,02456 101,06617 0,0540276 0,023115

2002 107,133059 101,2937763 105,3132288 120,5202175 107,7431211 116,56 138,967978 104,83533 101,82749 0,0348396 0,02002

2001 106,7215364 100,7048882 104,0509717 107,7431211 100 138,968 100 102,36056 101,15087 0,018506 0,026855

2000 100 100 100 100 105,492434 100 101,6985655 100 100 0,0157628 0,022352

1999 78,73799726 96,81961786 90,16021288 105,492434 102,5861015 101,6986 80,28256072 97,163526 97,39779 0,0183167 0,030634

1998 75,72016461 94,2226368 87,84015855 102,5861015 98,76561224 80,28256 71,96761886 94,80297 94,277584 0,0232043 0,025049

1997 72,97668038 92,5909067 85,6879838 98,76561224 91,57066968 71,96762 66,29285127 93,089663 92,454359 0,0322627 0,033562

1996 63,51165981 90,1845801 79,74072604 91,57066968 82,61110476 66,29285 48,01944638 91,090805 90,83255 0,0485125 0,043291

1995 61,72839506 88,00994464 76,90036619 82,61110476 80,08120142 48,01945 53,60572669 89,206168 88,763861 0,0616938 0,050245

1994 63,78600823 85,50075582 73,28346585 80,08120142 83,38585068 53,60573 54,92900197 87,378641 86,29263 0,0634797 0,07

1993 61,72839506 81,54345871 67,53101422 83,38585068 73,86982533 54,929 62,83976514 85,665334 88,187457 0,0697667 0,047285

1992 69,27297668 82,16982853 68,35729521 73,86982533 70,7566442 62,83977 91,74322552 84,618313 88,715457 0,0745325 0,066699

1991 80,98903833 68,78980809 70,7566442 91,74323 96,16004227 82,866933 0,0684185 0,062109

1990 79,95724765 66,95456126 96,16004 80,925186 0,0614494 0,076998

ÅR Prisindeks 

Omsætning, 

Rene 

forretnings-

ejendomme

Udlån, ikke-

finansielle 

selskaber

Ejendoms-

udlån, 

Sammensat 

indeks (ikke-

finans)

Realkredit 

udlåns-

beholdning, 

erhvervs-

ejendomme 

og -formidling

C&W; 

Afkast-

krav 

Kontor 

Antal 

beregnede 

salg, 

forretnings-

ejendomme

2009 139,2318244 72,61010833 215,4982422 605,2423537 239,1230474 0,0575 57,31462926

2008 158,8477366 181,5479016 223,3345019 549,4606679 218,129737 0,055 96,59318637

2007 157,2016461 224,3158661 198,6476498 502,7946159 177,4783831 0,05 135,7715431

2006 137,1742112 218,5553383 170,4564257 373,8631387 153,4222325 0,0425 143,2865731

2005 109,8765432 216,9210932 148,4201881 276,6911748 140,8452834 0,0475 141,9839679

2004 97,66803841 147,7142625 130,6451257 229,9144905 129,0413835 0,06 115,7314629

2003 100,5486968 136,8058374 121,6938933 221,9604951 121,1801231 0,065 115,4308617

2002 107,133059 91,00472964 115,8349776 167,7587757 114,7101733 0,0625 97,49498998

2001 106,7215364 85,33282432 114,8197634 115,3075806 107,0143757 0,065 91,28256513

2000 100 100 100 100 100 0,0625 100

1999 78,73799726 80,86868541 84,50135716 87,48669926 100,0444792 0,06 102,8056112

1998 75,72016461 101,2589079 81,796857 83,77964546 95,57520549 0,0675 115,2304609

1997 72,97668038 64,31766474 76,81934275 79,47231857 92,6947301 0,07 88,97795591

1996 63,51165981 57,88226425 74,02509991 77,17627665 92,98117639 0,075 82,66533066

1995 61,72839506 62,86760555 72,36646268 74,29575831 92,26150233 0,075 89,97995992

1994 63,78600823 59,62750394 69,07583057 73,03974137 92,93135964 0,075 104,3086172

1993 61,72839506 75,28412995 69,84285013 75,39255743 102,7888482 0,065 90,58116232

1992 69,27297668 38,53292001 74,6268567 78,67914898 101,8200904 0,065 77,95591182

1991 75,8910668 77,05151953

1990
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12.24 Bilag 24 – Datagrundlag, Industri- og lagerejendomme 

 

  

DATA: Industri- og lagerejendomme

ÅR Prisindeks 

BNP, Faste 

priser

Virksom-

heders salg i 

alt, løbende 

pris

Penge-

mængde: M3

Penge-

mængde, t-1

Fuldført 

byggeri - 

industri

Fuldført 

byggeri, t.1

Forbruger-

prisindeks

Bekæftigel

se, 

industri

Tomgang i 

alt, alle 

ejendoms-

typer

Effektiv 

rente ti-

årig stat, 

inf.korr.

2009 123,4939759 106,3633146 126,3893897 232,1485051 221,0681989 69,81367 79,425423 119,68399 85,28757 0,034481 0,022883

2008 146,0240964 111,6471556 147,4028231 221,0681989 205,1950766 79,42542 54,655734 118,12298 86,08422 0,022694 -0,00090

2007 138,6746988 112,444473 140,7293281 205,1950766 175,4070916 54,65573 66,739991 114,23948 85,35423 0,018427 0,027325

2006 120,4819277 110,158938 132,623835 175,4070916 157,4832293 66,73999 54,977234 112,31677 84,35649 0,022319 0,020088

2005 106,5060241 106,5712802 121,5036955 157,4832293 137,8249141 54,97723 68,236432 110,22273 86,27377 0,027333 0,014735

2004 97,59036145 104,1644899 110,4916084 137,8249141 134,1931324 68,23643 75,235673 108,26195 90,00905 0,031342 0,026383

2003 102,6506024 101,7408521 105,2903282 134,1931324 120,5202175 75,23567 85,193359 107,02456 94,58697 0,028319 0,023115

2002 99,03614458 101,2937763 105,3132288 120,5202175 107,7431211 85,19336 107,94039 104,83533 97,74669 0,018347 0,02002

2001 104,3373494 100,7048882 104,0509717 107,7431211 100 107,9404 100 102,36056 99,96726 0,012325 0,026855

2000 100 100 100 100 105,492434 100 77,138935 100 100 0,012728 0,022352

1999 92,40963855 96,81961786 90,16021288 105,492434 102,5861015 77,13893 71,563208 97,163526 103,3178 0,014486 0,030634

1998 88,6746988 94,2226368 87,84015855 102,5861015 98,76561224 71,56321 59,968708 94,80297 102,8599 0,017838 0,025049

1997 80,60240964 92,5909067 85,6879838 98,76561224 91,57066968 59,96871 65,430516 93,089663 102,5422 0,022881 0,033562

1996 77,34939759 90,1845801 79,74072604 91,57066968 82,61110476 65,43052 72,028656 91,090805 104,6479 0,026714 0,043291

1995 77,22891566 88,00994464 76,90036619 82,61110476 80,08120142 72,02866 48,603476 89,206168 103,5039 0,036512 0,050245

1994 80,36144578 85,50075582 73,28346585 80,08120142 83,38585068 48,60348 50,616844 87,378641 99,72924 0,039458 0,07

1993 83,97590361 81,54345871 67,53101422 83,38585068 73,86982533 50,61684 68,186027 85,665334 104,1359 0,041928 0,047285

1992 89,51807229 82,16982853 68,35729521 73,86982533 70,7566442 68,18603 75,297757 84,618313 104,7594 0,051083 0,066699

1991 80,98903833 68,78980809 70,7566442 75,29776 105,7677 82,866933 0,062109

1990 79,95724765 66,95456126 105,7677 80,925186 0,076998

ÅR Prisindeks

Omsætning, 

Industri-

ejendomme 

mv.

Udlån, ikke-

finansielle 

selskaber

Ejendoms-

udlån, 

Sammensat 

indeks (ikke-

finans)

Realkredit 

udlåns-

beholdning, 

erhvervs-

ejendomme 

og -formidling

C&W; 

Afkast-

krav, 

Industri

Antal 

beregnede 

salg, 

industri

2009 123,4939759 61,562591 215,4982422 605,2423537 239,1230474 0,075 43,634116

2008 146,0240964 143,6044678 223,3345019 549,4606679 218,129737 0,0675 91,223733

2007 138,6746988 263,8894969 198,6476498 502,7946159 177,4783831 0,06 133,12732

2006 120,4819277 289,5820607 170,4564257 373,8631387 153,4222325 0,055 157,10754

2005 106,5060241 165,9643201 148,4201881 276,6911748 140,8452834 0,06 131,14957

2004 97,59036145 109,082017 130,6451257 229,9144905 129,0413835 0,0675 104,82077

2003 102,6506024 96,64237056 121,6938933 221,9604951 121,1801231 0,08 87,391842

2002 99,03614458 86,09003929 115,8349776 167,7587757 114,7101733 0,085 93,325093

2001 104,3373494 109,833324 114,8197634 115,3075806 107,0143757 0,085 98,393078

2000 100 100 100 100 100 0,085 100

1999 92,40963855 94,71504605 84,50135716 87,48669926 100,0444792 0,09 97,527812

1998 88,6746988 86,4009361 81,796857 83,77964546 95,57520549 0,095 105,3152

1997 80,60240964 58,79386944 76,81934275 79,47231857 92,6947301 0,095 93,695921

1996 77,34939759 65,461268 74,02509991 77,17627665 92,98117639 0,095 88,380717

1995 77,22891566 56,0886451 72,36646268 74,29575831 92,26150233 0,1 97,033375

1994 80,36144578 65,79654623 69,07583057 73,03974137 92,93135964 0,1 99,011125

1993 83,97590361 82,88109836 69,84285013 75,39255743 102,7888482 0,085 95,797281

1992 89,51807229 71,91046854 74,6268567 78,67914898 101,8200904 0,0975 85,908529

1991 75,8910668 77,05151953

1990
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Årlig data

Gns. 

Kontantpri

s pr. 

handlet 

ejendom

Købesum 

0/00 over off. 

Ejendomsvur

dering

Prisindeks 

(2000=100)

Ændring i gns. 

Købesum ift. 

foregående år

Ændring i 

Købesum/ejen

domsvurdering 

ift. foregående 

år

Ændring i 

prisindeks ift. 

foregående år

1992 3043365 992,5203123 69,27297668

1993 5117251 884,4913812 61,72839506 0,681445059 -0,108843043 -0,108910891

1994 3519635 913,6504425 63,78600823 -0,312202021 0,032967038 0,033333333

1995 4301821 884,1642587 61,72839506 0,222234906 -0,032272938 -0,032258065

1996 4311152 933,5477522 63,51165981 0,002169036 0,055853302 0,028888889

1997 4450605 1064,24958 72,97668038 0,032347092 0,140005509 0,149028078

1998 5410497 1141,862498 75,72016461 0,215676711 0,072927365 0,037593985

1999 4843226 1186,343332 78,73799726 -0,104846274 0,038954633 0,039855072

2000 6157029 1249,375431 100 0,271266012 0,053131414 0,270034843

2001 5755717 1216,025688 106,7215364 -0,065179378 -0,026693131 0,067215364

2002 5747154 1164,136049 107,133059 -0,001487789 -0,042671499 0,003856041

2003 7297160 1093,08983 100,5486968 0,269699727 -0,061029138 -0,061459667

2004 7858545 1223,810347 97,66803841 0,076932037 0,119588083 -0,028649386

2005 9406621 1250,935699 109,8765432 0,196992662 0,02216467 0,125

2006 9391330 1158,176417 137,1742112 -0,001625575 -0,074151919 0,248439451

2007 10172376 1326,729363 157,2016461 0,083166741 0,14553305 0,146

2008 11572200 1166,607348 158,8477366 0,137610265 -0,120689282 0,010471204

2009 7800147 1006,236497 139,2318244 -0,325958159 -0,137467719 -0,123488774

MAX 11572200 1326,729363 158,8477366 0,681445059 0,14553305 0,270034843

MIN 3043365 884,1642587 61,72839506 -0,325958159 -0,137467719 -0,123488774

MEAN (Ar.) 6453102 1103,11 97,88 8,11% 0,45% 4,73%

STD.DEV 0,23524601 0,089161281 0,111247631

Gns. 

Kontantpri

s pr. 

handlet 

ejendom

Købesum 

0/00 over off. 

Ejendomsvur

dering

Prisindeks 

(2000=100)

Ændring i gns. 

Købesum ift. 

foregående år

Ændring i 

Købesum/ejen

domsvurdering 

ift. foregående 

år

Ændring i 

prisindeks ift. 

foregående år

1992 4608696 986,0331506 89,51807229

1993 4763483 925,9111343 83,97590361 0,033585675 -0,060973626 -0,061911171

1994 3658823 885,4456002 80,36144578 -0,231901732 -0,043703475 -0,043041607

1995 3182556 850,6064085 77,22891566 -0,130169341 -0,039346507 -0,03898051

1996 4078018 881,8033132 77,34939759 0,281365655 0,036676075 0,001560062

1997 3454885 915,7632277 80,60240964 -0,152802889 0,038511893 0,042056075

1998 4516995 1072,565616 88,6746988 0,307422682 0,171225906 0,100149477

1999 5347032 1119,252727 92,40963855 0,183758522 0,043528443 0,042119565

2000 5505823 1074,135393 100 0,029697141 -0,04031023 0,082138201

2001 6145990 1059,569551 104,3373494 0,116270843 -0,013560527 0,043373494

2002 5078983 1000,355035 99,03614458 -0,173610302 -0,055885446 -0,050808314

2003 6088621 1036,018899 102,6506024 0,198787501 0,035651207 0,03649635

2004 5729650 1017,532312 97,59036145 -0,058957697 -0,01784387 -0,049295775

2005 6967390 1123,346178 106,5060241 0,216023701 0,103990669 0,091358025

2006 10148384 1080,952679 120,4819277 0,456554558 -0,037738588 0,131221719

2007 10913830 1243,72546 138,6746988 0,075425421 0,150582707 0,151

2008 8667271 1126,736825 146,0240964 -0,205845158 -0,09406307 0,052997394

2009 7768067 984,9142258 123,4939759 -0,103747058 -0,125870209 -0,154290429

MAX 10913830 1243,72546 146,0240964 0,456554558 0,171225906 0,151

MIN 3182556 850,6064085 77,22891566 -0,231901732 -0,125870209 -0,154290429

MEAN (Ar.) 5923583 1021,37 100,50 4,95% 0,30% 2,21%

STD.DEV 0,203472802 0,081850096 0,080003831

Rene Forretningsejendomme

Industri- og lagerejendomme
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Kvartalsdata

Gns. 

Kontantpri

s pr. 

handlet 

ejendom

Købesum 

0/00 over 

off. 

Ejendoms-

vurdering

Prisindeks  

(2000=100)

Ændring i gns. 

Købesum ift. 

foregående 

kvt.

Ændring i 

Købesum/ejen

domsvurdering 

ift. foregående 

kvt.

Ændring i 

prisindeks ift. 

foregående 

kvt.

Ændring i 

gns. 

Købesum 

ift. samme 

kvt. tidl. år

Ændring i 

Købesum/

ejendoms

vurdering 

ift. samme 

kvt. tidl. år

Ændring i 

prisindeks 

ift. samme 

kvt. tidl. år

1992K1 2734000 991 69,44540131

1992K2 2650000 979 68,61867034 -0,030724214 -0,012108981 -0,011904762

1992K3 3003000 1026 71,92559421 0,133207547 0,048008172 0,048192771

1992K4 3858000 979 68,61867034 0,284715285 -0,045808967 -0,045977011

1993K1 6485000 1037 72,75232518 0,680922758 0,059244127 0,060240964 1,371982 0,046418 0,047619

1993K2 3976000 765 53,59972442 -0,38689283 -0,262295082 -0,263257576 0,500377 -0,21859 -0,21888

1993K3 4122000 916 64,20943851 0,036720322 0,197385621 0,197943445 0,372627 -0,10721 -0,10728

1993K4 5774000 859 60,21357217 0,400776322 -0,062227074 -0,06223176 0,49663 -0,12257 -0,12249

1994K1 3835000 978 68,61867034 -0,335815726 0,138533178 0,139588101 -0,40864 -0,05689 -0,05682

1994K2 2423000 856 59,93799518 -0,368187744 -0,124744376 -0,126506024 -0,39059 0,118954 0,118252

1994K3 4156000 934 65,44953496 0,715229055 0,091121495 0,091954023 0,008248 0,019651 0,019313

1994K4 3696000 873 61,17809163 -0,110683349 -0,065310493 -0,065263158 -0,35989 0,016298 0,016018

1995K1 3464000 860 60,35136066 -0,062770563 -0,01489118 -0,013513514 -0,09674 -0,12065 -0,12048

1995K2 4433000 888 62,28039959 0,279734411 0,03255814 0,03196347 0,82955 0,037383 0,03908

1995K3 4017000 791 55,52876335 -0,093841642 -0,109234234 -0,10840708 -0,03345 -0,1531 -0,15158

1995K4 5234000 973 68,20530486 0,30296241 0,230088496 0,228287841 0,416126 0,114548 0,114865

1996K1 4170000 823 56,21770582 -0,203286206 -0,154162384 -0,175757576 0,203811 -0,04302 -0,06849

1996K2 5025000 1047 71,51222873 0,205035971 0,27217497 0,272058824 0,133544 0,179054 0,14823

1996K3 3235000 885 60,48914916 -0,356218905 -0,154727794 -0,154142582 -0,19467 0,118837 0,08933

1996K4 4667000 962 65,72511195 0,442658423 0,08700565 0,086560364 -0,10833 -0,01131 -0,03636

1997K1 3199000 975 67,24078539 -0,314548961 0,013513514 0,023060797 -0,23285 0,18469 0,196078

1997K2 4958000 1045 71,92559421 0,549859331 0,071794872 0,069672131 -0,01333 -0,00191 0,00578

1997K3 3194000 1082 74,54357561 -0,355788624 0,035406699 0,036398467 -0,01267 0,222599 0,232346

1997K4 5897000 1115 76,74819153 0,846274264 0,030499076 0,029574861 0,263553 0,159044 0,167715

1998K1 4444000 1085 72,3389597 -0,246396473 -0,02690583 -0,057450628 0,389184 0,112821 0,07582

1998K2 3679000 1085 72,3389597 -0,172142214 0 0 -0,25797 0,038278 0,005747

1998K3 4758000 1172 78,12607647 0,293286219 0,080184332 0,08 0,489668 0,083179 0,048059

1998K4 8070000 1182 78,81501895 0,696090794 0,008532423 0,008818342 0,368492 0,06009 0,02693

1999K1 4484000 1094 72,89011368 -0,444361834 -0,074450085 -0,075174825 0,009001 0,008295 0,007619

1999K2 3911000 1119 74,54357561 -0,12778769 0,02285192 0,02268431 0,063061 0,031336 0,030476

1999K3 4485000 1264 84,18877024 0,146765533 0,129579982 0,129390018 -0,05738 0,078498 0,077601

1999K4 6538000 1266 84,32655873 0,457748049 0,001582278 0,001636661 -0,18984 0,071066 0,06993

2000K1 5454000 1226 98,51877368 -0,165799939 -0,031595577 0,168300654 0,216325 0,120658 0,351607

2000K2 5271100 1266 101,8256976 -0,03353502 0,032626427 0,033566434 0,347763 0,131367 0,365989

2000K3 5342000 1204 96,86531175 0,013450703 -0,048973144 -0,048714479 0,191081 -0,04747 0,150573

2000K4 8308000 1278 102,790217 0,555222763 0,061461794 0,06116643 0,270725 0,009479 0,218954

Rene forretningsejendomme



Kandidatafhandling  Michael Jensen & Lior Koren 

Side 186 af 188 

 

  

2001K1 5471100 1237 106,9238719 -0,341466057 -0,032081377 0,040214477 0,003135 0,008972 0,085315

2001K2 6577000 1271 112,1598347 0,202134854 0,027485853 0,048969072 0,247747 0,003949 0,101488

2001K3 4681100 1080 95,21184981 -0,288262126 -0,150275374 -0,151105651 -0,12372 -0,10299 -0,01707

2001K4 6011100 1233 108,7151223 0,284121254 0,141666667 0,141823444 -0,27647 -0,03521 0,057641

2002K1 3721100 1045 96,58973476 -0,380961887 -0,152473642 -0,111533587 -0,31986 -0,15521 -0,09665

2002K2 7432000 1195 110,5063727 0,997258875 0,14354067 0,144079886 0,129998 -0,0598 -0,01474

2002K3 6583000 1163 107,4750258 -0,114235737 -0,026778243 -0,027431421 0,406293 0,076852 0,128799

2002K4 5267000 1209 111,7464692 -0,199908856 0,03955288 0,03974359 -0,12379 -0,01946 0,027883

2003K1 6635000 1154 106,6482949 0,259730397 -0,045492142 -0,045622688 0,783075 0,104306 0,104137

2003K2 5671100 1032 95,34963831 -0,145275057 -0,105719237 -0,105943152 -0,23693 -0,1364 -0,13716

2003K3 6403000 1119 103,341371 0,129057855 0,084302326 0,083815029 -0,02734 -0,03783 -0,03846

2003K4 10723000 1110 101,6879091 0,674683742 -0,008042895 -0,016 1,035884 -0,08189 -0,09001

2004K1 9392000 1164 93,28281089 -0,124125711 0,048648649 -0,082655827 0,415524 0,008666 -0,12532

2004K2 10570000 1179 94,52290734 0,125425894 0,012886598 0,013293944 0,863836 0,142442 -0,00867

2004K3 5017000 1315 105,4081984 -0,525354778 0,115351993 0,11516035 -0,21646 0,175156 0,02

2004K4 6762000 1298 104,0303135 0,347817421 -0,012927757 -0,013071895 -0,36939 0,169369 0,023035

2005K1 12485000 1160 102,239063 0,846347235 -0,106317411 -0,017218543 0,329323 -0,00344 0,096012

2005K2 9401100 1325 116,8446435 -0,24700841 0,142241379 0,142857143 -0,11059 0,123834 0,236152

2005K3 8430000 1236 108,9906993 -0,103296423 -0,067169811 -0,067216981 0,680287 -0,06008 0,033987

2005K4 7995000 1294 114,0888736 -0,051601423 0,046925566 0,046776233 0,182343 -0,00308 0,096689

2006K1 9545000 1058 125,8008956 0,193871169 -0,182380216 0,102657005 -0,23548 -0,08793 0,230458

2006K2 8745000 1240 147,5714778 -0,083813515 0,172022684 0,17305586 -0,06979 -0,06415 0,262972

2006K3 8959000 1147 136,5483982 0,024471126 -0,075 -0,074696545 0,062752 -0,07201 0,252845

2006K4 10204000 1200 142,7488805 0,138966403 0,046207498 0,045408678 0,276298 -0,07264 0,251208

2007K1 10799000 1335 158,8701343 0,058310466 0,1125 0,112934363 0,131378 0,261815 0,26287

2007K2 9046000 1345 159,9724423 -0,162329845 0,007490637 0,006938422 0,03442 0,084677 0,084034

2007K3 11536000 1267 150,7406132 0,275259783 -0,057992565 -0,057708872 0,287644 0,104621 0,103935

2007K4 9467000 1367 162,5904237 -0,179351595 0,078926598 0,078610603 -0,07223 0,139167 0,138996

2008K1 14751100 1258 172,0978298 0,558159924 -0,07973665 0,058474576 0,365969 -0,05768 0,083261

2008K2 11721100 1147 156,9410954 -0,20540841 -0,088235294 -0,088070456 0,295722 -0,14721 -0,01895

2008K3 6205000 1112 152,1184981 -0,470612826 -0,030514385 -0,030728709 -0,46212 -0,12234 0,009141

2008K4 11897000 1068 146,0558043 0,917324738 -0,039568345 -0,039855072 0,256681 -0,21873 -0,10169

2009K1 10230000 983 134,4815708 -0,140119358 -0,079588015 -0,079245283 -0,30649 -0,2186 -0,21857

2009K2 7522000 1107 151,5673441 -0,264711632 0,126144456 0,12704918 -0,35825 -0,03487 -0,03424

2009K3 8687000 976 133,5170513 0,154879022 -0,11833785 -0,119090909 0,4 -0,1223 -0,12228

2009K4 4716000 1124 153,77196 -0,457119834 0,151639344 0,151702786 -0,6036 0,052434 0,05283

2010K1 9108000 1208 165,2084051 0,93129771 0,074733096 0,07437276 -0,10968 0,228891 0,228484

MAX 14751100 1367 172,0978298 0,997258875 0,27217497 0,272058824 1,371982 0,261815 0,365989

MIN 2423000 765 53,59972442 -0,525354778 -0,262295082 -0,263257576 -0,6036 -0,21873 -0,21888

MEAN (Ar.) 6456368 1104,67 99,17 8,15% 0,79% 1,71% 11,23% 1,23% 5,35%

STD.DEV 0,385423688 0,102330812 0,1010465 0,374502 0,113904 0,128717
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Kvartalsdata

Gns. 

Kontantpri

s pr. 

handlet 

ejendom

Købesum 

0/00 over 

offentlig 

ejendoms

vurdering

Prisindeks 

(2000=10

0)

Ændring i 

gns. 

Købesum 

ift. 

foregåend

e kvt.

Ændring i 

Købesum/

ejendoms

vurdering 

ift. 

foregåend

e kvt.

Ændring i 

prisindeks 

ift. 

foregåend

e kvt.

Ændring i 

gns. 

Købesum 

ift. samme 

kvt. tidl. år

Ændring i 

Købesum/

ejendoms

vurdering 

ift. samme 

kvt. tidl. år

Ændring i 

prisindeks 

ift. samme 

kvt. tidl. år

1992K1 4631100 1013 92,40085

1992K2 3622000 938 85,49803 -0,2179 -0,07404 -0,07471

1992K3 5575000 954 87,07236 0,539205 0,017058 0,018414

1992K4 4884000 1029 93,85407 -0,12395 0,078616 0,077886

1993K1 3765000 947 86,34575 -0,22912 -0,07969 -0,08 -0,18702 -0,06515 -0,06553

1993K2 6593000 997 90,94762 0,751129 0,052798 0,053296 0,820265 0,0629 0,063739

1993K3 3427000 893 81,38056 -0,48021 -0,10431 -0,10519 -0,38529 -0,06394 -0,06537

1993K4 4398000 826 75,32546 0,283338 -0,07503 -0,0744 -0,09951 -0,19728 -0,19742

1994K1 3680000 970 88,52558 -0,16326 0,174334 0,175241 -0,02258 0,024287 0,025245

1994K2 2919000 842 76,77869 -0,20679 -0,13196 -0,13269 -0,55726 -0,15547 -0,15579

1994K3 4412000 900 82,10718 0,511477 0,068884 0,069401 0,287423 0,007839 0,008929

1994K4 3682000 855 77,98971 -0,16546 -0,05 -0,05015 -0,1628 0,035109 0,03537

1995K1 3433000 795 72,54012 -0,06763 -0,07018 -0,06988 -0,06712 -0,18041 -0,18057

1995K2 3222000 835 76,17318 -0,06146 0,050314 0,050083 0,103803 -0,00831 -0,00789

1995K3 2606000 834 76,05207 -0,19119 -0,0012 -0,00159 -0,40934 -0,07333 -0,07375

1995K4 3361100 943 85,98244 0,289754 0,130695 0,130573 -0,08715 0,102924 0,102484

1996K1 3392000 941 82,95489 0,009193 -0,00212 -0,03521 -0,01194 0,183648 0,143573

1996K2 3347000 848 74,71995 -0,01327 -0,09883 -0,09927 0,038796 0,015569 -0,01908

1996K3 4237000 818 72,17681 0,26591 -0,03538 -0,03404 0,625863 -0,01918 -0,05096

1996K4 5123000 923 81,38056 0,20911 0,128362 0,127517 0,524203 -0,02121 -0,05352

1997K1 3094000 908 80,29064 -0,39606 -0,01625 -0,01339 -0,08785 -0,03507 -0,03212

1997K2 3496000 925 81,74387 0,129929 0,018722 0,0181 0,044517 0,090802 0,094003

1997K3 3211000 893 78,95852 -0,08152 -0,03459 -0,03407 -0,24215 0,091687 0,09396

1997K4 3953000 928 82,10718 0,231081 0,039194 0,039877 -0,22838 0,005417 0,008929

1998K1 3184000 1011 84,04481 -0,19454 0,08944 0,023599 0,029089 0,113436 0,046757

1998K2 5698000 1167 97,00272 0,789573 0,154303 0,154179 0,629863 0,261622 0,186667

1998K3 3900000 961 79,80624 -0,31555 -0,17652 -0,17728 0,214575 0,076148 0,010736

1998K4 4808000 1066 88,52558 0,232821 0,109261 0,109256 0,216291 0,148707 0,078171

1999K1 5598000 1085 90,09991 0,164309 0,017824 0,017784 0,758166 0,073195 0,072046

1999K2 4614000 1062 88,16228 -0,17578 -0,0212 -0,02151 -0,19024 -0,08997 -0,09114

1999K3 4757000 1104 91,67424 0,030993 0,039548 0,039835 0,219744 0,148803 0,14871

1999K4 6558000 1218 101,1202 0,3786 0,103261 0,103038 0,363977 0,142589 0,142271

2000K1 4773000 1088 101,8468 -0,27219 -0,10673 0,007186 -0,14737 0,002765 0,130376

2000K2 7922000 1104 103,3 0,659753 0,014706 0,014269 0,716948 0,039548 0,171703

2000K3 4654000 1074 100,5147 -0,41252 -0,02717 -0,02696 -0,02165 -0,02717 0,096433

2000K4 4617000 1108 94,33848 -0,00795 0,031657 -0,06145 -0,29597 -0,09031 -0,06707

Industri- og lagerejendomme



Kandidatafhandling  Michael Jensen & Lior Koren 

Side 188 af 188 

 

2001K1 4307000 983 96,88162 -0,06714 -0,11282 0,026958 -0,09763 -0,09651 -0,04875

2001K2 5513000 997 98,69815 0,280009 0,014242 0,01875 -0,30409 -0,09692 -0,04455

2001K3 5947000 992 98,21375 0,078723 -0,00502 -0,00491 0,277826 -0,07635 -0,02289

2001K4 8460000 1187 117,469 0,422566 0,196573 0,196054 0,832359 0,0713 0,245186

2002K1 5147000 1018 101,3624 -0,39161 -0,14238 -0,13711 0,195031 0,035605 0,04625

2002K2 5879000 1078 107,4175 0,142219 0,058939 0,059737 0,066389 0,081244 0,088344

2002K3 4240000 1107 100,2725 -0,27879 0,026902 -0,06652 -0,28704 0,115927 0,020962

2002K4 5076000 918 91,31093 0,19717 -0,17073 -0,08937 -0,4 -0,22662 -0,22268

2003K1 4231100 1101 99,66697 -0,16645 0,199346 0,091512 -0,17795 0,081532 -0,01673

2003K2 7151100 1086 108,1441 0,690128 -0,01362 0,085055 0,21638 0,007421 0,006764

2003K3 5518000 977 97,24493 -0,22837 -0,10037 -0,10078 0,301415 -0,11743 -0,03019

2003K4 7277000 1053 104,7533 0,318775 0,077789 0,07721 0,433609 0,147059 0,147215

2004K1 5478000 914 88,16228 -0,24722 -0,132 -0,15838 0,294699 -0,16985 -0,11543

2004K2 4931100 992 95,6706 -0,09984 0,085339 0,085165 -0,31044 -0,08656 -0,11534

2004K3 5720000 1050 101,2413 0,159985 0,058468 0,058228 0,036607 0,074719 0,041096

2004K4 6529000 1078 103,9055 0,141434 0,026667 0,026316 -0,10279 0,023742 -0,00809

2005K1 8194000 1159 110,445 0,255016 0,075139 0,062937 0,495801 0,268053 0,252747

2005K2 6452000 1105 105,3588 -0,21259 -0,04659 -0,04605 0,30843 0,113911 0,101266

2005K3 6953000 1056 100,6358 0,07765 -0,04434 -0,04483 0,215559 0,005714 -0,00598

2005K4 6599000 1168 111,2928 -0,05091 0,106061 0,105897 0,010721 0,083488 0,071096

2006K1 8998000 1043 116,8635 0,36354 -0,10702 0,050054 0,098121 -0,10009 0,058114

2006K2 10966000 1118 125,2195 0,218715 0,071908 0,071503 0,699628 0,011765 0,188506

2006K3 9173000 1017 113,957 -0,16351 -0,09034 -0,08994 0,319287 -0,03693 0,132371

2006K4 11161100 1121 125,5828 0,216734 0,102262 0,102019 0,691332 -0,04024 0,1284

2007K1 9715000 1260 141,205 -0,12957 0,123996 0,124397 0,079684 0,208054 0,20829

2007K2 9625000 1228 137,693 -0,00926 -0,0254 -0,02487 -0,12229 0,09839 0,099613

2007K3 10465000 1194 133,8177 0,087273 -0,02769 -0,02814 0,140848 0,174041 0,174283

2007K4 13547000 1273 142,6582 0,294505 0,066164 0,066063 0,213769 0,135593 0,135969

2008K1 8597000 1113 144,9591 -0,36539 -0,12569 0,016129 -0,11508 -0,11667 0,026587

2008K2 10877000 1152 150,0454 0,265209 0,03504 0,035088 0,130078 -0,06189 0,08971

2008K3 6984000 1106 143,9903 -0,35791 -0,03993 -0,04036 -0,33263 -0,0737 0,076018

2008K4 7030000 1117 145,4435 0,006586 0,009946 0,010093 -0,48107 -0,12255 0,019525

2009K1 9430000 1074 139,8728 0,341394 -0,0385 -0,0383 0,096894 -0,03504 -0,03509

2009K2 6111100 1063 138,4196 -0,35195 -0,01024 -0,01039 -0,43816 -0,07726 -0,07748

2009K3 7927000 903 117,5901 0,297148 -0,15052 -0,15048 0,135023 -0,18354 -0,18335

2009K4 7717000 902 117,469 -0,02649 -0,00111 -0,00103 0,097724 -0,19248 -0,19234

2010K1 6280000 890 116,0157 -0,18621 -0,0133 -0,01237 -0,33404 -0,17132 -0,17056

MAX 13547000 1273 150,0454 0,789573 0,199346 0,196054 0,832359 0,268053 0,252747

MIN 2606000 795 72,17681 -0,48021 -0,17652 -0,17728 -0,55726 -0,22662 -0,22268

MEAN (Ar.) 5881530 1019,12 101,00 4,47% 0,21% 0,64% 7,64% 0,37% 2,42%

STD.DEV 0,295071 0,088783 0,081265 0,337463 0,114526 0,11135


