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1. Indledning 

De seneste par år mange boligejerne oplevet af deres bolig er steget i værdi, og især for dem som bor 

i København og på Frederiksberg har oplevet store stigninger i deres boligværdier. Det har heller 

aldrig været billigere at låne penge til en bolig. Det er nu muligt at låne til 1,5% over 30 år, hvilket gør 

det meget billigt at få finansieret sin bolig. 

Mange har måske glemt tiden tilbage under finanskrisen, hvor priserne lidt pludseligt faldt kraftigt 

over meget kort tid. Nogle er begyndt at snakke om der er en ny boligboble på vej i København. 

Myndighederne er i hvert fald bekymret over den hurtige markante i priserne, kombineret med de 

meget lave renter som vi har pt., og har af flere omgange strammet til for långivning i København og 

på Frederiksberg for at bremse udviklingen.  

Men for første gange i mange år er priserne begyndt at falde igen, efter mange år med stigninger. I 

København og på Frederiksberg er priserne nu faldet I to kvartaler i træk. Dette er første gang siden 

2011, at man oplever at priserne falder to kvartaler i træk. Det er også første gang siden 4 kvartal 

2014 at priserne er faldet.  

Men hvad er årsagen til at priserne begynder at falde nu, efter alle de år hvor priserne bare har steget 

og stegte. Er det bare den generelle udvikling i samfundsøkonomien som har gjort at priserne er 

kommet for højt op. Eller er det den regulering som er kommet på långivning i København og på 

Frederiksberg, de seneste par år som nu har haft sin effekt og fået priserne til at falde.  

I opgaven her vil der blive gennemgået hvad der er gjort at priserne er faldet. Skyldes det bare den 

generelle udvikling og folk synes det er blevet for dyrt? Eller skyldes det at flere nu får afslag på at 

købe en bolig i disse to områder?    
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2. Problemformulering 

Bagrund i ovenstående finder jeg det interessant at undersøge hvorfor priserne har udviklet sig i en 

nedagående retning. Jeg arbejder ud fra følgende problem formulering. 

Hvordan kan faldet i boligpriserne i tredje og Fjerde kvartal i København og på Frederiksberg 

forklares? Er det kun ud fra generelle ændringer i økonomiske fundamentales? Er det den strammer 

regulering angående boligfinansiering i disse to byer?   

3. Metode 

I det kommende afsnit vil jeg redegøre for de metoder og teorier som finder anvendelse igennem 

denne rapport og brugt til at besvare problemformuleringen.  

De artikler som er blevet benyttet af mig, er offentligt tilgængeligt information som er hentet fra 

danske medier. Der er for det meste kun brugt danske medier, da det giver den bedste beskriver og 

forklaring.  

For at kunne forklare prisudviklingen på ejerboligmarkedet er der gjort brug af den boligøkonomiske 

grundmodel for at kunne forklare hvordan de 4 kvadranter påvirker hinanden. Her vil jeg også komme 

ind på udbud og efterspørgsel.  

Til analyse af hvordan økonomien gør jeg brug af udvalgte fundamentales til at kunne forklare 

hvordan de påvirker priserne.  Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Obligationsrenten, 

beskæftigelsen/ledigheden, byggeomkostninger, skatter og disponibel indkomst til forklarer i 

udviklingen i boligpriserne. De fundamentales jeg har valgt at medtage, er dem jeg vurdere som bedst 

kan være med til at forklare prisudviklingen. Fravalget af nogle af fundamentales kan måske ikke give 

hele billedet. Men dem jeg har valgt, mener jeg at de giver det bedste billede og det er også oftest 

dem som bliver nævnt i andre analyser, til at kunne være med til at forklare udviklingen i 

boligpriserne. 
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For kunne analysere hvordan 30 årig obligationsrente har udviklet sig, er der hentet historiske data fra 

www.finansdanmark.dk. Data på udviklingen i den korte variabelrente er også hentet på 

www.finansdanmark. Begge dataset viser udviklingen på en 20 årig periode, fra 1998 og frem til nu. 

For at kommentere på udviklingen i kvm-priserne på ejerlejligheder er hentet fra www.dst.dk, hvor 

der hentet historiske data tilbage fra 1998 og frem til i dag. Disse data skal bruges til at vise hvordan 

den generelle udvikling for ejerlejligheder har været igennem tiden. 

For at vise for hvordan udviklingen har været for fordelingen mellem fast og variabelrente, er de brugt 

data fra www.dst.dk. Her er der brugt det samlede udlån i begge typer renter for alle danske 

realkreditinstitutter, hvor der er givet lån til ejerboliger. Fordelingen mellem de to typer renter skal 

bruges til at kunne forklare hvor en af årsagerne til renten stiger.  

Oplysninger om hvordan det står til i byggebranchen og udviklingen her i, er der blevet brugt data fra 

Dansk Byggeri. I analysen indgår deres seneste konjunkturanalyse fra mart 2019. Jeg gøre brug af 

deres data om udviklingen inden for antal ansatte inden for nybyggeri og udviklingen i opførelse af 

projektboliger. Oplysninger her fra skal være med til at forklare den generelle udviklingen i 

boligpriserne og forklare den udvikling der har været af projektbyggeri i København. 

Jeg vil gennemgå de politiske tiltag der har været omkring ændringer i skatter, ejendomsvurderinger 

og fradrag siden starten af 1990’erne og frem til dag. Dette skal bruges til at forklare hvordan disse 

tiltag kan havde været med til at påvirke prisen i en positiv eller negativ retning.  

Til at analysere den disponible indkomst og gennemsnit løn før skat i hele landet og i 

regionhovedstanden, er der brugt data fra www.dst.dk, til at vise udviklingen. Disse data skal bruges 

til at forklare udviklingen i lønnen som i en vis grad er med til at påvirke udviklingen i priserne på 

bolig. De data som hentet er gennemsnit data for disponibel indkomst og løn før skat. Grunden til at 

det er et gennemsnit der blevet brugt, er at jeg mener det giver et bedre billede af udviklingen.  

  

http://www.finansdanmark.dk/
http://www.finansdanmark/
http://www.dst.dk/
http://www.dst.dk/
http://www.dst.dk/
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I analysen af hvilke påvirkning de stramninger der har været igennem tiden på finansiering af fast 

ejendom, er der blevet brugt data fra finanstilsynet til at analysere hvilken påvirkning disse 

stramninger har haft eller kommer til at have. Der også blevet brugt information fra danske medier 

hvor der er eksperter fra banker som udtaler. Disse udtales er blevet brugt i et vis omfang til at kunne 

forklare punkter i opgaven.   

I analysen af udviklingen af udviklingen i priserne i København og på Frederiksberg, har jeg brugte 

data fra de tidligere afsnit til at forklare udviklingen. Heri vil indgå fundamental påvirkning, 

reguleringen af boligfinansiering i vækstområde som København og Frederiksberg er.   

4. Afgrænsning 

I opgaven tager jeg stillingen til udviklingen i priserne på ejerlejlighederne i København og på 

Frederiksberg. Jeg afgrænser mig fra at analysere på udviklingen i parcelhuspriser i København og på 

Frederiksberg, samt resten af landet.  

Der bliver også afgrænset fra at se på udviklingen på priserne på andelsbolig markedet i 

Københavnsområdet, som har landet største andel af andelsboliger. Derved vil der ikke blive 

analyseret om udvikling i priserne herom også har haft en påvirkning af priserne på ejerboliger. Eller 

omvendt om ejerboliger har haft en påvirkning på priserne på andelsboliger.   

Generelt i opgaven er perioden fra 1998 frem til 2018 brugt til at analysere på, da det efter min 

mening giver det bedste billede. Der vil ikke blive analyseret eller tage stilling til udvikling i priserne 

eller renten før denne periode. Der vil være nogle tal som ikke kan fås til helt tilbage til 1998, men 

dette er ikke noget som vurderes hæmmende for rapporten.    

I afsnittet om renter bliver der afgrænset til kun at blive analyseret på udviklingen i den korte og lange 

obligationsrente. Derved vil der ikke blive medtaget den efterfinansiering som vil blive givet i 

bankerne. Der vil som oftest være bankfinansiering i forbindelse med et boligkøb.  
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Afsnitter omkring skatter og disponibel indkomst vil der blive afgrænset til at det kun omhandler de 

finansielle forhold omkring en bolig. Der vil blive afgrænset fra at diskutere de andre forskellige 

fradrag og personskatter som der betales. Det kan være ændringen i personskattesatser mv har haft 

en indflydelse på udviklingen i priserne. Dog accepteres det at de ikke er med da udviklingen i den 

disponible indkomst, samt udviklingen indkomsten før skat vurdere tilstrækkelig.  

5. Prisdannelse på ejerboligmarkedet 
Prisdannelse på ejerboligmarked kan anses ud fra 3 metoder som kan forklare hvordan priserne 

udvikler sig, her ses på kortsigt, mellemlangsigt og langsigt.  På kortsigt vil det være den enkeltes 

forventninger/spekulationer til hvordan bolig priserne kommer til at udvikle sig over den næste korte 

periode. Tilgangen vil ofte være at hvis boligerne priserne steg i sidste måned, så vil priserne også 

stige i næste måned. På mellemlangsigt vil priserne være styret af fundamentales som er økonomiske 

paratmere i samfundet, det kan f.eks. være ledigheden, disponible indkomst, renten mv. Parameter 

vil blive gennemgået senere i denne opgave. Prisudviklingen på langsigt vil være styret af inflationen i 

samfundet plus en lille real stigning1 

Et karakteristika ved boligmarkedet er at priserne på ejerboliger svinger meget kraftigt i forhold til det 

generelle forbruger prisindeks og derved er der mulighed for den enkelte ejer af en ejerbolig at score 

en gevinst eller få et tab. Over halvdelen af befolkningen (57%)2 bor i ejerbolig, dette betyder at 

udviklingen i boligpriserne har stor betydning for en stor del af befolkningen og det medfører en stor 

overvågenhed fra befolkningen. 

Hvad styre så om priserne stiger eller falder? Her skal der ses lidt mere grundlæggende på hvad der 

styre priserne.  Priserne må blive anskuet ud fra at bliver fastsat efter udbud og efterspørgsel i 

markedet på ejerboliger. Udbud og efterspørgsel må anses for at have en sammenhæng som følger 

hinanden lineært. En ændring i udbuddet af, vil ikke påvirker efterspørgslen efter ejerboliger, da der 

stadig vil være den samme efterspørgsel på boliger.  

                                                           
1 Boligøkonomisk kompendium HD 2. del (FR) 4 udgave, forår 2010 – Karsten Jørgensen   
2 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=26779  

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=26779
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Derimod vil priserne stige ved en øget efterspørgsel og mindre udbud af boliger, dette vil også betyde 

at der vil komme en større interesse i at bygge nyt, for at tilfredsstille efterspørgslen og øge udbuddet 

af boliger. 

5.1. Efterspørgsel  

Når man kigger på udbud og efterspørgsel, så er efterspørgslen mere volatil end udbuddet vil være. 

Det er svært at øge udbuddet med det samme, da det vil tage tid, da der skal bygges nye boliger for at 

kunne udvide den eksisterende boligmasse.   

Efterspørgslen efter en ejerbolig hvis hvad en potentiel køber er villig til at betale for en given bolig. 

Dog spiller der nogle parameter ind på købers prisevne. Købers indkomstforhold sætter begrænser for 

meget de kan betale for en given bolig, dette kan enten betyde at hvis der mange som har mulighed 

for at købe, så stiger efterspørgslen. Derimod hvis udgifterne bliver for høje, så vil de betyde et fald. 

En anden faktor som påvirker efterspørgslen, vil være til og fra flytninger til et bestemt område. Ved 

store tilflytning til et bestemt landsdel eller bydel vil være med til at få efterspørgslen på bolig i det 

område til at stige. Hvis udbuddet ikke kan med følge med efterspørgslen, vil det være med til at få 

priserne til at stige.  

5.2. Udbud  

I udgangspunktet er boligudbuddet på kort sigt fast.3 Det vil sige at udbuddet af boliger vil komme fra 

den eksisterende bestand af boliger, som er tilgængeligt på markedet. Hvis en bolig ændrer status fra 

en bolig type til anden, f.eks. fra en leje bolig til ejerbolig, så vil antallet af bolig tjenester ikke blive 

udvidet.   

Udbuddet at ejerlejligheder kan påvirkeres på flere måder og der er forskellige faktorer som har 

indflydelse på udviklingen af udbuddet af ejerboliger.  Hvis en privatperson ønsker at sætte sin bolig 

til salg, for enten at købe noget større eller nyt, vil personen gerne have mest muligt for den, for at 

kunne opfyldt sine drømmer eller ønsker, og dette vil derved have indflydelse på den pris som boligen 

                                                           
3 Boligøkonomisk kompendium HD 2. del (FR) 4 udgave, forår 2010. Side 50, afsnit 2 – Karsten Jørgensen  
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bliver sat til salg til. Personen ønsker også en økonomisk genvist, derved vil salgsprisen også afspejle 

at der vil være en økonomisk gevinst til udbyder.   

Ved den stigende tilflytning til en by, vil der være behov for at udvide udbuddet af boliger. En af 

måderne at udvide boligmassen er at ved at bygge nyt. I periode meget stigende efterspørgsel vil det 

være attraktivt at bygge flere nye boliger, samt også i perioder hvor byggeomkostninger er lave vil det 

være attraktivt.  Jo lavere omkostninger til at bygge boliger, desto større vil overskuddet være til 

bygherre.  Så længde udbuddet af den eksisterende masse er lav og efterspørgslen er der, så vil 

priserne forsætte med at stige. Øget byggeri vil også være med til at udvide den eksisterende 

boligmasse.  

Udbuddet af boliger må anses for vær den samlet boligmasse, som vil være tilgængeligt for mulige 

køber. Hvis den ses på nedstående graf er der lidt over 81.000 ejerboliger i København, men hvis man 

ser på hvor mange af disse boliger som bliver udbudt er det i gennemsnit omkring 3-4% af boliger som 

bliver sat til salg. Boligmassen stiger over årene, hvorimod udbuddet af boliger er meget stabilt fra 

2012 frem til 2017 hvor udbuddet begynder at stige igen.  

Figur 5.2.1 – Udbud af lejligheder og samlede boligmasse 

 

Kilde: Danmarks statistik og egen tilvirkning 
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Prisen for de udbudte boliger som antages at være forholdet mellem udbud og efterspørgsel, som 

bestemmer priserne. Dog kommer det i sidste ende ud på hvad køber og sælger kan blive enige om, 

som er med til at bestemme prisen. Dog efterspørgsel efter boliger i et bestemt område en stor 

betydning for hvilken priser udbyder af lejligheden kan tage for ejendommen. 

Hvis der ses på perioden fra 2007 som var den sidste finanskrisen til nu kan det ses hvordan antal salg 

og priser følger hinanden. Der er taget udgang punkt i indekstal for at gøre det mere overskueligt, 

hvor 2007 er udgangspunktet.  

Figur 5.2.2 – Udvikling i kvm-prisen og antallet af salg  

Kilde: Danmarks statistik og egen tilvirkning 

Man kan se via grafen af antallet af solgte boliger og kvm prisen følgerne hinanden meget godt. Både 

salget af boliger og kvm-prisen faldet i kølvandet på finanskrisen. Siden 2012 har priserne været 

stødtstigende, samtidig med t antallet af boliger som er blevet solgt har været stigende.  

Prisdannelsen på boligmarkedet bliver påvirkeret af udviklingen udbuddet og efterspørgsel på 

boligmarkedet.  Der antages at der en ligevægt mellem udbud og efterspørgsel for at sikre at priserne 
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på markedet i ligevægt. Det vil sige hvis efterspørgslen stiger, så vi udbuddet på stig stige for at følge 

med det øget interesse og lige så omvendt.  

For at kunne se nærmere på hvordan udbud og efterspørgsel, sørger for at priserne er ligevægt, vil 

der blive set nærmere på den økonomiske grundmodel, for at få en bedre forståelse for hvordan 

udbud og efterspørgsel udvikler sig.  

5.3 Boligøkonomisk grundmodel 

Den boligøkonomiske grundmodel er en statistisk ligevægtsmodel som præsentere 4 sammenhænge 

mellem boligtjeneste-, ejendoms- og byggemarkedet4.  Modellen er blevet udviklet af på DiPasquale 

& Wheaton, Peter Wendt (1987) samt Colwell (2002).5  

Modellen kombinerer de tre markeder boligtjenester-, ejendoms- og byggemarkedet.  Modellen 

bruges til kunne forstå sammenhængende mellem boligtjenester og boliginvesteringer. Bruger skal 

bruges til at beskrive hvad der sker hvis der sker ændringen i de enkelte kvadranter.  

Figur: 5.3.1 – Den boligøkonomiske grundmodel

 

Kilde: Boligøkonomisk kompendie, HD Del 2 (FR), 4 udgave, forår 2010. Skrevet af Karsten Jørgensen 

                                                           
4 Boligøkonomisk kompendie, HD Del 2 (FR), 4 udgave, forår 2010. Skrevet af Karsten Jørgensen 
5 Den boligøkonomiske grundmodel. Skrevet af Peter Wendt i 1986 
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Modellen som er blevet udviklet har både styrkere og svagheder. Styrkerene ved modellen er at den 

giver stor overskudlighed mellem de 4 kvadranter hvis der sker ændringer i en af kvadranterne, så vil 

der også ske ændring i de 3 andre kvadranter. Modellen giver også et godt overblik over de 3 

markeder og er enkel at forstå.  

Modellen har også nogle svagheder, der er tale om en ligevægtsmodel. Det vil sige at alle 4 

kvadranter skal være lige vægt før modellen kan bruges, samt at modellen ikke har nogen 

tilpasningsmekanismer 

Modellen skal være med at bedre at kunne forklare de faktorer som spiller ind på udbud og 

efterspørgsel på bolig markedet i København. Modellen skal også være med til at kunne forklare den 

prisudvikling der har været på ejerlejligheder i København, som vil blive beskrevet senere i denne 

opgave.  

5.3.1 Første kvadrant  

Kvadranten i øverste højre højrene bruges til at fastsætte hvad for boligtjenesterne. Som tidligere 

nævnt så er boligudbuddet på kort sigt fast og derved er der efterspørgslen som fastsætter priserne. 

Efterspørgslen er afhængig af hvordan den gennerelle samfundsøkonomi har det. Som tidligere 

beskrevet vil efterspørgslen afhænge af renten, disponible indkomst, beskæftigelse mv.  Ved ændring 

i parametrene vil betyde en ændring i efterspørgslen.  

Figur: 5.3.1.1 – Første kvadrant i den boligøkonomiske grundmodel 

 

Kilde: Boligøkonomisk kompendie, HD Del 2 (FR), 4 udgave, forår 2010. Skrevet af Karsten Jørgensen 
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Hvis der ses nærmere på den første kvadrandt, kan det ses at efterspørgselskuren har en negativ 

hældning. Det vil sige at jo lavere boligbeholdningen som er lig med udbuddet er, desto jo højere er 

huslejen lig med prisen som køber skal betale for købet af en ejendom. Ved en stigende efterspørgsel 

med samme udbud af boliger, så vil efterspørgselskurven ændre sig i en opadgående retning, som vil 

medfører at der vil ske en stigning i priserne grundet den øgede efterspørgsel.   

5.3.2 Anden kvadrant  

Kvadraten i øverste venstre hjørne repræsentere den anden halvdel af ejendomsmarkedet, hvor 

prisen dannelsen finder sted. Her findes ligevægten mellem huslejen og handelsprisen, som er pr 

boligenhed.  I anden kvadrant findes handelsprisen på den faste ejendom ud en ”investeringsrente” 

på den faste ejendom.  

Investeringsrenten er den risikojusterede kalkulationsrente, som også bestemmer hældningen på 

linjen. Kalkulationsrenten er også den rente som investere vil kræve for at ville investere i fast 

ejendom.  Den Investeringsrenten som investor kræver for at investere i fast ejendom, bliver fastsat 

ud fra 4 paramter. Det første parameter er den lange realrente, andet parameter er investors 

forventning til udvikling i vækst i husleje, tredje paramter er ricisi forbundet med størmstørrelsen af 

husleje og det sidste paramter er de skattemæssige vilkår for investering i fastejendom.  

Investeringsrenten i modellen ville være den samme som at investere i markedsportefølje plus en 

risikopræmie, da modellen er en ligevægtsmodel. Investeringsrenten bliver derfor også bestemt af 

økonomien i samfundet.  

For at finde prisen på fast ejendom, skal alle fremtidige huslejebetalinger tilbagediskonteres til i dag, 

hvor investeringsrenten bliver brugt som diskonteringsfaktor. Formelen for prisen på fast ejendom er 

således: 

P = L/i 

P er den pris som køber er villig til at betale for boligenheden, L er ligevægtshuslejen som blev fundet 

i første kvadrant og i er investeringsrenten som investor skal have for at investere sine midler i fast 

ejendom.  
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Figur 5.2.3.1: Anden kvadrant i den boligøkonomiske grundmodel 

 

Kilde: Kilde: Boligøkonomisk kompendie, HD Del 2 (FR), 4 udgave, forår 2010. Skrevet af Karsten Jørgensen 
 

Selve investeringsrenten kommer til udtryk i modellen med en høj eller fald hældning. Hvis investeringsrenten 

er høj, så vil hældningen være fald, det vil så betyde at en kapitalisering og derved at efterspørgslen falder og 

derved lavere priser. Til gengæld en lavere investeringsrente, så vil kurven være høj, så så betyde at flere vil 

efterspørg fastejendom, da det er billigere at låne og derved en vil priserne stige.  

5.3.3 Tredje kvadrant  

Den tredje kvandrat har det formål at inddrage byggemarkedet til det generelle ejendomsmarked. 

Når der tales om byggemarkedet tales der om nybyggeri, som i denne sammenhæng skal forstås som 

alt byggeri, dvs. både nybyggeri af nye ejendomme, renovering af de eksisterende ejendomme samt 

forbedringer af disse. Andelen af byggeri bestemmes af handelsprisen på den eksisterende 

boligmasse.  
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Figur 5.3.3.1: Tredje kvadrant i den boligøkonomiske grundmodel 

 

Kilde: Kilde: Boligøkonomisk kompendie, HD Del 2 (FR), 4 udgave, forår 2010. Skrevet af Karsten Jørgensen 

 

Når der ses nærmere på grafen kan det ses at kurven ikke er lineær, men i stedet kurvet. Årsagen til 

dette skyldes at jo højere efterspørgsel der er på boliger, desto jo mere attraktivt vil det være at 

bygge nye boliger. Derfor vil der under stor efterspørgsel være høje byggeomkostninger grundet at 

det vil være efterspørgsel på arbejdskraft i sektoren og der derved kan opstå flaskehalsproblemer. 

Hvis omkostninger for nye byggeri bliver for høje i forhold til efterspørgslen vil dette være med til at 

sænke byggeomkostninger. For at ejendomsmarkedet er i lige vægt, så vil byggeomkostninger for at 

bygge være lige handelsprisen for at bygge.  

5.3.4 Fjerde kvadrant 

Den sidste kvadrandt i modellen tager udgangspunkt i boligbeholdningen og derved fuldender den 

modellen. Boligbeholdningen bliver nedslidt over tid og derfor er det nødvendt at vedligeholde og 

opføre nye boliger for at beholde nuværende boligbeholdning. 
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Figur 5.3.4.1 - Fjerde kvadrant i den boligøkonomiske grundmodel 

 

Kilde: Kilde: Boligøkonomisk kompendie, HD Del 2 (FR), 4 udgave, forår 2010. Skrevet af Karsten Jørgensen 
 

Udviklingen i boligbeholdningen har betydning for resten af modellen, da modellen er en 

ligevægtsmodel, vil boligbeholdningen have en indflydelse på resten af modellen. Hvis 

boligbeholdningen bliver hurtigere nedslidt end der bliver opført flere boliger, vil de betyde at 

efterspørgslen vil stige og derved vil priserne stigene tilsvarende. Lige så omvendt hvis der bliver 

bygget flere boliger end nedslidningen af boligen. Derved vil beholdningen af boligmassen hele tiden 

regulere de andre kvadranter og sørge for at modellen hele tiden er i lige vægt. 

5.3.5 Sammenhæng i modellen 

Som tidligere beskrevet er modellen en ligevægtsmodel, det vil sige når en af kvadranterne ændre sig, 

så ændre de andre kvadranter sig også, for at modellen hele tiden er i ligevægt. Selve modellen har 

også en række antagelser, som er meget forenklet, f.eks. at der er perfekt kapitalmarked, alle 

ejendomme nedslides med samme ratet, alle boliger bliver benyttet. Nedenfor beskrives en række 

senarier for hvordan modellen kan ændre sig, ved ændre i de enkelte kvadranter.  

Lad os tage udgangspunkt i den første kvadrant som er udbud og efterspørgsel efter at benytte 

boligtjenester. Hvis der kommer en stigning i indkomsterne, vil de betyde at folk har råd til større 

boliger eller råd til at benytte en boligtjeneste, og derved vil efterspørgslen efter boligtjenester stige.  

Som tidligere bekrevet så er boligudbuddet på kortsigt fast, så for at modellen stadig er i ligevægt må 

huslejen/prisen på boligtjenester stige, det vil sige at markedsværdien af ejendomme stiger og det vil 

vise sig i anden kvadrant. Ved øget efterspørgsel og øget priser vil bygge aktiviteten også stige for at 
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følge med den øgede efterspørgsel efter boliger. Når bygge aktiviteten bliver øget, så det også påvirke 

boligbeholdningen som bliver øget.  

Hvis indtægterne til gengæld falder, så vil det have den modsatte virkning. Det vil betyde en lavere 

indkomst at købe bolig for, derved vil markedsværdierne på ejendomme falde, som så vil medfører 

lavere aktivitetsniveau i byggesektoren, som så i sidste ende vil få boligbeholdningen til at falde.  

Senere i denne opgave vil de blive beskrevet nærmere hvad årsagerne er til at udbud og efterspørgsel 

stiger og falder. 

Ses der virker på anden kvadrant og påvirkningen af denne og hvordan denne påvirker resten af 

modellen, så det der vil påvirke her ville være en stigning eller fald i renten, samt ændringen i 

efterspørgslen efter at eje boligejendomme. Et fald eller stigning i efterspørgslen efter at eje 

boligejendomme, må ikke forveksles med benytte boligejendomme (boligtjenester)6.  

Hvis renten stiger vil det medfører en øget omkostninger til ejeren af boligejendomme, som så vil 

medfører at afkast af de eksisterende ejendomme ville falde i forhold til hvad ejerne kunne få ved at 

placere penge i en markedsportefølje.  Den øgede omkostning ved at eje boligejendommene, vil 

betyde at færre vil eje dem og vil flytte deres penge over i markedsportefølje. Det samme ville gælde 

hvis risikopræmien øges for at eje boligejendomme, så vil investorerne også flytte deres penge ud af 

ejendomme.  

Skattepolitikken har også en indflydelse på hvilket afkast en investor kan opnå ved at eje en 

boligejendom. Hvis der ændres i rentefradraget, vil det enten betyde en øgning eller fald i investors 

afkast efter skat. Jo højere fradrag, desto jo højere afkast og lige så omvendt.  

Hvilken betydning har ovenstående så for kravet til investeringsrenten og hældningen på denne? Hvis 

den kommer en øgning i renten vil det betyde at investeringsrenten vil blive forøget grundet de øgede 

omkostninger. Dette vil betyde at hældningen på investeringsrentelinje vil blive stejlere.  Det vil 

betyde at værdien af ejendommene vil blive mindre grundet den øgede diskonteringsrente. Dette vil 

                                                           
6 Boligøkonomisk kompendie, HD Del 2 (FR), 4 udgave, forår 2010. Skrevet af Karsten Jørgensen – side 28 
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så medføre en lavere byggeaktivitet grundet de øgede omkostninger. Ved den mindskede opførsel og 

renovering af den eksisterende boligmasse, vil medfører at nedslidningsraten vil stige.   

Den tredje kvadrant og den sidste faktor som kan påvirke modellen er aktiviteten af nybyggeri.  

Ændringer i aktivitetsniveauet inden for byggeriet blevet styret af forskellige faktorer. Det kan f.eks. 

være at rente på den korte bane stiger, derved øget omkostning til finansiering, muligheden for 

finansiering bliver sværere, enten grundet den øgede regulering eller bankerne har en øgede risiko 

ved udlån til nybyggeri og derved ønsker den risiko minimeret. Det kan også være at der kommer 

øgede regulering eller stramning fra politisk hold, som gør at det bliver sværere at bygge nyt.  

Når der bygges mindre nybyggeri vil dette have den effekt at boligmassen nedslides hurtigere end der 

kan nå at blive bygget nyt. Hvis man ser på linjen vil den flytte sig op, det vil sige at den vil have en 

større hældning. Følge effekterne af lavere byggeri vil betyde at der vil være færre boligtjenester, som 

vil resultere i at udbuddet vil blive mindsket. For at modellen stadig vil være i ligevægt, så skal 

huslejen stige og det vil så have en betydning for ejendomsmarkedet, hvor der her vil opleves en 

stigning i ejendomspriserne. 

Som det kan ses ud af modellen, hænger alle 4 kvadranter sammen, så hvis der er en påvirkning af 

den ene kvadrant, så vil de også påvirke de andre for hele tiden at sikre der er ligevægt i modellen. 

For at se nærmere på hvordan de enkelte kvadranter er påvirket af hinanden, men samtidig se på 

økonomiske faktorer som også får udbud/efterspørgsel, priserne, renten, byggeriet mv., vil der i det 

næste afsnit blive analyseret mere på de enkelte emner.  

6. Fundamentals 
Som tidligere beskrevet styres boligpriserne ud fra udbud og efterspørgsel, men det virker meget 

simpelt at stille det op på den måde. Når der ses på boligmarkedet og udbuddet af boliger er der ikke 

2 boliger som er ens. Dette gælder både hvordan boligen ser ud og hvor den er beliggende i landet. 
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Økonomer har igennem tiden lavet forskellige studier for at se hvilke økonomiske variabler som er 

med til at påvirker udbud og efterspørgsel. Disse økonomiske variabler er bedre kendt som 

fundamental. Så for at se nærmere på hvad er det mere præcist får udbud og efterspørgsel til at stige 

og falde, jeg har valgt i opgaven at tage udgangspunkt i følgende fundamentales.  

- Realkredit renten 

- Beskæftigelse 

- Byggeomkostninger 

- Skatter 

- Disponibel indkomst 

Årsagen til følgende fundamentales er valgt, er at disse fundamentales er noget som den enkelte 

boliger køber, kan forholde sig til. Disse fundaments er noget boligkøberne kan se påvirker deres 

boligkøb, både i en positiv retning og en negativ retning.  

6.1 Obligationsrenten 

Hvilken betydning har det haft med indførelsen af de variabelforrentet lån og senere indførelsen af 

afdragsfrihed i 20037 på bolig priserne i København og Frederiksberg? I det kommende afsnit vil der 

ses på hvilken betydning det har haft på priserne og samtid ses på tiden efter finanskrisen, hvordan 

renterne er blevet med at falde, selvom økonomien er i bedring.   

  

                                                           
7 Retsinformation - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=91430  

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=91430
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Figur 6.1.1: Udvikling i obligationsrenten 

Kilde: Finans Danmark og egen tilvirkning  

Renten på de fastforrentede og variabelforrentende lån har udviklet sig meget i slutningen af 

halvfemserne og frem til i dag. Den lange rente har været helt oppe i 8% hvor den i dag ligger 1,5%. 

Rentetilpasningslån eller Flexlån blev indført i 19968, hvor det var muligt for boligejerne at binde 

deres rente kortere end 30 år. I dag er det muligt for bolig ejerne at låne negativ i disse lån. Som det 

kan ses på forrige graf kan det ses hvordan renten har udviklet sig over tiden.  

Hvis der ses på hvordan renter så ud før finanskrisen, var der stigende renter både på de lange og kort 

rente som var stigende frem til slutningen af 2008 / starten af 2009. I denne periode steg priserne 

frem til de toppede i 2006. Hvis man kigger på hvorfor priserne var stigende i denne periode, var der 

flere faktorer som spillede ind, blandt andet faldende arbejdsløshed og stigende disponible indkomst, 

disse emner vil blive gennemgået i senere afsnit.  

  

                                                           
8 Den Store Danske - http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=76952 (Besøgt 23/04-2019) 
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Figur 6.1.2: Udvikling i kvm-priser for ejerlejligheder i hele andet 

Kilde: Finans Danmark og egen tilvirkning 

Fra 2003 var det muligt for boligejerne at begynde at optage lån uden afdrag og 1998 var det muligt at 

få variabelforrentet lån, hvilket det gjorde det muligt for folk at side meget billig i deres lån, da renten 

var lavere end den fastforrentet og de kunne indgå at afdrage på deres lån. Det kan også ses på 

udviklingen i fordelingen mellem de variabelforrentet lån og de fastforrentede lån. Udviklingen er 

meget tydelig at i årene op mod finanskrisen at andelen af Rentetilpasningslån er støt stigende.   

Hvis man ser på hvordan udviklingen har været for rentetilpasningslåne, kan det ses at frem mod 

2015 er der støt stigning i boligejere som vælger rentetilpasningslån frem for de traditionelle 

fastforrentede. Dette er i samme periode hvor både den lange rente er faldende, hvor i mod den kort 

rente er nogenlunde konstant.  

Årsagen til at boligejerne vælger at gå i en korte rente, er at i periode fra 2003 til frem til 2005 ligger 

den variabel rente omkring 2,3-2,4% hvorimod den fastrente ligger på ca. 5,4% i 2003 og i 2005 ligger 

den på 4,3%. Derved kan dem med variabel rente spare ca. 2%-point p.a. på deres lån, det vil ca. give 

dem en rentebesparelse på omkring 20.000, hvis der tages udgangspunkt i de har lånt 1.000.000 kr. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1
9

9
8

K
1

1
9

9
8

K
4

1
9

9
9

K
3

2
0

0
0

K
2

2
0

0
1

K
1

2
0

0
1

K
4

2
0

0
2

K
3

2
0

0
3

K
2

2
0

0
4

K
1

2
0

0
4

K
4

2
0

0
5

K
3

2
0

0
6

K
2

2
0

0
7

K
1

2
0

0
7

K
4

2
0

0
8

K
3

2
0

0
9

K
2

2
0

1
0

K
1

2
0

1
0

K
4

2
0

1
1

K
3

2
0

1
2

K
2

2
0

1
3

K
1

2
0

1
3

K
4

2
0

1
4

K
3

2
0

1
5

K
2

2
0

1
6

K
1

2
0

1
6

K
4

2
0

1
7

K
3

2
0

1
8

K
2

udvikling i kvm for ejerlejligheder i hele landet

Hele landet



Side 22 af 95 
 

Dette har været en af de medvirkende årsager til at priserne var stigende frem til starten af 

finanskrisen. Dette hjulpet på vej af boligejerne også kunne undlade at afdrage på deres realkredit. En 

kombination af afdragsfrie lån og rentetilpasningslån gjorde det muligt for boligejerne at kunne sidde 

meget billigt i deres ejendomme. Det gjorde det også muligt for kommende boligejere at kunne købe 

en bolig de måske ikke helt havde råd, men grundet de billigere låne mulighedere ville have mulighed 

for at købe en dyre boliger end de reelt havde råd til. 

Figur 6.1.3.: Udviklingen i fordelingen mellem fast og Variabel rente

Kilde: Danmarks statistik og egen tilvirkning 

6.1.1 Renten efter finanskrisen  

Hvad er der sket med renterne efter at finanskrisen indtrådte i 2007? Renterne forsatte med at stige 

et stykke tid endnu, frem til slutningen af 2008 hvor både den kort og den lange rente næsten var på 

niveau med renter tilbage i 1998.   
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I starten af 2009 begynder ECB9 på deres opkøbsprogram af obligationer10 for at sætte gang i 

økonomien i gang igen og holde et inflationsniveau på 2%11, som der er aftalt imellem 

medlemslandende. Deres opkøbsprogram kan tydeligt ses på de korte renter herhjemme i Danmark, 

hvor renten falder fra et niveau omkring 6% til under 1% i midten af 2010. Der er dog stor forskel 

mellem de korte og lange renter, den lange rente ligger på niveau omkring 4, så på dette tidspunkt er 

der næsten 3%-point forskel mellem de disse renter. Hvis der ses på hvordan udviklingen har været 

for priserne på ejere lejligheder i samme periode, kan det ses efter de tog et ordenligt dyk efter 

krisens start i 2007, er de svagt stigende igen.  

I 2012 var Grækenland på renden af statsbankerot efter mange år med dårlig økonomi, dette skabte 

usikkerhed på de finansielle markeder, hvilket fik renterne til at stige på kort sigt. Dog gik Grækenland 

ikke statsbankrot.  

Siden 2012 har både de korte og lange renter været faldende, både ECB og de forskellige central 

banker rundt omkring i Europa kørt en lempelig penge politik for at få gange i økonomierne, så der 

kunne komme gang i væksten. ECB har siden 2012 øget deres opkøbsprogram løbende for at sikre at 

væksten kunne holdes i gang. De løbende udvidet deres program så de også omfatter andet end 

obligationer. I 2015 opkøber ECB måned for 60 mia. euro. Fra 2016 hæves beløbet som det nu er 

oppe på 80 mia. euro hver måned.  

Hvis der ses på de danske realkreditobligationer renter har de kun være faldende, så vi nu er nede at 

det er muligt at låne til 1,5% over 30 år12. Men hvad er årsagen til at Danske realkreditobligationer er 

så billige i forhold til resten af Europa? National banken har løbende sænket deres renter på 

udlånsrente for lige som resten af europa at få gang i økonomien igen.  

  

                                                           
9 Den Europæiske Central Bank 
10 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/86/den-europ%C3%A6iske-pengepolitik  
11 https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/app.da.html  
12 https://www.berlingske.dk/dine-penge/i-aftes-skete-det-igen-danske-boliglaan-har-aldrig-vaeret-
billigere?fbclid=IwAR0_-BHK_gQTyRQqf9S8_C0suYtiXlff_zmrMERKYe4s9Bkb3WeiR0vsmVQ  

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/86/den-europ%C3%A6iske-pengepolitik
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/app.da.html
https://www.berlingske.dk/dine-penge/i-aftes-skete-det-igen-danske-boliglaan-har-aldrig-vaeret-billigere?fbclid=IwAR0_-BHK_gQTyRQqf9S8_C0suYtiXlff_zmrMERKYe4s9Bkb3WeiR0vsmVQ
https://www.berlingske.dk/dine-penge/i-aftes-skete-det-igen-danske-boliglaan-har-aldrig-vaeret-billigere?fbclid=IwAR0_-BHK_gQTyRQqf9S8_C0suYtiXlff_zmrMERKYe4s9Bkb3WeiR0vsmVQ
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Men de senere år har udenlandske investorer haft stor interesse for dansk realkredit obligationer, 

siden har 2010 har udenlandske investorer købe danske realkredit obligationer for 575 mia danske 

kroner13, hvilket svare at udenlandske investorer ejer 3 ud 10 fastforrentede danske 

realkreditobligationer.  

Figur: 6.1.1.1 – Udenlandsk andel af dansk realkredit  

Kilde: Danmarks Stistik og egen tilvirkning 

Er det et problem at udenlandske investorer har en stor interesse for danske fastforrentede 

obligationer? Både og, fordelen er at danske boliger kan få noget af den billigste finansiering i verden, 

da det nu muligt at låne penge i 30 år med en rente på enten 1% eller 1,5% alt efter hvilken kurs der 

er mest attraktiv14. Fordelen ved de lavere renten, er at det gør det muligt for boliger køberne at låne 

billigere ved køb af bolig, hvilket gør det muligt for dem at kunne købe fore mere grundet den lavere 

månedlige renteydelse. Hvilket også kan ses på udviklingen på kvm-priserne, som har været stigende, 

hvor i sommeren 2018 ramte et nyt højde punkt for priserne.  

                                                           
13 https://finanswatch-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/secure/Finansnyt/Realkredit/article10983953.ece  
14 https://finans-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/privatokonomi/ECE11316408/nyt-rentefald-her-er-de-billigste-boliglaan/  
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Ulempen ved at så mange udenlandske investorer køber så massivt op i danske fastforrentede 

obligationer, er at hvis der kommer en ny finanskrise.  Ifølge Teis Knuthsen som er investeringschef i 

Kirk Kapital, hvis der skulle komme meget stort og pludseligt salg af danske obligationer, vil det ikke 

være sandsynligt at det danske marked kan håndtere alt den likviditet, uden renterne vil stige15.  

Den falde rente som der har været siden 2012, har det været med til at ændre på de lån der bliver 

optaget af boligejerne når de skal finansiere deres ejendom?  Hvis der ses på hvordan udviklingen har 

været over årene, kan det ses at efter krisen var der mange som optog lån med variabel rente og 

denne tendens var stigende fremmod 2012, hvor andelen toppende.  

Boligejere med som har fastfastforrentede lån har været stigende siden midten af 2012, hvor andelen 

er stille og roligt at begyndt at stige. Hvis der ses på hvordan renten også har udviklet sig i denne 

periode, kan det ses at den fast rente har været faldende.  

Figur 6.1.1.2: Fordeling mellem fastrente og variabelrente  

Kilde: Danmarks Statistik og egen tilvirkning 

                                                           
15 https://finanswatch-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/secure/Finansnyt/Realkredit/article10983953.ece  
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Man kan især se de seneste år hvor renterne har ligger i lejet omkring 2-2,5% har mange boligejer 

valgt at lægge deres lån om for at få mere sikkerhed i deres lån. Især men åbning af den seneste 1,5% 

obligationer har mange boligejere fået øjnene op for de fast forrentede lån,  hvor flere at 

realkreditinstitutterne melder om at denne serie vokser med 100.000.000 kr. om dagen16 

6.1.2 Forventninger til fremtidige renter  

Det store spørgsmål er selvfølgelig hvordan renterne kommer til at udvikle sig den kommende tid. Der 

er blevet sagt mange gange at renterne ikke kan blive lavere end de er, men bliver ved med at falde. 

Men hvad er så forventninger. Den europæiske central bank direktør Mario Draghi afviste i starten af 

marts måned der kommer renteforhøjelser i 201917. ECB fastholder også deres nuværende 

opkøbsprogram. Den amerikanske central fastholder også deres nuværende renteniveau, selv om de 

flere gange har sagt at de vil hæve renterne18. 

Men hvad siger prognoserne for det kommende år. Nykredits prognose for dette kommende år siger 

at det nuværende renteniveau vil blive fastholdt19. Den samme holdning har de andre 

banker/realkreditinstitutter, at renterne kommer til at være det samme niveau om 1 år som det er i 

dag. Men der er selvfølgelig ikke noget der kan garanteres. Men ud fra ECB fastholder deres 

nuværende renteniveau og det samme gør den europæisk centralbank, så vil rente det kommende år 

når være nogenlunde faste. Jyske Bank forventer at der vil komme rentestigninger fra 2021, hvor ECB 

stille og roligt vil begynde at hæve renten.   

6.2 Beskæftigelse/ledighed 

Ledigheden på arbejdsmarkedet er en af de faktorer som kan være med til at påvirker priserne på 

boligmarkedet. Hvis arbejdsløsheden er høj eller stigende vil færre havde råd til at købe eller blivende 

boende i deres bolig. Dette vil være med at presser priserne ned grundet er større udbud og nogle 

                                                           
16https://www.berlingske.dk/dine-penge/historiske-kurser-danske-boliglaan-har-aldrig-vaeret-billigere   
17 https://www.berlingske.dk/dine-penge/historiske-kurser-danske-boliglaan-har-aldrig-vaeret-billigere   
18 https://www.berlingske.dk/dine-penge/i-aftes-skete-det-igen-danske-boliglaan-har-aldrig-vaeret-
billigere?fbclid=IwAR0_-BHK_gQTyRQqf9S8_C0suYtiXlff_zmrMERKYe4s9Bkb3WeiR0vsmVQ  
19 https://www.nykredit.dk/din-virksomhed/behov/finansiering/kurser-m.m/aktuel-renteprognose/#kom-godt-videre  

https://www.berlingske.dk/dine-penge/historiske-kurser-danske-boliglaan-har-aldrig-vaeret-billigere
https://www.berlingske.dk/dine-penge/historiske-kurser-danske-boliglaan-har-aldrig-vaeret-billigere
https://www.berlingske.dk/dine-penge/i-aftes-skete-det-igen-danske-boliglaan-har-aldrig-vaeret-billigere?fbclid=IwAR0_-BHK_gQTyRQqf9S8_C0suYtiXlff_zmrMERKYe4s9Bkb3WeiR0vsmVQ
https://www.berlingske.dk/dine-penge/i-aftes-skete-det-igen-danske-boliglaan-har-aldrig-vaeret-billigere?fbclid=IwAR0_-BHK_gQTyRQqf9S8_C0suYtiXlff_zmrMERKYe4s9Bkb3WeiR0vsmVQ
https://www.nykredit.dk/din-virksomhed/behov/finansiering/kurser-m.m/aktuel-renteprognose/#kom-godt-videre
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boligejere har behov for at komme af med deres bolig. Lige så omvendt, hvis arbejdsløsheden er 

faldende vil der være en tendens til at priserne vil være stigende.  

Er det muligt at se en sammenhæng mellem udviklingen i arbejdsløsheden og så boligpriserne. Hvis 

der ses på hvordan udviklingen var før finanskrisen kan det ses at i årene op til krisen var ledigheden 

kraftigfaldende og i 2008 var ledigheden neden for 1,9%. I samme periode var priserne kraftig 

stigende.  

Figur 6.2.1: Arbejdsløshed i procent af arbejdsstyrken  

Kilde: Danmarks Statistik og egen tilvirkning 

Hvordan har udviklingen så været efter krisen? Som følge af krisen steg arbejdsløsenheden i årende 

efter, hvor den steg frem midten af 2012, hvor den igen begyndte at falde. Dog nåede 

arbejdsløseheden ikke det niveau der var tilbage i slutningen af 1990’eren.  

Fra 2012 har den været faldende og frem til slutningen af 2018 hvor arbejdsløsheden var neden på 

lidt over 3%, det er dog ikke det niveau som blev set før krisen. Ses på der udviklingen er boligpriserne 

i samme periode kan det ses at de har været stigende. Det er selvfølgelig ikke kun den faldende 

arbejdsløsheds skyld, men den generelle forbedring i økonomien.  
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Men er der er problem at arbejdsløsheden er så lav, eller har det ikke nogen betydning. Den lave 

arbejdsløs kan give minder tilbage til krisen. 

Ved en meget lav arbejdsløs kan det være svært at for arbejdsgiverne at skaffe den nødvendige 

arbejdskræft som der er behov. Hvis det ikke er muligt at skaffe den nødvendige arbejdskræft, er 

arbejdsgiverne nødsaget til at hæve lønninger for de eksisterende medarbejdere eller bruge det til at 

trække arbejdskræft for andre firmaer. Ved de øget lønninger vil de giver de enkelte medarbejder 

flere penge mellem hænder og deres disponible indkomst vil stige og de har derved mulighed for at 

forbruge mere eller bruge det på købe ny eller større bolig.  

6.3 Byggeomkostninger/Nybyggeri 

For at den eksisterende boligmasse vedligeholdelse, er der behov for at den eksisterende bolig masse 

bliver vedligeholdt og der bliver opført nye boliger til at erstatte dem der bliver nedtaget. Den 

generelle udvikling i boligpriserne kan også ses i udviklingen i byggeriet af nye boliger og 

beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen.  

Figur 6.3.1: Antal beskæftiget i bygge- og anlægsvirksomheder  

Kilde: Danmarks statistik20 

                                                           
20 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27991 
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Ses der på hvordan udviklingen har været i beskæftiget inden for bygge- og anlægsbranchen kan det 

ses at den toppede lige før finanskrisen indtraf i 2007, hvor der var lidt over 190.000 beskæftigede 

inden for denne branche. Hvis der så ses nærmere på hvor mange der var beskæftiget inden for 

nybyggeri var der i 2007 beskæftiget 49.13721.   

Det kan også ses på udviklingen at der var en kraftig stigning i antallet af beskæftiget i branchen inden 

for nybyggeri, hvor der fra 2005 og frem til 2007 kom ca 9.000 flere beskæftiget inden for nybyggeri. 

Efter krisen blev byggebranchen hårdt ramt, ligesom mange andre brancher. Frem mod 2010 faldet 

antallet af beskæftiget inden for nybygger 30.10022. Frem til 2014 lå antallet meget stabilt og der var 

ikke den store udvikling.  

I 2014 begynder der at komme gang i byggeriet af boligejendomme igen og det samme gælder for 

ansatte i branchen.  Antallet af beskæftiget stiger fra omkring 33.000 til 45.500 i andet halv år af 2018, 

forventninger 2020 er at der ca vil være 49.000 beskæftiget. Så vil det være oppe på samme antal som 

det var i 2007 før krisen ramte23.   

Der har været en markant vækst i værdien af de byggeprojekter som er i gang. Fra 2014 frem til 2018 

er boligbyggerier vokset fra 16.100.000.000 kr.24 til 36.900.000.000 kr.25 hvilket svare til en stigning på 

116%, hvilket må siges at være en markant fremgang. Hvis der ses i forhold til 2017 er der sket en 

fremgang på 4.400.000.000 kr. svarende til en stigning på 14%. På nuværende tidspunkt udgør 

boligbyggeriet 36% af det samlede projektbyggeri. Forventninger er at de kommende år også vil være 

en stigning i boligbyggerier. For 2019 forventes der en fremgang på samme niveau som der blev ses i 

2018. 

  

                                                           
21 Se bilag 4 
22 Se bilag 5 
23 Se bilag 5 
24 Se bilag 6 
25 https://finans-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/erhverv/ECE11213427/nye-boligprojekter-driver-fortsat-dansk-byggeri-frem/  

https://finans-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/erhverv/ECE11213427/nye-boligprojekter-driver-fortsat-dansk-byggeri-frem/
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Boligbyggeriet har været koncentreret meget omkring region København de senere år, men nu er de 

også begyndt at sprede sig til provinsen. Især København har oplevet en stor stigning af byggerier af 

nye boliger. Siden 2015 har den være en støt stigning i nye boliger, men især fra 2017 har der været 

en kraftig stigning i nye boliger.  

I købehavn har den samlede bygningsareal siden 2014 og frem til nu vokset med over 4%. De seneste 

12 måneder er der blevet opført 6.000 nye boliger i København, hvilket er det højeste i 37 år og ca 

2.000 flere boliger end lige op til finanskrisen26. Hvilket også viser sig på hvor mange af projektboliger 

som er til salg lige nu. På nuværende tidspunkt tegner projektsalg sig ifølge finansdanmark for ca. 1/4 

af til salgskiltene for ejerlejligheder i København27. 

De mange boliger som bliver bygget i København og andre stedet i landet, hvilken betydning har dette 

for priserne? Mange af de nye projektbyggerier er med at hæve priserne i de enkelte byer, fordi de er 

nye og de oftest ligger i populære område hvor de kommende boligejere gerne vil bo. Hvis der ses på 

København så bliver projektlejligheder solgt til en kvm-pris på mellem 25.000 kr. til 80.000 kr., dog 

ligger gennemsnittet omkring 40.000 kr.28 Den generelle stigning i priserne af ejerlejligheder bliver der 

ved også drevet af der kommer flere nybygget ejerlejligheder til.  

Dog kan den store mængede af nybyggeri af ejerbolig også har den negativ effekt på boligpriserne. 

Hvis der bliver bygget for mange boliger i forhold til hvad efterspørgslen tilsiger eller der bliver bygget 

boliger som ikke matcher de det boligejerne søger efter.  

6.4 Skatter  

De skatter om er Danmark, kan på hver deres måde være med til at påvirker priserne på 

ejendomsmærkede, her er det både de skatter som boligejerne betaler i skatter på deres ejendomme, 

men også den skat som de betaler af deres løn. Der er også fradrag som er med til at sænke 

                                                           
26 https://www.berlingske.dk/oekonomi/historisk-byggeboom-i-koebenhavn-der-er-en-vis-ubalance-mellem-hvad-der  
27 https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/hver-fjerde-ejerlejlighed-til-salg-er-nybyggeri  
28 https://www.berlingske.dk/bolig-bil-og-baad/priserne-stiger-paa-projektsalg  

https://www.berlingske.dk/oekonomi/historisk-byggeboom-i-koebenhavn-der-er-en-vis-ubalance-mellem-hvad-der
https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/hver-fjerde-ejerlejlighed-til-salg-er-nybyggeri
https://www.berlingske.dk/bolig-bil-og-baad/priserne-stiger-paa-projektsalg
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borgernes skattepligt indkomst, som f.eks. rente fradraget, hvor boligejerne kan få fradrag for deres 

renter.  

6.4.1 Rentefradrag: 

Det er muligt for borgerne at trække deres renteudgifter fra i deres personlige indkomster og derved 

sænke det beløb som skal betales skat af. Rentefradraget har løbende været reguleret hvor meget 

den skattemæssige værdi har været for borgerne, i 1986 var rentefradraget på 73%29.  

Med reformen i 1986, som også blev kaldt kartoffelkuren, denne reform gjaldt fra 1987, sænkede den 

daværende regering skatteværdien af rentefradraget fra de 73% ned til 50%. Med Pinsepakken i 1998 

blev skatteværdien af rentefradraget endnu engang sænket, denne gang til ca. 33%, dette niveau var 

gældende frem til skattereformen i 2009. Her sænkes rentefradraget over en periode fra 2012 til 2015 

hvor den løbende bliver sat ned til 25%30, dette gælder renteomkostninger over 50.000 kr. og 100.000 

kr. for ægtepar. 

Når rentefradraget løbende er blevet nedsat så har det betydning for den disponible indkomst som 

den enkelte borger får udbetalt. Ved tidligere reformer er der også blevet ændret ved beskatningen af 

den personlige indkomst, dette vil dog ikke blive behandlet i dette afsnit.  

Men har nedsættelsen har betydning for udviklingen i boligpriserne? Ud fra udviklingen i 

boligpriserne, så har de forskellige nedsættelser af rentefradraget ikke haft en negativ indvirkning på 

boligpriserne. Priserne steget meget markant selv om muligheden for fradrag er blevet sænket. Men 

hvorfor er priserne forsat med at stige selvom der er ændret på rentefradraget som på virker den 

disponible indkomst som boligejerne har muliglighed for at købe for. 

I den periode hvor fradraget er faldet har andre økonomiske faktorer også spildet ind som meget lav 

arbejdsløshed og faldende renter.  

Tages der et kig på efter finanskrisen hvor rentefradraget også er blevet nedsat i 2009, så har 

boligpriserne priserne også være ude for en markant stigning. Dette er selvfølgelig også båret af den 

                                                           
29 https://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/150348/rentefradragets_historiske_udvikling.html  
30 https://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/150348/rentefradragets_historiske_udvikling.html  

https://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/150348/rentefradragets_historiske_udvikling.html
https://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/150348/rentefradragets_historiske_udvikling.html
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har været faldende renter. På nuværende tidspunkt med de lave renter der er i dag, så vil mange 

boligejere opleve at deres disponible indkomst vil blive lavere grundet de lave renter.  

Men den nye boligskatte aftale er det aftale at rentefradraget endnu engang skal nedsættes. Renten 

fradraget nedsættes med 1%-point årligt frem mod 2025, således at det er nedsat med 5%-point i 

2025. Årsagen til sænkelsen er ifølge finansminiser Kristian Jensen, er for øge opsparingen og mindske 

tilskyndelse til en høj gældsætning31. Når renterne er så lave som de er lige nu og renteudgifterne er 

så lave som de er, så vil det også afbøde virkningen at det bliver nedsat nu.  

Hvem kommer så til at blive hårdest ramt af den nye nedsættelse af rentefradraget? Dem som 

kommer til at blive hårdeste ramt vil være unge boligejere som køber deres første bolig. De har som 

regel brug for at låne på til 95% af boligens værdi og derved have store udgifter til lån og 

renteomkostninger. Det vil også især ramme de unge som køber i et dyrt område, hvor priserne her 

høje. De unge bliver også ramt af grundværdierne for etage ejendomme stiger kraftigt, dog får de en 

skatterabat for denne. Men det forsvinder når de engang sælger deres bolig og så er de også ramt af 

et lavere rentefradrag. Dem som ikke bliver så ramt af det nye rentefradrag fra 2021, vil være ældre 

boligejere eller dem med lav gæld i boligen.  

Kommer dette så til at påvirker priserne nu eller ses først effekten efter 2021? Lige nu vil det nok ikke 

kunne ses på priserne, da det nye rentefradrag først gælder fra 2021. Men jo tætter vi kommer på 

2021, så vil der blive regnet med det nye rente fradrag når der skal regnes på køb af bolig og her vil 

der være en forskel på den disponible indkomst hvis den blev regnet i dag, kontra den blev regnet 

tættere på 2021.  

6.4.2 Ejendomsskatter: 

Alle boligejere skal betale ejendomsværdiskat og ejedomskat af deres ejendom. 

Ejendomsværdiskatten er tidligere kendt som lejeværdibeskatning. Dette er en skat på ejerboliger 

som skal betales hvis ejerne af boliger selv beboere ejendommen32. Værdien som boligen bliver 

                                                           
31 https://www.regeringen.dk/andet-indhold/jobreform-1/lavere-rentefradrag/  
32 https://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/ejendomsvaerdiskat-regler-og-beregningseksempler  

https://www.regeringen.dk/andet-indhold/jobreform-1/lavere-rentefradrag/
https://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/ejendomsvaerdiskat-regler-og-beregningseksempler
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beskattet af bliver fast sat af en vurdering fra de offentligt, som fastsætter en værdi som 

beskatningen bliver beregnet ud fra. Skatten bliver udregnet på følegnede måde: 

Ejendomsværdiskattegrundlaget udgør således det laveste beløb af33: 

- Ejendomsværdien pr. 1. jan. 2001 med tillæg af 5 pct., 

- Ejendomsværdien pr. 1. jan. 2002 og 

- Den aktuelle års ejendomsværdi 

I 2001 indførte den daværende VK-regering et skattestop over afgifter og skatter i Danmark, herunder 

kom der også et loft over stigning i ejendomsværdiskatten34. Det betød der blev lagt et loft over det 

krone beløb som boligejerne betalte i ejendomsværdiskat. Derfor ville værdistigninger på 

fastejendom betyde at boligejerne ikke kom til at betale mere i skat af deres ejendom35.  

Selv om det blevet lovet at skatterne på ejendomme ikke ville stige, var dette dog ikke helt tilfældet. 

Frem til 2012 hvor der kom en ny skattereform steg provenuet fra ejendomsværdiskatten fra 

8.400.000.000 kr. til 13.000.000.000 kr. i 201236.  

Selvom der skulle være loft over ejendomsværdiskatten steget den alligevel, dette skyldes at når en 

ejendom blev forbedret så kommer der en ny værdi. Det samme gælder hvis der kommer nye ejere af 

bolig. Som det kan ses nedenfor har de samlet ejendomskatter været stigende: 

 

 

  

                                                           
33 https://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/ejendomsvaerdiskat-regler-og-beregningseksempler  
34 https://danmarkshistorien.dk/perioder/efter-den-kolde-krig-1989-2008/vk-regering-fra-2001/  
35 https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/ska%CF%84/2002/august/ska%CF%84-august-2002/skattestop  
36 https://www.cepos.dk/artikler/skatter-paa-fast-ejendom-er-naesten-fordoblet-siden-2001-paa-trods-af-skattestoppet  

https://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/ejendomsvaerdiskat-regler-og-beregningseksempler
https://danmarkshistorien.dk/perioder/efter-den-kolde-krig-1989-2008/vk-regering-fra-2001/
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/ska%CF%84/2002/august/ska%CF%84-august-2002/skattestop
https://www.cepos.dk/artikler/skatter-paa-fast-ejendom-er-naesten-fordoblet-siden-2001-paa-trods-af-skattestoppet
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Figur 6.4.2.1: Ejendomskatter i alt 

Kilde: Danmarks Statistik og egen tilvirkning 

I 2012 kom der en ny skattereform som forlængede den gamle aftale tilbage fra 2001 angående 

fastholdelse af ejendomsværdiskatten. Aftalen var nu gældende frem til 202037. I 2013 kommer der 

frem i rapport fra rigsrevisionen at skats vurdering af boligejernes ejendomme er meget fejlbehæftet. 

Folketinget vedtager i 2013 at fastfryse vurderingerne fra 2011 for ejerboliger og 2012 for 

erhvervsejendom, andelsboliger og lejlighedskomplekser38.  

I 2017 blev der indgået en ny boligskatteaftale som betød at de nye skatter for ejendomme skulle 

træde i kraft i 2021 og boligejerne ville få nye ejendomsvurderinger fra 2019. Selv om vi skriver 2019 

nu, så er der ikke kommet nye ejendomsvurderinger til boligejerne. De nye vurderingen er blevet 

udsat flere gange og den seneste melding er at de nye vurderinger kommer i 2020.  

  

                                                           
37 https://www.dr.dk/nyheder/politik/det-betyder-skattereformen  
38 https://www.berlingske.dk/dine-penge/skatteminister-om-udskudte-ejendomsvurderinger-belaert-af-fortidens  
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Men hvad betyder den nye boligskatte så for boligejerne? Som nævnt tidligere kommer der nye 

vurderinger som bliver den nye værdi som der skal betales skat efter. De nye vurderinger kommer 

ifølge skatteministeriet til at være baseret på bedre data om ejendomme og det område som boligen 

befinder sig i39. Der bliver stadig fastsat en ejendomsværdi og grundværdi.  

Fremadretter bliver boligejerne kun beskatte af 80% af den værdi som skat fastsætter på ejendomme, 

det vil f.eks. sige hvis ejendommen bliver vurderet til 2.000.000 kr., så skal der kun betales skat af 

1.600.000 kr. Der kommer og nye satser til beregning af skatten. Fremadretter skal der kun betales 

0,55% af en ejendomsværdi op til 7.500.000 kr. og over det skal de betales 1,4%. Der bliver også 

ændret på satsen for grundværdierne, den kommer til at falde fra gennemsnitlig 26 promille til 16, 

dog afhænger det af de enkelt kommuner som fastsætter satsen, dog må den samlede betaling til 

grundskylden ikke stige40. 

Ifølge ministeriet selv, så kommer 6 ud af 10 boligejere til at opleve at deres ejendomskatter kommer 

til at falde41. De boligejere som kommer til at få en stigning i deres ejendomsskatter, her vil deres 

stigning bliver indfrosset i deres ejendom frem til de skal sælge ejendommen.  

Med de nye ejendomskatter kommer bolig ejerne så til at mærke en forskel i den skat de kommer til 

at betale? Det kommer an på hvornår boligejeren køber deres bolig. Hvis den bliver købt før 1 januar 

2021, så betaler de efter de nuværende regler for ejendomsværdiskat, men hvis den bliver købt efter 

denne dato så skal de betale efter de nye regler. Hvad vil det så betyde i praksis? 

Tages der udgangspunkt i ejerlejlighed i Købehavn til 4.500.000 kr. som bliver købt før 2021, så vil det 

ved de nuværende regler udløse en beskatning til boligejerne på 27.600 kr. i 2021. Hvis lejligheden 

bliver købt efter 2021, så skal ejeren betale 45.400 kr. i årlig skatter af ejendommen42.  

                                                           
39 https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/boligskat-og-de-offentlige-ejendomsvurderinger  
40 https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/her-er-de-6-ting-du-boer-vide-om-de-nye-boligskatter  
41 https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/boligskat-og-de-offentlige-ejendomsvurderinger  
42 https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/her-er-de-6-ting-du-boer-vide-om-de-nye-boligskatter  

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/boligskat-og-de-offentlige-ejendomsvurderinger
https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/her-er-de-6-ting-du-boer-vide-om-de-nye-boligskatter
https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/boligskat-og-de-offentlige-ejendomsvurderinger
https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/her-er-de-6-ting-du-boer-vide-om-de-nye-boligskatter
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Der er altså tale om en stigning på 17.800 kr. ekstra om året som boligejeren skal betale, for den 

samme lejlighed, blot der er forskel på hvornår den er købt. Der er nok mange boligejere som ikke 

tænkere over dette og hvilken betydning det kan have for deres økonomi.  

Hvis de køber efter 2021 vil der være en ekstra månedlig betaling på ca. 1.500 kr. til betaling af den 

forhøjede skat og dette kan have en betydning for hvor meget den enkelte bolig ejere kan købe bolig 

for. Hvis der tages udgangspunkt i nuværende rente marked at det ca. koster 500 kr43. pr lånte 

100.000 kr. og boligejeren er godkendt til køb på 4.500.000 kr., før 2021, så vil de efter 2021 kun låne 

4.200.000 kr. grundet den øgede skat.  

Når boligejerne nu kan låne mindre en de kunne tidligere, så vil det gå udover boligmarkedet, da der 

vil være færre købere end de var tidligere til de priser som de kunne købes til før. Det vil sige at 

priserne stille og roligt vil begynde at falde. Men hvor meget vil priserne så falde med?  

Ifølge Nationalbanken så forventer de at lejlighedspriserne på landsplan vil falde med mindst 5,8%44 

over de kommende 3 år. Men dette er et landsgennemsnit, hvis der ses nærmere på de to største 

byer i Danmark altså København og Aarhus, så forventer boligøkonom Mira Lie Nielsen fra Nykredit at 

priserne i København og Aarhus kan falde med op til 10%45. Ifølge Nationalbanken så ligger priserne i 

København og Aarhus stadigt meget højt og over det niveau der kan forklares med udvikling i 

disponible indkomst og renteniveauet46.  

Men skal kommende boligejer så købe deres bolig nu eller vente til efter 2021 og se om priserne 

falder som følge af de nye forhøjede skatter som vil ramme især ejerlejligheder. Det kommer an hvor 

stor skatterabat den påtænkte bolig har i dag og hvad boligejerens tidshorisont som boligejeren har 

for den kommen bolig. Ifølge Mira Lie Nielsen kan det bedst svare sig at vente til at købe efter 2020, 

                                                           
43 Se bilag 1 
44https://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/378646/nationalbanken_nye_boligskatter_presser_priser_nedad_i_koe
benhavn_-_maaske_op_mod_10_pct.html  
45https://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/378646/nationalbanken_nye_boligskatter_presser_priser_nedad_i_koe
benhavn_-_maaske_op_mod_10_pct.html    
46 https://www.berlingske.dk/dine-penge/nationalbanken-nye-skatter-vil-skaere-toppen-af-
lejlighedspriserne?fbclid=IwAR2zWib0msKsZpf2rz4GRYfja0uC9pCjYBUmRFFjB-veieDJn_9rH2pxVDo  

https://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/378646/nationalbanken_nye_boligskatter_presser_priser_nedad_i_koebenhavn_-_maaske_op_mod_10_pct.html
https://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/378646/nationalbanken_nye_boligskatter_presser_priser_nedad_i_koebenhavn_-_maaske_op_mod_10_pct.html
https://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/378646/nationalbanken_nye_boligskatter_presser_priser_nedad_i_koebenhavn_-_maaske_op_mod_10_pct.html
https://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/378646/nationalbanken_nye_boligskatter_presser_priser_nedad_i_koebenhavn_-_maaske_op_mod_10_pct.html
https://www.berlingske.dk/dine-penge/nationalbanken-nye-skatter-vil-skaere-toppen-af-lejlighedspriserne?fbclid=IwAR2zWib0msKsZpf2rz4GRYfja0uC9pCjYBUmRFFjB-veieDJn_9rH2pxVDo
https://www.berlingske.dk/dine-penge/nationalbanken-nye-skatter-vil-skaere-toppen-af-lejlighedspriserne?fbclid=IwAR2zWib0msKsZpf2rz4GRYfja0uC9pCjYBUmRFFjB-veieDJn_9rH2pxVDo
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hvis den ejerbolig man gerne vil købe, så skal skatterabatten udgør en stor del og man har en lang 

tidshorisont47.  

Men valget for de enkelte boligejere står også mellem at købe nu og slippe for en kommende skatte 

stigning, dog med dem ulempe at du køber dyrt nu og formuen i ejendommen falder med falder med 

priserne. Eller købe en bolig efter 2021 hvor der så skal betales noget mere i skat, men til gengæld 

slippe billigere for ejendommen og derved i finansiering og udbetaling på ejendommen.  

Dem som køber en projekt bolig i dag, som først er indflytningsklar senere, er det afgørende hvornår 

det er muligt at overtage nøglen til sin nye bolig, der er nemlig en skæringsdato som hedder 1 

september 201948. Hvis boligejeren får nøglen efter denne dato, så skal der betales skat efter de nye 

vurderinger og hvis boligen bliver købt før denne dato, så skal de betales skat efter de gamle 

vurderinger hvor der er en skatterabat. Grundværdien bliver fastsat efter hvornår man har købt 

ejendommen, så hvis den er købt før 2021, er det muligt at få skatterabat. 

Hvor meget betyder det så at ens bolig er nøgleklar før september 2020 så boligejerne har mulighed 

for at få skatterabat? Hvis der tages udgangspunkt et projektbolig i København til ca. 3.000.000 kr., så 

vil der ca. være samlede skatter for ca. 21.000 kr. om året, hvis den bliver nøgleklar før september 

2020. Hvis den først bliver nøgleklar efter denne dato, så kommer de samlede skatter på 

ejendommen op på 35.200 kr om året49, hvilket svare til en merudgift på 14.200 kr. om året, hvilket 

svare til ca. 1.200 kr. ekstra kr. om måneden. Vil dette have en betydning for de kommende ejer af 

boliger og deres værdi af denne? Som tidligere nævnt koster det ca 400 kr. pr måned at låne 100.000 

kr., pr måned, det vil sige at fremtidig køber kan låne 300.000 kr mindre grundet øgning i skatten. Så 

hvis de nye ejere først kan overtage ejendommen efter september 2020, bliver de både ramt på at de 

skal betale mere i ejendomsværdi og deres ejendom kommer til at falde i værdi grundet de øget 

omkostninger til skatter.   

                                                           
47 https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/saadan-rammer-de-nye-skatter-dit-boligkoeb  
48 https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/pas-paa-projektkoeb-risikerer-at-udloese-skattesmaek  
49 Se bilag 2.  

https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/saadan-rammer-de-nye-skatter-dit-boligkoeb
https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/pas-paa-projektkoeb-risikerer-at-udloese-skattesmaek
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Men hvor bliver problemet så det største problem? Ifølge Mira Lie Nielsen så vil problemet væres 

størst i København, da der er meget stor forskel på udbudspris og den offentligt der bliver lagt til 

grund for skatteberegningen. Siden finanskrisen har der været godt gang i byggeriet i København og 

de seneste par år er der blevet bygget rigtigt mange boliger.  Grafen viser hvordan udviklingen har 

været i bygget ejendommen i København og Aarhus.  

Figur 6.4.2.2 – udvikling af nybygget ejendomme i København og Aarhus50 

 

Mange af de boliger som er i gang med blive bygget vil nok nå at blive færdige inden september 2020, 

det er mere problemet med dem som først går i gang med at blive bygget nu. Mange af disse boliger 

vil blive ramt af de nye vurderinger, selvom ejerne har underskrevet en købsaftale til dagens pris. De 

vil jo alle opleve at have købt til en højere end deres ejendom vil være hver når de vil kunne flytte ind 

i den. Dette vil være med til at presse priserne ned vi nærmere os 2021 hvor de nye ejendomsværdier 

træder i kræft. 

 

                                                           
50 https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/pas-paa-projektkoeb-risikerer-at-udloese-skattesmaek  

https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/pas-paa-projektkoeb-risikerer-at-udloese-skattesmaek
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6.5 Disponibel indkomst 

Disponibel indkomst er det den enkelte har tilbage efter skat til at betale udgifter mv.  Det vil også 

sige at den er med til at afgøre hvor meget den enkelte har til at købe bolig for, jo større disponible 

indkomst, desto jo mere har boligejerne mulighed for at købe for.  

Den gennemsnitlige disponible indkomst for hele landet var stigende frem til finanskrisen, hvor den 

fra 1998 steg med 15% eller svarende til ca. 27.000 ekstra, hvor der er renset for stigning i 

forbrugerpriserne. Ses der på udviklingen i boligpriserne i samme periode var de også stigende. Folk 

fik flere pengene mellem hænderne, hvilket gør dem i stand til at købe for mere.  

Figur 6.5.1: Gennemsnitlig indkomst i hele landet 

Kilde: Danmarks Statistik og egen tilvirkning 

Efter finanskrisen tog den et lille dyk, hvor den fra 2010 var stabil frem til 2013, hvor den så begyndte 

at stige igen. På samme tidspunkt var priserne på boliger også begyndt at stige igen. Dog er der store 

forskelle på hvor meget indkomsten er steget de forskellige steder i landet. Ovenstående graf viser et 

gennemsnit for landet, men hvis der ses nærmere på hvordan udviklingen har været, så kan det ses at 

der har været store regionale forskelle. Det især kommunerne nord for København som har oplevet 
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den største stigning. I Rudersdal har de oplevet en stigning på 47,6% og i Gentofte kommune har de 

oplevet en stigning på 61,4%51 siden 2000.  

Hvad er årsagen så til at indkomster stiger? Den er selvfølgelig den generelle lønudvikling, men 

indkomstskatterne er også blevet nedsat, for at giver danske flere penge mellem hænder. Ved 

pinseparken blev det skatteloftet sænket til 59% og flere af skattesatserne blev nedsat for alle 

indkomstgrupper. Ved forårsparken 1.0 blev der indført beskæftigelsesfradraget for at give en 

skatterabat til dem som var i arbejde. I 2009 blev personfradraget og beskæftigelsesfradraget øget, 

samtidig med at loftet for topskattegrænsen blev hævet for.  Ved forårsparken 2.0 i 2012 blev 

skatteloftet ned sat 51,5%, her blev mellemskatten også fjernet. Så der er løbende overårene blevet 

gjort tiltag for at øge danskerens disponible indkomst.  

Den disponibel indkomst er den noget af det højeste der er set og har Danskerne har fået flere penge 

mellem hænder. Denne gennemsnitlige familie har fået 180.000 kr. mellem hænderne over de 

seneste 10 år52. Årsagen til at den er steget, er at inflationen har været meget lav siden finanskrisen 

og reallønnen er steget.  

Dog bruger danskerne ikke flere penge end de tjener, før finanskrisen brugte dansker ca. 108 kr. hver 

gang de tjente 100 kr. årsagen til dette skyldes boligerne steg i værdi og dette blev belånt. Dette er 

ikke helt samme tilfælde i dag, hvor danskerne er blevet mere fornuftige og spare deres penge op. 

Dette kan også ses på den opsparing om danskerne har liggende på deres bankkonto. Den 

gennemsnitlige dansker har 191.000 kr. liggende53, hvilket indikere at man gerne vil sikre sig mod 

dårligere tider.  

Men hvor meget af den disponible indkomst bliver så brugt for boligudgifter? Så er boligbyrden et 

godt værktøj, til at se hvor meget af den disponible indkomst som går til boligudgifter. Ses der på 

hvordan udviklingen i boligbyrden har været før finanskrisen, kan det ses i starten af 00’erne var den 

                                                           
51 https://finans-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/okonomi/ECE11329584/indkomsten-er-roeget-i-vejret-siden-
aartusindeskiftet-men-to-kommuner-stikker-af-fra-resten/  
52 https://finans.dk/finans2/ECE9631245/familien-danmark-har-aldrig-haft-flere-penge-mellem-haenderne/?ctxref=ext  
53 https://finans.dk/privatokonomi/ECE11280457/opsparingerne-bugner-danskerne-har-flere-penge-staaende-i-
banken/?ctxref=ext  

https://finans-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/okonomi/ECE11329584/indkomsten-er-roeget-i-vejret-siden-aartusindeskiftet-men-to-kommuner-stikker-af-fra-resten/
https://finans-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/okonomi/ECE11329584/indkomsten-er-roeget-i-vejret-siden-aartusindeskiftet-men-to-kommuner-stikker-af-fra-resten/
https://finans.dk/finans2/ECE9631245/familien-danmark-har-aldrig-haft-flere-penge-mellem-haenderne/?ctxref=ext
https://finans.dk/privatokonomi/ECE11280457/opsparingerne-bugner-danskerne-har-flere-penge-staaende-i-banken/?ctxref=ext
https://finans.dk/privatokonomi/ECE11280457/opsparingerne-bugner-danskerne-har-flere-penge-staaende-i-banken/?ctxref=ext
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stigende grundet stigende renter og boligpriserne. Frem til omkring 2004/2005 var boligbyrden 

faldende, selv om der var stigende priserne. Årsagen til den var faldende skyldtes faldende renter og 

samtidig med at danskernes disponible indkomster i denne periode var stigende. Fra 2005 kom der en 

markant stigning i boligbyrden som følge af stigende renter som steg meget på kort tid og at 

boligpriserne var kommet højt op.  

Figur 6.5.2.: Boligbyrden i hele landet

 

Boligbyrden toppede for ejerlejligheder i slutningen af 2006 hvor den var oppe på omkring 42-43%, 

hvor den efter det faldt frem mod 2008, hvor den der efter tog et markant fald. Den har været 

faldende frem til omkring 2015. Denne periode har renterne været faldende og boligpriserne var også 

faldet markant efter krisen og lå på stabilt niveau i en længere periode.  

Fra 2016 og fremad er boligbyrden for ejerboligen stigende, selv om renten i denne periode stadig er 

faldende, så falder den korte og lange renter mindre, men priser stiger til gengæld mere. Derved 

bliver det dyre for boligejerne at købe boligen og finansiere den.  
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Det kan også ses at for første gange siden finanskrisen er boligbyrden dyrere for en ejerlejlighed end 

et parcelhus på landsplan. Men boligbyrden er stadig ikke oppe på samme niveau som den var før 

finanskrisen. Samtidig ligger den også stadig under gennemsnittet for perioden fra 1998 til 2017.  

Hvordan ser fremtiden så ud, er der plads til at boligbyrden kan stige? Ifølge en rapport fra Nykredit i 

juni 2018, så er der plads til at den kan stige54. Den ligger stadig under gennemsnittet for de seneste 

20 år, ikke ens betydende med at man kan bruge gennemsnittet som et reference punkt, men det kan 

være en god indikator. Der har været en god stigning i den disponible indkomst sammen holdt med at 

renten er så lav som den er lige. Så der vil også være plads til stigninger i priserne fremadrettet. Dog 

vil en pludselig rentestigning være med at få boligbyrden til at stige markant på kortsigt og derved 

måske være med til at sænkepriserne på landsplan.  

6.6. Del konklusion 

Man kan ikke blot tage en af fundamentales og sige det lige præcis at den forklare at hvorfor priserne 

går op eller ned. Det bliver nød til at ses i en større sammenhæng. Der er selvfølgelig nogle af dem 

som har en større indvirkning end de andre. Men de påvirker alle sammen på en eller anden måde 

boligpriserne.  

Renten er nok en af dem som har en stor betydning for hvordan priserne udvikler sig. Den afgør hvor 

mange penge boligejeren skal betale hver måned. Det har, kunne ses igennem tiden hvordan priserne 

har udviklet sig når renten, enten er gået op eller ned. De har i hvert fald kunne ses efter krisen 

hvordan renten er faldet markant samtidig med at priserne blot steg år til år. En på et tidspunkt kan 

de lavere renter heller ikke forklare hvordan priserne kan stige hele tiden. Der er nok også noget 

psykolog blandt boligejerne. Nu har de i mange år været vandt til lave rente og nogle forventer måske 

de forsætter i mange år i endnu. Dette kan godt være en farlig tankegang, da renterne skal vende på 

et tidspunkt. Hvis boligejeren så har variabelforrentede lån, kan det godt blive en dyr fornøjelse og 

især hvis man har købt på ”toppen”.  

                                                           
54 https://www.nykredit.com/presse-og-nyheder/okonomiske-analyser/2018/07/mira-lie-nielsen-plads-til-hojere-priser-
og-stigende-renter-i-store-dele-af-landet/  

https://www.nykredit.com/presse-og-nyheder/okonomiske-analyser/2018/07/mira-lie-nielsen-plads-til-hojere-priser-og-stigende-renter-i-store-dele-af-landet/
https://www.nykredit.com/presse-og-nyheder/okonomiske-analyser/2018/07/mira-lie-nielsen-plads-til-hojere-priser-og-stigende-renter-i-store-dele-af-landet/
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Beskæftigelsen har en mindre betydning i forhold til nogle af de andre fundamental. Selvfølgelig er 

man afhængig af et job for at kunne købe en bolig. Den lave arbejdsløshed kan være med til at presse 

lønninger op ad grundet den manglede arbejdskraft og derved give folk flere penge mellem hænderne 

til at købe for, men den har ikke den samme virkning som en lavere rente. 

Siden 2016 har der virkelig været gang i byggeriet af nye ejendomme i København og Aarhus, hvilket 

både afspejler sig i priserne og samtidig udbuddet af disse projektlejligheder. På nuværende tidspunkt 

er en 1/4 af alle udbudte lejligheder nybygget, hvilket virke meget voldsomt. Men der har også været 

godt gang i byggeriet, og det kommer der også til at være fremadrettet. Men priserne har også været 

med til at gøre det attraktivt at bygge nye lejligheder. Mange vil også gerne bo i noget nyt og de gode 

placeringer, hvor projektlejlighederne bliver bygget. 

Et af de helt store spørgsmål de kommende år er hvordan de nye ejendomsvurderinger kommer til at 

ramme boligmarkedet. Der kommer til at være store forskelle på hvordan de kommer til at ramme 

rundt omkring i landet. Især på ejerlejligheder i København og på Frederiksberg kommer det til at 

ramme hårdt, nationalbanken siger priserne kan falde med op til 10%.  

Der er nok mange boligejere og kommende som ikke har forholdt sig til de nye skatter, men god 

grund. De nye vurderinger er blevet udskudt mange gange og der er ikke helt klarhed over hvordan 

vurderingerne kommer til at være. Efter min vurdering burde det være noget som folk skulle begynde 

at tænke over nu og forholde sig til i forbindelse med et eventuelt boligkøb.  

Den disponible indkomst er med til at afgøre hvor meget den enkelte kan købe for. Den har udviklet 

sig positivt hele vejen frem til nu. Det kan ses at de perioder hvor priserne har været stigende, har den 

disponible indkomst også været det. Men jo højere priserne bliver for køb af bolig, desto jo højere 

skal indkomsten være. Mange er blevet hjulpet på vej af de lave renter, hvilket har været med til at 

sænke boligudgifterne. Men indkomsten er ikke altid til nok at forklare prisernes niveau, især hvis 

man ser på før krisen og lige nu med det prisniveau som der er lige nu. 
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Ses der på boligbyrden er den stadig lavere end den var før krisen, hvilket skyldes især de lave renter 

og stigende indkomst. Men 29% af boligejerne mener faktisk nu af boligudgifterne er noget af en 

byrde, hvorimod det kun var 21%55 i 2007. Men boligbyrden er faktisk lavere nu end de var tilbage i 

2007.  

7. Regulering af finansiering af fastejendom 
I forbindelse med finansiering af fastejendom, så skal pengeinstitutter og realkreditinstituttet 

overholde Bekendtgørelse om god skik for boligkredit når de yder boliglån til danske boligejer. Der 

finde også lovgivning omkring hvordan bolig kan finansiering, f.eks. at der kun må ydes op til 80% 

realkreditlån af ejendomsværdien og de resterende 20% må finansieres med banklån56.  

Det kommende afsnit vil gennemgå de seneste par års tilføjelser til Bekendtgørelse om god skik for 

boligkredit. Der vil ses på hvilke betydninger de har haft for boligejeren i forbindelse med finansiering 

af deres kommende ejendom, men stadige om de stramninger der har været har haft en betydning 

for boligpriserne.  

7.1. Krav om 5% udbetaling  

Tilbage i november 2015 kommer der en ny bekendtgørelse hvor finanstilsynet nu stiller krav om at 

alle der køber fastejendom, som hovedregel skal komme 5% af købesummen som udbetaling. Det vil 

sige hvis en kommende boligejer ønsker at købe en bolig til 2.000.000 kr., så skal personen kommer 

med minimum 100.000 kr. Hvor midler kommer fra er sådan set underordnet og realkreditsinstitutter 

eller banken kan ikke blande sig i dette. Så det vil sige hvis en person har en kassekredit i dag, så kan 

denne bruges til udbetalingen.  

Årsagen til at finanstilsynet indførte kravet om udbetaling på 5%, skyldes at de gerne vil sikre de 

enkelte boligejeres fremtidige boligøkonomi, så den er robust. Det skulle være med til at modstå at 

hvis boligen skulle sælges grundet sygedom, arbejdsløshed, skilsmisse eller andet, at boligen skulle 

                                                           
55 https://www.nybolig.dk/presse/flere-foeler-tung-boligbyrde-nu-end-foer-finanskrisen  
56 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=91430  

https://www.nybolig.dk/presse/flere-foeler-tung-boligbyrde-nu-end-foer-finanskrisen
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=91430


Side 45 af 95 
 

sælges med tab57. Man havde set at dem der havde købt før krisen havde købt med meget lidt eller 

næsten ingen udbetaling og det var bankerne og realkreditinstitutterne der tog en vurdering af sag til 

sag om hvor meget udbetaling der blev krævet. Da priserne så begyndte at falde, solgt mange med 

tab og dette kunne havde været begrænset hvis der var blevet lagt en minimums udbetaling.   

Kravet skulle også være med til at få tvunget folk til at spare op inden et foranstående boligkøb. Det 

sikrede også at nogle måske ikke fik købt for dyrt.  

Da forsalget ville ramme mange førstegangs køber og dem der lige var kommet ud af deres studie, 

blev der indført en undtagelse. For at gøre brug af undtagelsen skal personen ikke havde haft 

mulighed for at spare op inden købet, de skal samtidige have god økonomi. Det kan bruges på de 

studerende hvor det er sandsynligt at de har udsigt til en høj løn efter endt studie, hvor de derved har 

et godt rådighedsbeløb ved beregning på et fastforrentede lån med afdrag. Gælden skal også være 

nedbragt til 95% af boligen værdi inden for 2-3 år, hvilket vil give en meget høj afvikling til at starte 

med.  

Hvem rammer sådan et forslag her og har den påvirkning på boligpriserne. Første gangs køber som 

ikke kan kommer ind under undtagelsen og ikke har sparet de 5% vil blive ramt. De bliver begrænset i 

deres valg af bolig alt efter deres opsparing, så enten er de nød til at finde en billigere bolig et andet 

sted eller spare nogle flere penge op for at leve op til kravet til deres drømme bolig.  

Den anden grupper der bliver ramt er dem med meget lidt eller inden friværdi og hvis de ønsker 

sælge og købe noget en nybolig, vil de have svært med dette hvis de ikke får den store friværdi med 

dem når de sælger. De rammer også dem som har købt under finanskrisen og derved har købt en 

bolig på toppen af ejendomsmarkedet. Hvis de på daværende tidspunkt havde lagt en fornuftig 

udbetaling, kunne de risikere at den ville være væk ved eventuelt køb af ny bolig og de derved ikke 

ville få lov til at købe en ny bolig.  

                                                           
57 http://www.conomia.dk/bolig/nyt-krav-5-udbetaling-naar-du-koeber-bolig/  

http://www.conomia.dk/bolig/nyt-krav-5-udbetaling-naar-du-koeber-bolig/
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Vil denne regel så påvirke priserne på ejerbolig negativt? På den kortebane er der nok nogle som vil 

blive skåret fra for at købe en bolig grundet den manglede udbetaling. På længere sigt vil det nok ikke 

have den store betydning, da markedet vil tilpasse sig efter dette. Folk vil begynde at spare op 

tidligere, nogle ville kunne låne af venner og familie mv. Det positive er at dem som tidligere har fået 

lov til at købe uden udbetaling som nok ikke skulle havde haft lov til dette, er blevet skåret fra, men 

dette er nok et fåtal.  

Men er 5% nok i udbetaling hvis man skal undgå at boligejer kommer ud med tab på salg af deres 

bolig? Når man skal sælge en bolig koster det hurtigt omkring 8-10% af salgsprisen i omkostninger, alt 

efter boligen pris mv. Der er både omkostninger til en ejendomsmægler som skal sælge boligen, der 

skal udarbejde rapporter ved salg og omkostninger til forsikringer mv.  

Et eksempel kunne være en boligejer havde købt en bolig 2.000.000 kr. hvor der kun er lagt 5 % 

udbetaling. Hvis personen så skal sælge et år efter og det antages at boligens pris er det samme, så vil 

denne boligejer faktisk ikke have noget friværdi efter salget grundet omkostninger ved salget. Derfor 

skal det nok overvejes ved nogle boligejerne om udbetalingen skal være højere, for at sikre at hvis 

man skal sælge efter kort tid, at man kommer ud med noget friværdi. Det kan især blive et problem 

som måske køber på toppen af ejerboligmarkedet, hvis de lige ligger på de 5% udbetaling.  

7.2. Lån i vækst kommuner  

I Januar 2016 kommer der en ny bekendtgørelse om finansiering af ejerbolig i vækst områder, dette 

retter sig mod København og Århus. Den kommer efter nogle år hvor man har oplevet store stigninger 

i ejendomspriserne i København og Aarhus kombineret med de lave renter. Derfor opfordret det 

Systemiske Risikoråd penge- og realkreditinstitutterne til at være mere forsigtig med långivning i disse 

to byer58. Man var især bekymret for at mange boliger blev finansieret med variabelt forrentede lån 

og mange af dem var høj gearede. I bekendtgørelsen kom de med 7 punkter til punkter som penge- 

                                                           
58 https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2016/Pressemedddelelse-Vejledning-om-
forsigtighed-i-kreditvudering-ved-belaaning-010216  

https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2016/Pressemedddelelse-Vejledning-om-forsigtighed-i-kreditvudering-ved-belaaning-010216
https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2016/Pressemedddelelse-Vejledning-om-forsigtighed-i-kreditvudering-ved-belaaning-010216
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og realkreditinstitutterne skulle have med i deres kreditgivning ved belåning i vækstområder. Nogle af 

punkter vedrøre andelsboliger, som ikke vil blive gennemgået her.  

Følgende område er berørt af vækst områder: landsdel København by” og ”landsdel København 

omegn”, som defineret af Danmarks Statistik, samt Aarhus kommune. De omfattede kommuner er 

dermed København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, 

Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Vallensbæk og 

Aarhus  

7.2.1. Punkt 1 – Variabelforrentet lån: 

Hvis boligejerne ønsker at få finansieret deres bolig med variabelforrentet lån, så er det ikke længere 

nok at der blive godkendt til fastforrentet lån med afdrag. Deres rådighedsbeløb skal fremadrettet 

kunne klare at blive beregnet ud fra et fastforrentede lån med gældende rente plus 1%-point, dog 

minimum 4%. Dette skal sikre at boligejerne senere har mulighed for at lægge om uden det på virker 

deres rådighedsbeløb ved en eventuel rentestigning. 

Årsagen til at man ønsker at sikre boligejerne med variabelt lån mere, er at man så op til krisen at den 

korte rente steg på få år og man gerne sikre at kunderne stadig har råd til at blive boende i deres 

bolig. Det andet er at det også gerne skulle være med til at begrænse prisudviklingen på boliger i de 

nævnte områder. Jo lavere udgifterne er til boliglån desto mere kan de reelt købe for og derved vil det 

være med til at presse priserne i opadgående retning.  

Dette kunne også ses på priserne på ejerlejligheder i København, som siden 2012 havde haft en pæn 

udvikling i priserne. Dette kan også se på fordelingen mellem fast og variabel rente. Efter krisen var 

udviklingen i variabelforrentet lån stigende og dette vil man gerne fra finanstilsynet side sætte en 

dæmper på.  

  



Side 48 af 95 
 

7.2.2. Punkt 3 – Formue: 

Man vil gerne sikre at boligkøberne har en positiv formue når de køber deres bolig, for at sikre at de 

har noget at formue at tager på hvis der skulle ske noget. Hvis formuen er negativ ved køb af bolig, vil 

der være skærpede krav for afvikling af gælden, for at sikre en positiv formue. Formuen skal være 

positiv inden for en 5 årig periode ud fra den værdi som der på boligen ved bevillingstidspunktet.  

Årsagen til at man gerne vil sikre at boligejerne har en positiv formue, er så de er bedre rustet til hvis 

der skulle komme et fald i boligpriserne og de har behov for at sælge, kan de risikere at hvis de havde 

negativ formue ved køb at de kommer ud med en gæld efter salg af bolig. Personer som bor i 

vækstområder er også meget udsat for udsving i boligpriserne og derfor vil tilsynet gerne sikre disse 

boligejere bedre end andre. Man aldrig sikre sig 100% for at nogle ikke vil opleve at de kommer ud 

med tab hvis de får købt på toppen selv om de havde en positiv formue ved køb. Men det sikre at 

dem med store negativ formue og ikke har mulighed for at få formuen positiv indenfor 5 år, ikke kan 

købe i disse områder. 

7.2.3. Punkt 4 – høj gældsfaktor/gearing59: 

Kunder som køber en bolig hvor deres gældfaktor ligger over 4 eller 5, er der skærpede krav til at 

deres formue stadig er positiv ved fald i boligens værdi. Hvis boligejernes gældsfaktor ligger over 4 

ved købstidspunktet skal de kunne klare et fald i boligens værdi på 10% og formuen skal stadig være 

positiv. Hvis den er over 5, skal værdien af boligen klare et fald på 25% . Hvis formue ikke er positiv i 

begge scenarier, så kan de ikke få lov til at købe boligen.  

Grunden til at dette bliver indført er for at sikre at dem som køber boligen også har reelt har råd til 

dem. Jo højere gældsfaktoren, desto højere krav er der også til rådighedsbeløbet. Mange fik før krisen 

lov til at købe bolig selv om deres gearing var meget høj, fordi der blev lagt ind at deres indtægter ville 

stige og boligens værdi også ville stige på sigt. Dog så man at da priserne faldt, havde mange en meget 

høj gearing og deres formue blev meget hurtig meget negativ.  

                                                           
59 Gældsfaktor fortæller forholdet mellem gæld i alt og indkomst før skat 
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Man begyndt at se samme mønster igen. Grundet de stigende boligpriser i vækstområderne, så 

krævede det en højere og højere indtægt for at købe og en del fik nok stadig lov til at købe selv om 

gearingen var meget høj. Så for at sætter en dæmper på dette, ville man fra tilsynet side sikre at de 

boligejer som køber med en høj gearing, stadig har en positiv formue at kunne stå i mod med ved et 

eventuelt prisfald.  

7.2.3. Punkt 5 - flere boliger på samme tid: 

Hvis en boligejer ønske at købe en ny bolig og de ønsker at købe den inden de har solgt deres 

nuværende, er der tale om køb før salg. For at boligejeren kan blive godkendt af penge- eller 

realkreditinstituttet så deres boligejerens rådighedsbeløb kunne klare at betale renter og afdrag på 

begge bolig, i den periode som institutter forventer at det tager at få solgt boligen. Dog skal der 

regnes på at de kan sidde med begge i minimum 6 måneder.  

Ved projekt køb gælder de samme regler som ved at købe en bolig nummer to uden at have solgt 

først. Men her skal instituttet udvise en ekstra forsigtighed, da overtagelsesdatoen ligger et godt 

stykke ude i fremtiden. Derfor skal kundens være mere solid for at kunne modsat fald i 

ejendomspriserne mv.   

Hvis boligejeren har mere end 2 boliger i dag og skal ud købe en ny, så skal der regnes ud fra 

boligejeren har råd til at sidde med dette i minimum 12 måneder. Her kræves det også at boligernes 

værdier kan falde med 40% og formuen for boligejeren stadig er positiv. Dette gælder dog ikke hvis 

der er flere boliger grundet forældre køb eller fritidshus. 

Har indførelsen af disse skærpede krav haft indflydelse på långivning i vækstområderne og har det 

haft en påvirkning af boligpriserne i vækstområderne. Finanstilsynet lavede en undersøgelse fra marts 

til november 2018 for at undersøge hvordan det stod til med långivning i vækstområderne. Her havde 

de valgt 15 mindre og mellemstore banker ud.  

Undersøgelsen viste at i mange af bankerne, havde mange af kunderne på bevillingstidspunktet over 

en gældsfaktor på 4. Ifølge vejledningen så er gældsfaktor det maksimale som en boligejer må have 
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når de køber en bolig i et af vækstområderne60. Syv af institutterne havde en gennemsnitlig 

gældsfaktor på over 4.  

Er det så et problem af mange af boligejerne har en højere gældsfaktor en de anbefalet 4. Der er ikke 

et entydigt svar på dette, men jo højere gældsfaktor, desto jo mere kan der købes for og derved er 

det med at få priserne til at stige. Ses der på udvikling i priserne i København, Frederiksberg og 

Aarhus, kan det ses at priserne siden 2016 har haft en pæn udvikling. Man kan nok ikke lægge de høje 

gældfaktorer til grund, men de har nok også med være til at få det bevæge sig op ad.   

 Figur 7.2.3.1: Kvm-priser på ejerlejligheder  

Kilde: finansdanmark.dk og eget tilvirke 

Det blev også undersøgt om der blev lagt de 5% udbetaling som er krav ved køb af bolig. Her fandt 

tilsynet tilfælde blandt institutterne om denne bekendtgørelse heller ikke var overholdt i flere 

tilfælde.  

                                                           
60 https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2018/Mange-brud-paa-regler-om-boligudlaan-i-
vaekstomraader-111218  
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Men hvad er årsagen til at institutterne ikke overholder bekendtgørelsen? Ifølge dem så skyldes det at 

mange af bevillinger blev lavet af medarbejder som ikke arbejder i vækstområderne og derfor ikke 

kender reglerne så godt. Men dette er nok ikke hele sandheden.  

I perioden fra januar 2016 og frem til nu har der været stor aktivitet på boligmarkedet med mange 

handler. Derfor har der været stor konkurrence mellem institutterne om at få fat i disse kunder, for at 

få nye kunder eller holde på de eksisterende. Derved er der nok nogle institutter som har været lidt 

large omkring det med gældsfaktor, formue og udbetaling, og det derved er blevet set som et 

konkurrence parameter.  

7.3. Nye låneregler for boligejer med høj gældsætning 

I Januar 2018 kom der ”Nye retningslinje for boliglån i hustende med høj gæld”61. De betød at der 

fremadrettet ville være begrænsninger for boligejergere som bor i vækstkommuner angående deres 

lånevalg. Fremadrettet hvis boligejerne har en gældsfaktor over 4 og en belåning over 60%, må de 

ikke længere blive tilbudt alle former for lån. Hvis boligejeren har gældsfaktor over 4 og over 60% 

belåning må fremadretter kun får følgende lån i: 

- Fastrente med eller uden afdrag 

- F5- tilF10-lån med afdrag 

Alle andre lån med kortere løbetid end dette er ikke længere en mulighed for disse boligejere.  

Reglerne er lavet for at begrænse udviklingen i risikolån som er lån med kort rente og afdragsfrihed. 

De første udkast skulle kun gælde Vækstområder, men efter kritik fra penge- og 

realkreditinstitutterne, gælder regler nu for hele landet.  

Stramning blev indført for at få andelen risikolån62 og lægge en dæmper på udviklingen boligpriserne 

især København og Aarhus. Samt at man fra tilsynet side gerne vil have andele af personer som har 

variabelforrentet lån ned fra nuværende 25% til 15%63. Anbefalingen kommer fra Nationalbanken og 

                                                           
61 https://www.bolius.dk/strammere-laaneregler-for-boligejere-med-hoej-gaeld-43112/  
62 Lån som ikke er lån med fastrente eller F5-F10 med afdrag 
63 https://finans.dk/privatokonomi/ECE9845244/realkreditinstitutterne-i-tidsnoed-strammere-laaneregler-fra-1-
oktober/?ctxref=ext  

https://www.bolius.dk/strammere-laaneregler-for-boligejere-med-hoej-gaeld-43112/
https://finans.dk/privatokonomi/ECE9845244/realkreditinstitutterne-i-tidsnoed-strammere-laaneregler-fra-1-oktober/?ctxref=ext
https://finans.dk/privatokonomi/ECE9845244/realkreditinstitutterne-i-tidsnoed-strammere-laaneregler-fra-1-oktober/?ctxref=ext
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det Systemiske Risikoråd som vurder at der er risiko for en boligboble i Aarhus og København og 

begrænsning i risikolån skulle gerne være med at værge den. Spørgsmålet om priserne er forhøje i 

København bliver gennemgået i næste afsnit.   

Hvem kommer til at blive ramt af denne skærpning af udvalg af lån? Det kommer især til at ramme 

førstegangskøber som begrænset deres valg i finansiering når de skal købe deres først bolig i en af 

vækstkommunerne.  Det kommer også til at ramme forældrekøb, hvor forældre bliver reduceret i 

deres lånvalg, både på deres nuværende bolig og den forældrekøbs bolig som de skal købe til deres 

børn. 

Eksempel kunne være et forældrepar som gerne vil købe en lejlighed til deres bank, de har i dag en 

indkomst på 1.000.000 kr. og har selv gæld for 3.600.000 kr. i deres egen bolig, hvor boligen har en 

værdi på 6.000.000 kr. Forældrekøbet koster 2 mio. kr og de har ikke nogen likvide midler i 

udbetaling, så de lavet er tillægslån i deres egen bolig på 400.000 kr og resten låner de i den nye 

lejlighed. Ved at låne op på denne måde kommer de over 60% belåning og bliver dermed grænset i 

deres lånevalg64. Begrænsningen her kunne være med til at skære noget af toppen af bolig markedet i 

København og Aarhus.  

Har det hjulpet på priserne at disse regler er blevet indført? Ifølge Erhvervsministers undersøgelse fra 

november 2018, er andelen af risikolån på bruttonyudlånet faldet med 11 procentpint, fra 19% til 8%, 

på 6 måneder65. Dog er København stadig det sted i landet hvor der bliver udbudt flest risikolån66. Det 

kan også ses på priserne. Både København og Aarhus har oplevet i tredje kvartal og Fjerde kvartal 

2018 af kvm-priserne er faldet. Især Frederiksberg har oplevet et stort fald, hvor kvm-priserne er 

faldet med 5% siden anden kvartal 2018. Så dette forslag har været med til at bidrage til at priserne er 

begyndt at falde.      

                                                           
64 https://www.bolius.dk/strammere-laaneregler-for-boligejere-med-hoej-gaeld-43112/  
65 https://finans.dk/finans2/ECE11001722/nye-tal-giftige-laan-fylder-markant-mindre-blandt-nye-boliglaan/?ctxref=ext  
66 https://finans.dk/finans2/ECE11001722/nye-tal-giftige-laan-fylder-markant-mindre-blandt-nye-boliglaan/?ctxref=ext  

https://www.bolius.dk/strammere-laaneregler-for-boligejere-med-hoej-gaeld-43112/
https://finans.dk/finans2/ECE11001722/nye-tal-giftige-laan-fylder-markant-mindre-blandt-nye-boliglaan/?ctxref=ext
https://finans.dk/finans2/ECE11001722/nye-tal-giftige-laan-fylder-markant-mindre-blandt-nye-boliglaan/?ctxref=ext
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7.4 Delkonklusion  

Reguleringen der er blevet lagt ned over belåning af fast ejendom i vækstområderne, har prøvet at 

begrænse den udvikling der har været i boligpriserne over de seneste par år bedst muligt. Det store 

spørgsmål er så om den har hjulpet. 

Før finanskrisen ville man gerne have gang i væksten og fik indført variabelforrentede lån og 

afdragsfrie lån for at hjælpe boligejerne. Efter krisen så der ikke til at være nogen ændring i den måde 

institutterne ydet lån på, der var stadig mange boligejere som fik variabelforrentede lån samt 

afdragsfrie og mange fik lov til at låne til en høj gearing. 

I 2016 prøver myndighederne så at dæmpe op for den markante udvikling der har været i priserne 

ved at stramme regler for lån i vækstområderne, men dette så ikke rigtig ud til at hjælpe. Priserne 

forsatte hvert fald med at stige. Det hjælper selvfølgelig heller ikke, at mange af de mindre og 

mellemstore banker ikke rigtig følger de retningslinjer, som står i bekendtgørelsen om belåning i 

vækstområder. De stramninger som blev indført kom også til at ramme skævt, den kom til at ramme 

mange førstegangkøber og ikke så meget de eksisterende boligejere.   

Der ser ud til at det først er den seneste stramning som har hjulpet på priserne. Mange af bankerne 

har denne gang også være bedre til at rette sig ind efter retningslinjerne. De har måske lært at 

fortiden eller fået en løftet pegefinger fra finanstilsynet.  

Det er nok ikke de sidste stramninger som man kommer til at se. Når de regler bliver for stramme i 

hovedstaden, så bliver folk nød til at flytte til andre dele af landet, nok især rundt om København og 

udenfor vækstområder. Så man vil nok opleve på et tidspunkt når priserne begynder at stige markant 

i disse områder, så vil de nok også bliver strammet til her, rent reguleringsmæssigt.  
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8. Prisudvikling på ejerlejligheder i København og Frederiksberg 
Priserne i købehavn har udviklet sig meget på de seneste 20 år. I 1998 lå kvm-prisen både i København 

og Frederiksberg begge under 10.000 kr. kvm. I dag ligger de begge over 40.000 kr for en kvm, hvilket 

er den stigning på hhv. 393% for København og 339% for Frederiksberg.  Hvis man havde købt en 

lejlighed på 70 Kvm i 1998 så ville den havde kostet omkring 560.000 kr., hvorimod i dag ville havde 

kostet 2.790.000 kr.  

Figur 8.1: Kvm-priser på ejerlejligheder 

Kilde: Finansdanmark.dk og egen tilvirkning 

I 1998 er priserne begyndt at stige efter nogle år hvor priserne har været meget stabile. I 1997 blev 

det muligt at finansiere sin bolig med rentetilpasningslån. Det blev derved billigere for boligejerne at 

kunne låne til deres bolig og både de korte og lange renter var faldende frem til 2000. Det også ses på 

udviklingen i priserne, at de var stigende også selv om man oplevede i renter var stigende frem til 

midten af 2001. Rentefradraget var i de forgående år efter reformer blevet nedsat til ca 33% i 2001. 

Så blev om boligejerne kunne trække færre renteomkostninger fra og renterne var stigen, så steg 
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priserne stadig. Den disponible indkomst i hovedstadsområdet var også stigende i denne periode. Fra 

1998 og frem til 2003 steg den gennemsnitlige disponible indkomst med 7%67.  

I 2004 begynder priserne virkeligt at tage fart. Året var det muligt at få 10 år afdragsfrihed på 

fastforrentede lån og variabelforrentet lån. Det gjorde det lige pludseligt meget billigt for boligejere at 

finansiere deres kommende bolig. Den lange rente var faldende og den korte rente havde ramt de 2 

%, hvilket det laveste der var set siden lånet blev indført i 1997. I 2001 havde regeringen indført 

skattestop, hvilket betød at ingen skatter måtte sige, dette betød også at ejendomsværdiskatten og 

ejendomskatten blev indefrosset, så boligejerne ikke blev beskattet af stigning i ejendomspriserne.  

Priserne var kraftig stigende frem mod 2006 og de toppede i andet kvartal hvor kvadrat meter prisen 

var oppe på 31.849 kr. for København og Frederiksberg 34.662 kr. Renterne var også at begyndt at 

stige i starten af 2006, både den lange og korte rente var stigende. Den korte rente steg næsten 2,5% 

frem mod starten af 2007. Priserne var begyndte at falde og fra 2007 tog det fart. Man kunne 

begynde at mærke virkningen fra subprime krisen i USA og at økonomien var gået fra højkonjunktur 

til lige pludseligt at være lavkonjunktur. Priserne tog et ordenligt dyk frem mod 2009. i 2009 var 

priserne på ejerlejligheder København og Frederiksberg faldet med hhv. 37% og 36%.  

  

                                                           
67 Se bilag 8 
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Figur 8.2: Udvikling i obligationsrenterne  

Kilde: Finans Danmark og egen tilvirkning 

Efter priserne har taget et ordenligt dyk efter finanskrisen, begyndte de stillet og roligt at stige igen. 

Der var begyndt at komme tiltro til økonomien igen efter nogle hårde år. Den Europæiske central 

bank begyndte på deres opkøbsprogram, for at få gang i væksten, hvilket fik renterne til at falde 

kraftigt fra 2009 frem til 2011. 

I 2011 kommer det frem at flere det sydeuropæiske lande har problemer med økonomien og især 

Grækenland er hårdt ramt, som har problemer med at betale deres kreditorer. Det skaber en del 

usikkerhed om Grækenland går statsbankerot eller ej. Dette har også indflydelse på priserne, som 

faldt lidt og lå stabile frem til starten af 2012. Uroen i Grækenland havde også indflydelse på 

rentemarkedet, som også reagerede med højere renter.   

Fra 2012 og fremad kommer der virkelige fart på udviklingen i boligpriserne på Frederiksberg og i 

København. Fremmod 2016 stiger priserne omkring 10% om året. Der er kommet godt gang i 

økonomien, arbejdsløsheden er faldende og de disponibel indkomster blandt borgerne er også 

stigende. Der er også en øget tilflytning til København, der er mange som ønsker at bo i byen og dette 
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kan også ses på udviklingen i indbygger tallet68. Udbuddet af lejligheder har også været faldende over 

årene, hvilket også med til at få priserne til at stige.    

Finansieringsmæssigt er det også blevet billigere for boligejerne i København og Frederiksberg.  Den 

lange rente er nu ned på 2% og det er muligt at låne til 0% i rente hvis man er til rentetilpasningslån. 

Det vil sige det nu er muligt at låne 1.000.000 kr. til ca. 4.500 kr. pr måned ved fast rente og ca. 3.500 

kr. pr måned ved variabelrente, vil gjorde det meget billigt at låne til en ny bolig.  

I 2015 var Finanstilsynet bekymret over den hurtigt udvikling i boligpriserne og den lave rente, så de 

ville gerne sikre boligejerne hvis der skulle komme et fald i boligpriserne. Derfor indførte de krav om 

minimum 5% udbetaling i forbindelse med køb. Tidligere var der op til de enkelte institutter om at 

bestemmer størrelsen på udbetalingen. Der blev også indført krav om positivformue ved køb og 

beregning på minimum 4% realkreditlån hvis boligejeren ønskede at få variabelforrentet lån. Der blev 

også stiller skærpede krav ved højgældsfaktor og ved køb før salg situationer. Alt dette skulle ifølge 

finanstilsynet gerne være med til at begrænse den hastige udvikling i boligpriserne. Disse krav var 

gældende fra 2016.  

Hjalp disse ændringer så på priserne? Nej ikke rigtigt. Priserne blev ved med at stige med omkring 

10% om året både for Frederiksberg og København. I den efter følgende periode blev forsatte renter 

med at falde, indkomsten forsatte også med at stige og der var stadig en stor nettotilflytning til 

København, hvilket gjorde at der stadig var en stor efterspørgsel efter boliger. Den store efterspørgsel 

efter bolig kan også ses på byggeriet af nye boliger. Fra 2016 tager byggeriet virkeligt fart og der bliver 

bygget mange projektlejligheder hvor kvm-priserne svinger fra 25.000 kr til 80.000, dog med et 

gennemsnit på 40.000 kr. Dette er også en faktor som er med til at få priserne til at stige.  

Men bankerne var måske også med til at skubbe priserne op ad. Finanstilsynet fremlagde en rapport 

november 2018 som vidste at mange af de 15 banker som var med i undersøgelsen, i flere tilfælde 

ikke overholdet reglerne i Vejledning om kreditvurdering ved belåning af boliger i vækstområder mv. 

Bankerne havde en del af deres kunder som lå over gældfaktor 4 ved køb, hvor nogle af dem også 

                                                           
68 Se bilag 7 
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havde negativ formue. Ved at tillade dem at købe til en gældsfaktor over 4, har de reelt set givet dem 

lov til at købe dyre end de måske skulle havde lov til.  

Tages der udgangspunkt i et par som tjener 800.000 kr. til sammen om året før skat, så ville de kunne 

købe for 3.200.000 kr. ved en gældsfaktor 4. Men hvis banken gav dem lov til købe til gældsfaktor på 

4,5 så vil de kunne købe for 400.000 kr. mere. Derved kan den øgede gearing gøre det muligt at købe 

for mere end det der reelt bliver anbefalet.  

Efter nogle år hvor priserne forsætter med at stige og priserne for længst har passeret højde punktet 

for hvor priserne lå før finanskrisen, havde det Systemiske Risikoråd været ude og sige, at de gerne så 

man strammede reglerne for boligfinansiering igen i vækstområderne. 

Så pr 1 januar 2018 trådte nye strammer låneregler i kræft for bolig med høj. Boligejerne med en 

gældsfaktor over 4 og en ltv69 over 60%, bliver fremadrettet begrænset i deres lånes valg. Hvis 

boligejeren kommer under reglerne, så det kun muligt få dem at få lån med fastrente med eller uden, 

eller F5-F10 lån med afdrag.  Reglerne blev indført for at få sænket andelen af boligejer med høj gæld 

og variabelforrentet lån. Andelen af boligejer med variable lån og høj gældsfaktor lå på 19% da 

reglerne blev indført. Har denne stramning så haft en bedre effekt end dem om blev indført i 

januar2016. Hvis der ses på udviklingen på ny udlån er andelen af kunder som får variabelforrentet 

lån nede på 8%. Dog har andelen af afdragsfrie lån ikke ændre sig det store. Dog er det en 

nedadgående trend i andelen af afdragsfrie. I 2015 lå andelen på lidt over 55% nu er de nede på 

omkring 45%. Der er også flere boligejer som vælger at begynde at afdrage på deres lån.70 

  

                                                           
69 Loan to value 
70 https://www.berlingske.dk/dine-penge/nu-betaler-boligejere-af-paa-gaelden-laveste-niveau-af-afdragsfrie-
laan?utm_campaign=5a3516449849f814d8009a93&utm_content=5cb6e287979ac400010020f1&utm_medium=smarpsha
re&utm_source=linkedin&fbclid=IwAR2sFTgtq5dEICbCs6TK7e9wcvloLu8UtbGhiE0qWSJiwYbxqoEioju-sNo  

https://www.berlingske.dk/dine-penge/nu-betaler-boligejere-af-paa-gaelden-laveste-niveau-af-afdragsfrie-laan?utm_campaign=5a3516449849f814d8009a93&utm_content=5cb6e287979ac400010020f1&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedin&fbclid=IwAR2sFTgtq5dEICbCs6TK7e9wcvloLu8UtbGhiE0qWSJiwYbxqoEioju-sNo
https://www.berlingske.dk/dine-penge/nu-betaler-boligejere-af-paa-gaelden-laveste-niveau-af-afdragsfrie-laan?utm_campaign=5a3516449849f814d8009a93&utm_content=5cb6e287979ac400010020f1&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedin&fbclid=IwAR2sFTgtq5dEICbCs6TK7e9wcvloLu8UtbGhiE0qWSJiwYbxqoEioju-sNo
https://www.berlingske.dk/dine-penge/nu-betaler-boligejere-af-paa-gaelden-laveste-niveau-af-afdragsfrie-laan?utm_campaign=5a3516449849f814d8009a93&utm_content=5cb6e287979ac400010020f1&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedin&fbclid=IwAR2sFTgtq5dEICbCs6TK7e9wcvloLu8UtbGhiE0qWSJiwYbxqoEioju-sNo
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Figur 8.3: Udvikling i andelen af afdragsfrie lån 

Kilde: Danmarks Statistik og Egen tilvirkning 

Har det så hjulpet på priserne i København og på Frederiksberg med disse stramninger? Hvis der ses 

på udviklingen i priserne for tredje og Fjerde kvartal i 2018, er priserne faktisk begyndt at falde. Siden 

andet kvartal 2018 er priserne i København og på Frederiksberg faldet med hhv. 1,4% og 4,5%.  Så det 

begynder at se ud til at stramninger at begynde at virke. Men det er ikke til at sige om det er kun er 

strammer regulering som er med til at dæmpe priserne.  

Dem som bliver ramt af begrænsninger bliver nød til at enten at købe noget mindre eller finde et 

andet sted i landet at bo. Mange som har en gennemsnitlig indkomst begynder også at være svære 

for at finde en bolig som ligger i deres prisleje. Hvis man som skal par skal købe en lejlighed på 70 

kvm, så der skal betales 2.790.000 kr. for lejligheden. Dvs. sige deres skal bruges en udbetaling på 

140.000 kr og mindst en indkomst på 700.000 kr. til sammen, hvis der skal købes en lejlighed. Hvis 

man bor alene og skal købe en lejlighed og har en indtægt på ca. 400.000 kr om året. Så vil det være 

muligt at købe for 1.600.000 ved e gældsfaktor 4, så her vil det være muligt at få en lejlighed på 40 

kvm. Her vil nok mange vælge at flytte længere ud for at få råd til en større bolig.  
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Men hvordan kommer fremtiden for boligpriserne i København til at være. Ifølge Københavns 

kommune vil der de kommende 10 år blive 100.000 flere boger til København. Så der vil stadig være 

behov for flere boliger, hvilket også kan ses på de mange byggeprojekter som er i gang lige nu. Men 

disse kan også være med til på kort sigt at sænkepriserne. Lige er det ca 1/4 af alle boliger som er til 

salg, som er en projektlejlighed.  

Det store spørgsmål de kommende år er de nye ejendomsvurderinger som træder i kraft i 2021. 

Eksperterne vurder især at København kommer til at blive hårdt ramt og især ejerlejlighederne. Det 

skyldes mange af boliger stadig har vurderingen tilbage fra 2011 og er ikke blevet vurderet siden. 

Derved har mange boligejerne fået en pæn skatterabat. Ifølge nationalbanken forventer de priserne 

kan falde op til 10% når de nye vurdering træder i kraft.  

Som et tidligere eksempel her i opgaven, så hvis der tages udgangspunkt i en ejerlejlighed i Købehavn 

til 4.500.000 kr. som bliver købt før 2021, så vil det ved de nuværende regler udløse en beskatning til 

boligejerne på 27.600 kr. i 2021. Hvis lejligheden bliver købt efter 2021, så skal ejeren betale 45.400 

kr. i årlig skatter af ejendommen.  

Den ekstra skat kommer den kommende boligejer til at betale for hvis de køber efter 2021 og det vil 

de gerne have en rabat for og derved skal prisen ned. Men også hvis de køber før 2021, så få de 

selvfølgelig den gamle vurdering at betale skat efter, men hvis de så sælger efter 2021, så vil de ejere 

skulle betale den ekstra skat og derved vil de have et afslag prisen. Der er nok ikke mange som tænker 

på det lige nu, men jo tætter vi kommer på de nye vurderinger er der nok mange som vil få øjnene for 

hvor meget de skal betale ekstra hvert år i ejendomskat og ejendomsværdiskat. 

Dem er nok skal være mest opmærksomme er dem som køber en projektbolig lige nu. For hvilken 

værdi kommer de til at betale efter? Der er en skæringsgrænsen som hedder september 2020. Hvis 

boligen er færdig bygget efter denne dato, så skal der betales efter de nye værdier. Hvis den er færdig 

før så skal de betales efter de gamle værdier hvor de får en skatterabat.  

Men dem som først kan overtage deres bolig efter denne dato, bliver ramt på to fronter. Den første er 

at de skal betale mere skat for deres bolig, hvilket øger deres fastudgifter og derved sænker deres 
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månedlige rådighedsbeløb. Den anden front som de bliver ramt på er at hvis de vil sælge så vil den 

skulle sælges for mindre, da dem som vil købe den ønsker en rabat grundet den øgede udgift til 

ejendomskatter.  

8.1. Delkonklusion 

Hvis man ser overordnet på udviklingen i boligpriserne i København og på Frederiksberg, så har de 

udviklet sig meget igennem de seneste 20 år. Priserne har aldrig været højere på dem end de er nu. 

Prisen efter min opfattelse bliver påvirket af hvordan den generelle samfundsøkonomi har det. 

Renten har efter min opfattelse en stor indvirkning på hvordan priserne udvikler sig og har selvfølgelig 

en betydning for stramt boligejerne skal side med deres lån 

Priserne frem til 2005 kan forklares med den generelle økonomisk opsving der var. Ledigheden var 

faldende og der var stigende indkomster, men efter 2005 og frem til i dag kan ikke kun forklares med 

den gode økonomi. Der er nogle andre ting som har spillet ind på den store udviklingen der har været 

på priserne. Det burde ikke være muligt at priserne inden for 1,5 år fra 2005 og frem til midten af 

2006 kan stige med 42%. Der var selvfølgelig lavet tiltag som afdragsfrihed og variabelforrentede lån 

inden, men rentefradraget var også blevet nedsat og renterne var stigende i denne periode. Men 

dette burde ikke få priserne til at stige på denne måde. 

Ses der på hvordan priserne har udviklet sig efter finanskrisen, er det også helt vildt hvordan denne 

udvikling har været. At priserne på bare 10 år kan blive for dobbelt, men det er selvfølgelig heller ikke 

nogen sammenligne med før krisen, hvor den fra 1998 frem til krisen blev fire dobbelt. Efter krisen var 

der både faldende renter og stigende indkomst hvilket har været med til at få priserne til at stige 

igennem årene.  

Selve om finanstilsynet løbende igennem årene har prøvet at få prisudviklingen begrænset med de 

diverse tiltag, så har det taget tid for disse tiltag at slå igennem og har en effekt på priserne. Det kan 

diskuteres om dette er den gennerelle udvikling i økonomien eller reguleringen som har gjort at 

priserne er faldet i tredje og fjerde kvartal.  
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En de helt store ubesvarede spørgsmål efter min mening er hvordan de nye ejendomsvurderinger 

kommer til at påvirke priserne på ejerlejlighedsmarkedet. Tror mange boligejere ikke har fået øjne op 

for dette endnu og hvilken betydning de har for deres ejendomspriser.  

9. Konklusion 

Formålet med min opgave var at undersøge faldet i boligpriserne i tredje og Fjerde kvartal i 2018, om 

det skyldtes den generelle ændring i de økonomske fundamentales eller det skyldes de seneste års 

stramninger om boligfinansiering i København og Frederiksberg.  

For at se om det kun var de økonomiske fundamentales som var årsagen til at priserne var faldet og 

måske var på vej længere ned, valgte jeg at tage udgangspunkt i 5 forskellige fundamentales som 

kunne være med til at forklare udviklingen i priserne i København på Frederiksberg. 

De fundamentales som er blevet analyseret i opgaven påvirker hver især ejendomspriserne. Starter vi 

med renten har den en stor betydning for hvordan priserne udvikler.  De seneste par år hvor renter 

løbende har været faldet, så er prisen samtidigt steget meget markant. Der er meget tydeligt når 

renter falder, så gør det billigere for boligejerne at få finansieret deres bolig og de har derved 

mulighed for at købe mere. Men det kan også se når renterne stiger, så falder priserne. Det kan også 

ses på lånevalget blandt boligejerne. Op igennem 00’erne hvor renter var faldende var der flere 

boligejer som fik variabelforrentet lån samt afdragsfrihed. Især efterkrisen tog disse lån fart grundet 

de ekstrem lave renter som vi oplever lige nu. Dog er der flere som er begyndt at gå over i fastrente, 

da den også er meget lav lige nu og det laveste nogensinde. Dog er der også mange som er blevet 

begrænset af de nye låneregler om højgældsfaktor og risikolån som har tvunget flere over i fastrente. 

Et anden af fundamentales som følger priserne på bolig er nybyggeri af projektlejligheder. Det er 

tydeligt at se at der bliver bygget mange nye boliger når priserne er opadgående. Dette kunne både 

ses før og efter krisen. Men især siden 2016 har der virkeligt været fart på. Spørgsmålet er om der er 

blevet bygget for mange forhold til hvad der er købere og om de er blevet for dyre. Lige nu er hver 1/4 

lejlighed til salg en projektbolig, hvilket er meget. Der vil dog komme endnu flere boliger til de 

kommende år, hvis man ser på forudsigelsen for dansk erhverv de kommende år. Men der er dog 
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behov for flere bolig. Københavns kommune forventer at der bliver 100.000 flere borger de 

kommende 10 år.  

Et af de helt store spørgsmål de kommende år er påvirkningen af de nye ejendomsskatter som træder 

i kraft pr. 1 januar 2021. Hvordan kommer de til at påvirke boligpriserne? De kommer nok især til at 

ramme hårdt i Hovedstadsområdet hvor mange boliger har store skatterabatter i dag, grundet lavet 

ejendomsvurderinger.  Men de boligejere som bor i boliger i dag kommer til at betale mere, det er til 

gengæld dem som indflytter i boligerne efter 2021 som får skattesmækket. Priserne kommer til at 

blive påvirkeret af dem, men hvor i stor grad? Nationalbanken forventer et fald på 10% i København 

og Frederiksberg på ejerlejligheder, dette gør flere banker også. Jeg forventer også ud fra min analyse 

at priserne faldet grundet dette. Men der er mange som ikke tænker over hvilken betydning det kan 

have for deres økonomi og deres boligkøb eller salg.  

Ses der på den regulering der har været igennem årene er den også blevet strammet godt til, især i 

vækstområder som også omfatter København og Frederiksberg. Først med indførelsen af krav om 5% 

udbetaling, dernæst forsigtigt långivning til boligejer i vækstområder og så den seneste stramning 

omkring boligejer med højgældsætning og risikolån.  

De første to stramninger havde ikke den påvirkning af boligpriserne som man gerne ville have fra 

myndighederne side. Priserne forsatte med at stige de efterfølgende år, end da mere end de havde 

gjort tidligere. Dog blev en rapport offentligt gjort i november som påpeget af flere af de små og 

mellemstore banker ikke overholder regler om forsigtig långivning i vækstområderne 

De nye regler som blev indført i starten af 2018 ser ud til at have den ønskede effekt, flere af 

bankerne har sænket andelen af kunder med højgældsætning og risikolån. Men er kun denne 

stramning så der har haft effekt? Nej, man skal se de 3 samlede. Man har fået begrænset folk brug af 

variabelforrentede lån og afdragsfrie lån, som har været med til at gøre det meget billigt for folk at få 

finansieret deres bolig. De derved potentielt har haft mulighed for at købe for mere end reelt de 

skulle havde haft lov til.   
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Reglerne har også fået grænset dem som ikke har den store formue når de køber deres bolig og 

derved kan risikere store tab hvis boligen falder i værdi. Mange har nok fået lov til at købe en bolig 

selv om formuen var negativ og gældsfaktoren var høj, da man fra bankens side ønskede at beholde 

kunden, ellers fik de bare lånet et andet sted. Efter påtaler fra finanstilsynet har bankerne fået 

strammet op her. Så de fremadrettet kun giver lån til dem som reelt ud fra reglerne kan blive 

godkendt til det. Men så længe der er stor konkurrence er der nogle banker som er large, og går med 

til nogle som nok ikke skulle havde haft et lån. Hvor priser er kommet til nu har reguleringen haft en 

positiv indvirkning på at få begrænset den hastige stigning der tidligere har været i boligpriserne, så 

de fremadretter måske bliver mere moderate.  

Så hvis der skal konkluderes på hvorfor priserne er faldet i 2 kvartaler i træk, så vil den overvejende 

grund til at priserne er faldet skyldes den stammede regulering omkring finansiering af en ejendom i 

vækstområder. Folk er blevet opmærksomme på at der blevet svære for dem at købe en bolig i 

København eller Frederiksberg ud fra de gældende regler. Dem som så gerne vil købe i København kan 

så ikke få lov til at købe for særlig meget, derved bliver de begrænset i hvor stor lejlighed de kan købe 

for. Mange vælger nok derfor at søge længere ud for at finde en bolig hvor de ikke presser deres 

økonomi helt op, grundet høje priser og begrænsninger på lånevalg. Men samtidige kan de få en 

større bolig end de kunne få i København. 
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danske-boliglan-har-aldrig-vaeret-billigere-end-

nu&OpointData=ea06f882e2f64fd5ae873a3d36647bdaJmlkX3NpdGU9MTIxJmlkX2FydGljbGU9NzUyMTU0Jmlk

X3VzZXI9Mjg0MCZpZF9hcHBsaWNhdGlvbj0xMDAwMzU5Jmxhbmc9ZW4= 

Berlingske 16 marts 2019 - Strammere låneregler tvinger unge til dyrere lån 

http://woview.infomedia.dk.esc-web.lib.cbs.dk/?url=https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/strammere-

laaneregler-tvinger-unge-til-dyrere-

laan&OpointData=078a6ad85776f1e2d8aee8c049bccd42JmlkX3NpdGU9MTIxJmlkX2FydGljbGU9NzUzMDk5Jml

kX3VzZXI9Mjg0MCZpZF9hcHBsaWNhdGlvbj0xMDAwMzU5Jmxhbmc9ZW4= 

Berlingske tidende 21 marts 2019 – I aftes skete det igen: Danske boliglån har aldrig været billigere 

https://www.berlingske.dk/dine-penge/i-aftes-skete-det-igen-danske-boliglaan-har-aldrig-vaeret-

billigere?fbclid=IwAR0_-BHK_gQTyRQqf9S8_C0suYtiXlff_zmrMERKYe4s9Bkb3WeiR0vsmVQ  

Berlingske Tidende - Nye tal: Her er boligpriserne steget og faldet mest 

https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/nye-tal-her-er-boligpriserne-steget-og-faldet-mest  

Børsen 20 marts 2019 - Nationalbanken: Nye boligskatter presser priser nedad i København - måske op mod 

10 pct 

https://borsen-dk.esc-

web.lib.cbs.dk:8443/nyheder/oekonomi/artikel/1/378646/nationalbanken_nye_boligskatter_presser_priser_n

edad_i_koebenhavn_-_maaske_op_mod_10_pct.html?utm_source=forside&utm_campaign=nyhed_16 

Berlingske Tidende 19 marts 2019 – Stadig færre danskere lever af det offentlige: »Årets hidtil bedste 

nøgletal 

https://www.berlingske.dk/oekonomi/stadig-faerre-danskere-lever-af-det-offentlige-aarets-hidtil-bedste  

Finans 18 april 2019 -Indkomsten er røget i vejret siden årtusindeskiftet: Men to kommuner stikker af fra 

resten 

http://woview.infomedia.dk.esc-web.lib.cbs.dk/?url=https://www.berlingske.dk/oekonomi/rekordlav-rente-mange-aar-frem-her-er-et-stort-plus-og-fem-ulemper&OpointData=0cd4cebb1a837705b3fc900f592d64bdJmlkX3NpdGU9MTIxJmlkX2FydGljbGU9NzUwODIyJmlkX3VzZXI9Mjg0MCZpZF9hcHBsaWNhdGlvbj0xMDAwMzU5Jmxhbmc9ZW4
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https://finans.dk/okonomi/ECE11329584/indkomsten-er-roeget-i-vejret-siden-aartusindeskiftet-men-to-

kommuner-stikker-af-fra-resten/?ctxref=ext  

Berlingske 09 april 2019 – Hver fjerde ejerlejlighed til salg er nybyggeri 

https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/hver-fjerde-ejerlejlighed-til-salg-er-

nybyggeri?fbclid=IwAR0YCZZrFRvlRPFGgGRb8-hgh719dmTtRTdugj99KY_EtZjXwt4tFd2WR40  

Berlingske 20 april 2019 – Vinteren har taget hårdt på husmarkedet: »Priserne kan blive udfordret i 2019« 

https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/vinteren-har-taget-haardt-paa-husmarkedet-priserne-kan-blive  

Nykredit.dk 28 marts 2019 – En ny tid på boligmarkedet er begyndt 

https://www.nykredit.dk/dit-liv/bolig/nyheder-om-bolig--og-privatokonomi/2019/03/national-

prognose/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=boligredaktion&utm_content=20190

402_boligprisprognose-

national&fbclid=IwAR0QHtblpORm61L70haGigIT9AWSC4mb2BIi8gSY3V0xn4iinqI8XuGrM0I  

Berlingske 29 marts 2019 - Største årlige prisfald på lejligheder i syv år: »Vi har passeret toppunktet« 

https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/stoerste-aarlige-prisfald-paa-lejligheder-i-syv-aar-vi-har-

passeret?fbclid=IwAR2XkF7dVamC1uhCMenbSmefo_z_Z15s-0xvf9r_dS4vtbosl1cjzANX7Mw 

Finans 17 april 2019 - Danske Bank rådgav Lisbeth Johannesen uden at have styr på reglerne: »Min 

økonomiske situation har ændret sig mareridtsagtigt« 

https://finans-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/privatokonomi/ECE11321992/danske-bank-raadgav-lisbeth-

johannesen-uden-at-have-styr-paa-reglerne-min-oekonomiske-situation-har-aendret-sig-mareridtsagtigt/  

Danmarks Statestik – Registret ledighed  

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/arbejde-indkomst-og-formue/arbejdsloeshed/registreret-ledighed  

Skatteministeriet - Boligskat og de offentlige ejendomsvurderinger 

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/boligskat-og-de-offentlige-ejendomsvurderinger 

Den store Danske – Ejendomsskat 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Ejendomsskatter_og_ejendomsvurderin

g/ejendomsskat  

Bolius – Beregn selv din boligskat i 2021 

https://www.bolius.dk/beregn-selv-din-boligskat-i-2021-40949/  
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Berlingske Tidende 30 september 2018 - Pas på: Projektkøb risikerer at udløse skattesmæk 

https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/pas-paa-projektkoeb-risikerer-at-udloese-skattesmaek   

Berlingske Tidende 01 marts 2017 - Lavere rentefradrag vil ramme unge boligejere i de store byer 

https://www.berlingske.dk/politik/lavere-rentefradrag-vil-ramme-unge-boligejere-i-de-store-byer 

Regeringen - Lavere rentefradrag 

https://www.regeringen.dk/andet-indhold/jobreform-1/lavere-rentefradrag/  

Berlingske Tidende 09 april 2019 - Hver fjerde ejerlejlighed til salg er nybyggeri 

https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/hver-fjerde-ejerlejlighed-til-salg-er-nybyggeri  

Berlingske Tidende 12 november 2018 - Historisk byggeboom i København: »Der er en vis ubalance mellem, 

hvad der bygges, og hvad folk har råd til« 

https://www.berlingske.dk/oekonomi/historisk-byggeboom-i-koebenhavn-der-er-en-vis-ubalance-mellem-

hvad-der  

Finans 6 juni 2017 – Familien Danmark har aldrig haft flere penge mellem hænderne 

https://finans.dk/finans2/ECE9631245/familien-danmark-har-aldrig-haft-flere-penge-mellem-

haenderne/?ctxref=ext 

Finans Danmark 18 december 2017 - Danskernes boligudgifter holder sig på stabilt niveau 

https://finansdanmark.dk/nyheder/2017/danskernes-boligudgifter-holder-sig-paa-stabilt-niveau/  

Nykredit 2 Juli 2018 - Plads til højere priser og stigende renter i store dele af landet 

https://www.nykredit.com/presse-og-nyheder/okonomiske-analyser/2018/07/mira-lie-nielsen-plads-til-hojere-

priser-og-stigende-renter-i-store-dele-af-landet/  

Bolius – Boligkøber skal have opsparing på 5 procent ved køb af boligkøb  

https://www.bolius.dk/boligkoebere-skal-have-opsparing-paa-5-procent-ved-boligkoeb-30368/  

Conomia 22 oktober 2015 - Nyt krav: 5 % udbetaling når du køber bolig 

http://www.conomia.dk/bolig/nyt-krav-5-udbetaling-naar-du-koeber-bolig/  
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Finanstilsynet 11 december 2018 - Mange brud på regler om boligudlån i vækstområder 

https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2018/Mange-brud-paa-regler-om-

boligudlaan-i-vaekstomraader-111218  

Bolius 22 Januar 2018 – Strammere låneregler for boligejere med høj gæld 

https://www.bolius.dk/strammere-laaneregler-for-boligejere-med-hoej-gaeld-43112/  

Københavns kommune 08 august 2018 - STATUS PÅ KØBENHAVN 2018 

https://www.kk.dk/sites/default/files/status_paa_kbh_2018_aug.pdf 
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https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjpveWJrvbhAhUSw8QBHSmAACcQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kk.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstatus_paa_kbh_2018_aug.pdf&usg=AOvVaw1mVnDVVTs6M0wbwu4eL9yS


Side 71 af 95 
 

11. Bilag  

Bilag 1: Beregning af lån fra Nykredit.dk - 

 

Kilde: https://www.nykredit.dk/dit-liv/bolig/boligberegnere/beregn-lan-i-din-bolig/  

 

  

https://www.nykredit.dk/dit-liv/bolig/boligberegnere/beregn-lan-i-din-bolig/
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Bilag 2: Beregning af ejendomskat på en ejerlejlighed i København 

 

Kilde: https://www.bolius.dk/beregn-selv-din-boligskat-i-2021-40949/ 

  

https://www.bolius.dk/beregn-selv-din-boligskat-i-2021-40949/
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Bilag 3: Udvikling i produktionsværdi i byggebranchen  

 

Kilde: Tal fra Dansk byggeri og Danmarksstatistik 
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Bilag 4: Antal ledige i byggebranchen 

 

Kilde: Dansk Byggeri og Danmarks Statistik 

 

Bilag 5: Dansk Byggeri og Danmarks statistik  

Antal ledige i byggebranchen 
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Bilag 6: Dansk Byggeri og Danmarks statistik  

Overskud over produktionsværdi for nybyggeri  
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Bilag 7 – Udvikling i indbygger tallet københavn 

 

 

Kilde: https://www.kk.dk/sites/default/files/status_paa_kbh_2018_aug.pdf  

  

https://www.kk.dk/sites/default/files/status_paa_kbh_2018_aug.pdf
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Bilag 8: Udvikling i disponibel indkomst region hovedstanden 

 

Kilde: Danmarksstatistik og egen tilvirkning 
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Bilag 9: Antal afdragsfrie lån 

 Alt udlån Heraf afdragsfrie 

Andel af 
afdragsfrie 
lån 

2008K1 
           

1.239                 572   46% 

2008K2 
           

1.261                 598   47% 

2008K3 
           

1.267                 612   48% 

2008K4 
           

1.281                 630   49% 

2009K1 
           

1.298                 646   50% 

2009K2 
           

1.312                 662   50% 

2009K3 
           

1.325                 677   51% 

2009K4 
           

1.339                 693   52% 

2010K1 
           

1.347                 708   53% 

2010K2 
           

1.359                 721   53% 

2010K3 
           

1.372                 733   53% 

2010K4 
           

1.382                 746   54% 

2011K1 
           

1.386                 755   54% 

2011K2 
           

1.392                 764   55% 

2011K3 
           

1.398                 773   55% 

2011K4 
           

1.407                 786   56% 

2012K1 
           

1.413                 793   56% 

2012K2 
           

1.428                 805   56% 

2012K3 
           

1.432                 809   56% 

2012K4 
           

1.441                 811   56% 
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2013K1 
           

1.441                 810   56% 

2013K2 
           

1.446                 816   56% 

2013K3 
           

1.450                 822   57% 

2013K4 
           

1.451                 817   56% 

2014K1 
           

1.444                 810   56% 

2014K2 
           

1.445                 813   56% 

2014K3 
           

1.446                 813   56% 

2014K4 
           

1.447                 800   55% 

2015K1 
           

1.455                 784   54% 

2015K2 
           

1.471                 784   53% 

2015K3 
           

1.480                 783   53% 

2015K4 
           

1.487                 774   52% 

2016K1 
           

1.488                 766   51% 

2016K2 
           

1.499                 771   51% 

2016K3 
           

1.506                 767   51% 

2016K4 
           

1.511                 755   50% 

2017K1 
           

1.519                 752   50% 

2017K2 
           

1.533                 759   50% 

2017K3 
           

1.549                 762   49% 

2017K4 
           

1.558                 749   48% 

2018K1 
           

1.566                 742   47% 

2018K2 
           

1.578                 746   47% 

2018K3 
           

1.588                 745   47% 
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2018K4 
           

1.599                 736   46% 

2019K1 
           

1.607                 723   45% 

 

Bilag 10: Gennemsnit disponibel indkomst i hovedstaden 

 

Region 
Hovedstaden 

1998 187.404 

1999 189.057 

2000 192.711 

2001 195.306 

2002 199.143 

2003 200.630 

2004 209.186 

2005 215.970 

2006 219.984 

2007 220.622 

2008 212.049 

2009 210.789 

2010 226.089 

2011 225.610 

2012 225.703 

2013 230.448 

2014 235.884 

2015 242.920 

2016 245.827 

2017 248.971 
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Bilag 11: Fordelingen mellem fast og variabel rente 

 

Realkreditudlån 
i alt 

Realkreditudlån 
- Fastrente 

Realkreditudlån - 
Rentetilpasningslån 

Fastrente 
Andel 

Rentetilpasningslån 
andel 

1998M01 495.920 495.920 0   100% 0% 

1998M04 511.619 511.619 0   100% 0% 

1998M07 529.411 529.411 0   100% 0% 

1998M10 542.371 542.371 0   100% 0% 

1999M01 555.996 555.996 0   100% 0% 

1999M04 569.007 569.007 0   100% 0% 

1999M07 581.820 581.820 0   100% 0% 

1999M10 588.108 588.108 0   100% 0% 

2000M01 594.575 594.575 0   100% 0% 

2000M04 604.322 604.322 0   100% 0% 

2000M07 614.533 614.533 0   100% 0% 

2000M10 623.671 623.671 0   100% 0% 

2001M01 639.069 639.069 0   100% 0% 

2001M04 650.064 650.064 0   100% 0% 

2001M07 663.522 663.522 0   100% 0% 

2001M10 678.116 678.116 0   100% 0% 

2002M01 698.956 698.956 0   100% 0% 

2002M04 712.050 712.050 0   100% 0% 

2002M07 727.795 727.795 0   100% 0% 

2002M10 748.850 748.850 0   100% 0% 

2003M01 763.180 549.614 213.566   72% 28% 

2003M04 785.322 550.967 234.355   70% 30% 

2003M07 806.143 558.396 247.747   69% 31% 

2003M10 818.167 553.710 264.457   68% 32% 

2004M01 829.575 529.158 300.417   64% 36% 

2004M04 845.762 509.788 335.974   60% 40% 

2004M07 861.328 499.551 361.777   58% 42% 

2004M10 872.297 496.834 375.463   57% 43% 

2005M01 884.866 474.159 410.707   54% 46% 

2005M04 908.145 451.133 457.012   50% 50% 

2005M07 944.997 459.074 485.923   49% 51% 

2005M10 976.972 480.450 496.522   49% 51% 

2006M01 1.007.353 494.017 513.336   49% 51% 

2006M04 1.039.095 506.553 532.542   49% 51% 

2006M07 1.072.270 530.399 541.871   49% 51% 

2006M10 1.099.269 551.125 548.144   50% 50% 

2007M01 1.123.506 580.409 543.097   52% 48% 
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2007M04 1.147.753 600.747 547.006   52% 48% 

2007M07 1.178.991 631.417 547.574   54% 46% 

2007M10 1.201.501 653.382 548.119   54% 46% 

2008M01 1.223.326 668.653 554.673   55% 45% 

2008M04 1.240.295 676.497 563.798   55% 45% 

2008M07 1.261.897 685.777 576.120   54% 46% 

2008M10 1.272.568 713.759 558.809   56% 44% 

2009M01 1.281.883 703.299 578.584   55% 45% 

2009M04 1.297.126 675.846 621.280   52% 48% 

2009M07 1.313.311 625.261 688.050   48% 52% 

2009M10 1.325.993 596.831 729.162   45% 55% 

2010M01 1.338.280 557.084 781.196   42% 58% 

2010M04 1.342.837 516.464 826.373   38% 62% 

2010M07 1.355.947 497.779 858.168   37% 63% 

2010M10 1.367.957 495.611 872.346   36% 64% 

2011M01 1.373.364 488.043 885.321   36% 64% 

2011M04 1.377.069 483.685 893.384   35% 65% 

2011M07 1.382.449 482.922 899.527   35% 65% 

2011M10 1.389.003 479.067 909.936   34% 66% 

2012M01 1.402.818 461.681 941.137   33% 67% 

2012M04 1.408.453 445.535 962.918   32% 68% 

2012M07 1.422.188 451.910 970.278   32% 68% 

2012M10 1.428.211 457.214 970.997   32% 68% 

2013M01 1.433.349 463.375 969.974   32% 68% 

2013M04 1.435.368 465.086 970.282   32% 68% 

2013M07 1.441.006 466.694 974.312   32% 68% 

2013M10 1.443.543 468.692 974.851   32% 68% 

2014M01    1.449.964         479.556         970.408    33% 67% 

2014M04    1.449.297         482.411         966.887    33% 67% 

2014M07    1.454.859         489.044         965.815    34% 66% 

2014M10    1.457.214         497.945         959.270    34% 66% 

2015M01    1.458.123         510.247         947.876    35% 65% 

2015M04    1.457.148         538.987         918.161    37% 63% 

2015M07    1.445.431         540.482         904.950    37% 63% 

2015M10    1.450.706         555.729         894.977    38% 62% 

2016M01    1.455.634         566.149         889.485    39% 61% 

2016M04    1.466.923         573.846         893.078    39% 61% 

2016M07    1.483.945         589.045         894.901    40% 60% 

2016M10    1.483.931         598.306         885.625    40% 60% 

2017M01    1.484.676         602.277         882.399    41% 59% 

2017M04    1.498.045         618.365         879.680    41% 59% 
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2017M07    1.514.918         628.074         886.844    41% 59% 

2017M10    1.536.406         646.976         889.430    42% 58% 

2018M01    1.542.296         652.892         889.404    42% 58% 

2018M04    1.548.738         660.555         888.183    43% 57% 

2018M07    1.563.115         677.377         885.737    43% 57% 

2018M10    1.572.109         691.708         880.401    44% 56% 

2019M01    1.587.295         711.118         876.177    45% 55% 

        

Bilag 12: realiserede kvm priser for København, Aarhus og København 

 København Frederiksberg Århus 

1998K1 8.089 9.813 10.746 

1998K2 8.547 10.609 11.275 

1998K3 9.046 10.953 12.042 

1998K4 9.475 10.886 11.445 

1999K1 10.271 11.708 11.544 

1999K2 10.706 12.281 11.995 

1999K3 11.220 12.995 12.411 

1999K4 11.172 13.067 12.201 

2000K1 11.657 13.044 12.006 

2000K2 12.329 13.666 12.926 

2000K3 12.528 13.948 13.072 

2000K4 13.035 14.216 12.491 

2001K1 13.656 15.249 12.951 

2001K2 14.518 15.886 13.034 

2001K3 15.348 16.250 13.660 

2001K4 15.254 16.543 13.071 

2002K1 15.935 17.241 13.176 

2002K2 16.273 17.422 13.862 

2002K3 16.655 17.742 13.946 

2002K4 16.501 17.632 13.664 

2003K1 17.636 17.707 14.525 

2003K2 17.591 17.826 15.006 

2003K3 17.557 18.647 15.702 

2003K4 17.665 18.306 15.181 

2004K1 18.550 18.914 16.342 

2004K2 19.200 19.810 17.730 

2004K3 20.224 20.688 19.053 

2004K4 21.083 21.942 19.240 

2005K1 22.480 23.669 20.690 

2005K2 24.659 26.155 21.385 
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2005K3 27.399 28.129 23.770 

2005K4 29.501 30.728 24.350 

2006K1 30.086 33.761 26.487 

2006K2 31.849 34.662 27.771 

2006K3 31.430 33.368 27.270 

2006K4 29.282 32.001 26.135 

2007K1 27.788 30.660 26.220 

2007K2 27.182 30.303 25.109 

2007K3 26.925 29.426 24.692 

2007K4 25.840 27.946 23.073 

2008K1 24.767 26.969 23.644 

2008K2 24.458 26.872 23.490 

2008K3 23.293 25.590 22.365 

2008K4 21.232 23.079 20.566 

2009K1 20.030 21.673 19.114 

2009K2 20.479 22.047 21.161 

2009K3 20.580 23.464 20.826 

2009K4 21.530 23.923 21.498 

2010K1 22.321 24.638 22.478 

2010K2 23.326 25.438 23.516 

2010K3 23.164 26.537 23.282 

2010K4 23.252 26.005 22.786 

2011K1 23.559 27.111 23.896 

2011K2 23.268 27.324 23.587 

2011K3 21.939 25.410 23.082 

2011K4 22.269 25.755 22.662 

2012K1 22.160 25.776 22.248 

2012K2 22.214 26.116 23.036 

2012K3 22.855 26.437 23.044 

2012K4 23.457 27.376 23.357 

2013K1 24.451 28.964 23.492 

2013K2 25.825 29.594 24.475 

2013K3 25.897 29.872 24.150 

2013K4 26.459 30.742 23.149 

2014K1 26.590 31.410 23.682 

2014K2 27.538 32.356 25.388 

2014K3 27.964 32.662 25.843 

2014K4 27.922 33.390 25.053 

2015K1 29.414 34.775 27.121 

2015K2 31.393 36.379 27.806 

2015K3 31.651 37.273 27.592 
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2015K4 31.895 37.356 27.817 

2016K1 32.384 38.781 28.386 

2016K2 34.213 39.386 30.482 

2016K3 34.706 39.721 28.885 

2016K4 35.249 40.258 28.995 

2017K1 36.329 40.603 30.768 

2017K2 37.525 43.323 30.635 

2017K3 39.046 43.368 30.628 

2017K4 39.182 43.524 30.987 

2018K1 40.085 45.088 31.269 

2018K2 40.446 45.178 32.707 

2018K3 40.125 44.908 32.989 

2018K4 39.844 43.104 31.769 

 

Bilag 13: Antal boliger til salg og boligmassen i kbh 

 

Udbudte 
boliger Boligmasse Procent 

2010 2586 75095  3% 

2011 3268 77043  4% 

2012 2103 78417  3% 

2013 1920 78943  2% 

2014 2339 78751  3% 

2015 2299 79004  3% 

2016 2334 79865  3% 

2017 2110 80756  3% 

2018 2643 81375  3% 
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Bilag 14: Indeks tal for antal salg og kvm pris 

 Første udbudspris   Solgte boliger 

 Ejerlejlighed   Ejerlejlighed 

 

Landsdel København 
by gennemsnit  

Landsdel København 
by 

samlet 
år 

2007K1 32471   2007K1 1071  
2007K2 31753   2007K2 1302  
2007K3 31003   2007K3 1327  
2007K4 30348 31393,75  2007K4 1191 4891 

2008K1 29090   2008K1 1075  
2008K2 28319   2008K2 1139  
2008K3 27728   2008K3 795  
2008K4 26710 27961,8  2008K4 603 3612 

2009K1 25584   2009K1 692  
2009K2 24505   2009K2 946  
2009K3 23914   2009K3 970  
2009K4 24276 24569,8  2009K4 971 3579 

2010K1 24824   2010K1 875  
2010K2 25501   2010K2 1008  
2010K3 25478   2010K3 994  
2010K4 25871 25418,5  2010K4 951 3828 

2011K1 26182   2011K1 897  
2011K2 25816   2011K2 925  
2011K3 24786   2011K3 946  
2011K4 25305 25522,3  2011K4 894 3662 

2012K1 24985   2012K1 1000  
2012K2 24441   2012K2 1211  
2012K3 24867   2012K3 1318  
2012K4 25359 24913,0  2012K4 1115 4644 

2013K1 26222   2013K1 997  
2013K2 27421   2013K2 1178  
2013K3 27548   2013K3 1295  
2013K4 29414 27651,3  2013K4 1225 4695 

2014K1 28727   2014K1 1306  
2014K2 29375   2014K2 1523  
2014K3 30043   2014K3 1656  
2014K4 30256 29600,3  2014K4 1633 6118 

2015K1 31009   2015K1 1868  
2015K2 32675   2015K2 1908  
2015K3 33751   2015K3 1800  
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2015K4 34384 32954,8  2015K4 1496 7072 

2016K1 34621   2016K1 1608  
2016K2 36142   2016K2 1814  
2016K3 36522   2016K3 1704  
2016K4 37501 36196,5  2016K4 1457 6583 

2017K1 38161   2017K1 1687  
2017K2 39425   2017K2 1713  
2017K3 40844   2017K3 1616  
2017K4 41335 39941,3  2017K4 1444 6460 

2018K1 42257   2018K1 1410  
2018K2 42849   2018K2 1554  
2018K3 42849   2018K3 1425  
2018K4 42891 42711,5  2018K4 1325 5714 

 

Bilag 15: Realiserede kvm-pris hele landet 

 

Hele 
landet 

1998K1 7956 

1998K2 8337 

1998K3 8627 

1998K4 8773 

1999K1 9261 

1999K2 9679 

1999K3 9952 

1999K4 9958 

2000K1 10204 

2000K2 10654 

2000K3 10946 

2000K4 11012 

2001K1 11523 

2001K2 11901 

2001K3 12457 

2001K4 12286 

2002K1 12525 

2002K2 13077 

2002K3 13193 

2002K4 13105 

2003K1 13491 

2003K2 13752 



Side 88 af 95 
 

2003K3 14050 

2003K4 14176 

2004K1 14710 

2004K2 15364 

2004K3 16024 

2004K4 16390 

2005K1 17304 

2005K2 18590 

2005K3 20102 

2005K4 21269 

2006K1 22654 

2006K2 23990 

2006K3 23848 

2006K4 22928 

2007K1 22371 

2007K2 22279 

2007K3 21990 

2007K4 21044 

2008K1 20633 

2008K2 20364 

2008K3 19547 

2008K4 18093 

2009K1 16799 

2009K2 17240 

2009K3 17375 

2009K4 17815 

2010K1 17970 

2010K2 18593 

2010K3 18515 

2010K4 18463 

2011K1 18577 

2011K2 18522 

2011K3 17655 

2011K4 17441 

2012K1 17461 

2012K2 17625 

2012K3 17708 

2012K4 18171 

2013K1 18429 

2013K2 19133 

2013K3 19480 
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2013K4 19441 

2014K1 19439 

2014K2 20291 

2014K3 20312 

2014K4 20470 

2015K1 21261 

2015K2 22467 

2015K3 22632 

2015K4 22719 

2016K1 23270 

2016K2 24218 

2016K3 24338 

2016K4 24535 

2017K1 25146 

2017K2 25973 

2017K3 26720 

2017K4 26627 

2018K1 27418 

2018K2 27966 

2018K3 27774 

2018K4 27555 
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Bilag 16: Udenlandsk andel af dansk realkredit 

 

Dansk 
Realkredit 2. Udland 

Udenlandsk 
Andel 
andel 

2000M01 
       

933.587  
       

122.622  13% 

2000M04 
       

950.794  
       

135.526  14% 

2000M07 
       

944.052  
       

138.055  15% 

2000M10 
       

961.439  
       

139.201  14% 

2001M01 
       

982.584  
       

143.942  15% 

2001M04 
       

983.541  
       

153.709  16% 

2001M07 
       

993.665  
       

155.200  16% 

2001M10 
   

1.065.910  
       

148.263  14% 

2002M01 
   

1.026.272  
       

152.508  15% 

2002M04 
   

1.017.574  
       

156.651  15% 

2002M07 
   

1.055.882  
       

155.324  15% 

2002M10 
   

1.134.294  
       

151.508  13% 

2003M01 
   

1.177.082  
       

162.081  14% 

2003M04 
   

1.173.415  
       

174.760  15% 

2003M07 
   

1.213.265  
       

177.988  15% 

2003M10 
   

1.201.520  
       

170.634  14% 

2004M01 
   

1.213.744  
       

182.138  15% 

2004M04 
   

1.279.223  
       

165.298  13% 

2004M07 
   

1.273.591  
       

173.154  14% 

2004M10 
   

1.329.471  
       

158.795  12% 
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2005M01 
   

1.321.265  
       

207.963  16% 

2005M04 
   

1.350.854  
       

209.406  16% 

2005M07 
   

1.409.910  
       

219.327  16% 

2005M10 
   

1.438.635  
       

213.975  15% 

2006M01 
   

1.426.136  
       

227.610  16% 

2006M04 
   

1.431.883  
       

231.738  16% 

2006M07 
   

1.473.601  
       

245.262  17% 

2006M10 
   

1.516.678  
       

259.130  17% 

2007M01 
   

2.203.287  
       

197.992  9% 

2007M04 
   

1.551.915  
       

255.530  16% 

2007M07 
   

1.638.288  
       

275.505  17% 

2007M10 
   

1.712.827  
       

260.985  15% 

2008M01 
   

1.730.914  
       

262.397  15% 

2008M04 
   

1.738.125  
       

254.404  15% 

2008M07 
   

1.719.832  
       

227.734  13% 

2008M10 
   

1.773.682  
       

197.569  11% 

2009M01 
   

1.831.281  
       

202.661  11% 

2009M04 
   

1.885.436  
       

204.637  11% 

2009M07 
   

1.952.775  
       

196.745  10% 

2009M10 
   

2.155.920  
       

193.988  9% 

2010M01 
   

1.985.628  
       

182.329  9% 

2010M04 
   

1.986.599  
       

193.407  10% 

2010M07 
   

2.045.497  
       

201.821  10% 
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2010M10 
   

2.070.953  
       

218.703  11% 

2011M01 
   

1.970.551  
       

237.816  12% 

2011M04 
   

1.977.940  
       

228.611  12% 

2011M07 
   

1.993.165  
       

243.350  12% 

2011M10 
   

2.087.280  
       

218.893  10% 

2012M01 
   

2.125.134  
       

241.132  11% 

2012M04 
   

2.141.842  
       

239.737  11% 

2012M07 
   

2.223.822  
       

251.487  11% 

2012M10 
   

2.270.694  
       

286.634  13% 

2013M01 
   

2.138.908  
       

315.639  15% 

2013M04 
   

2.133.501  
       

341.503  16% 

2013M07 
   

2.132.007  
       

340.262  16% 

2013M10 
   

2.088.193  
       

388.613  19% 

2014M01 
   

2.093.631  
       

387.712  19% 

2014M04 
   

2.103.178  
       

400.599  19% 

2014M07 
   

2.121.308  
       

427.123  20% 

2014M10 
   

2.148.022  
       

443.943  21% 

2015M01 
   

2.137.801  
       

469.554  22% 

2015M04 
   

2.129.805  
       

502.886  24% 

2015M07 
   

2.079.340  
       

494.510  24% 

2015M10 
   

2.091.093  
       

479.517  23% 

2016M01 
   

2.078.653  
       

492.223  24% 

2016M04 
   

2.076.825  
       

514.087  25% 
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2016M07 
   

2.118.139  
       

537.105  25% 

2016M10 
   

2.141.924  
       

535.611  25% 

2017M01 
   

2.098.060  
       

545.372  26% 

2017M04 
   

2.097.174  
       

557.916  27% 

2017M07 
   

2.121.663  
       

580.312  27% 

2017M10 
   

2.143.833  
       

596.900  28% 

2018M01 
   

2.243.054  
       

553.184  25% 

2018M04 
   

2.212.611  
       

549.985  25% 

2018M07 
   

2.254.920  
       

548.145  24% 

2018M10 
   

2.254.013  
       

563.564  25% 

2019M01 
   

2.244.173  
       

590.430  26% 
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Bilag 17: Procent del ledighed blandt arbejdsstyrken 

 

Procent af 
arbejdsstyrken 

1998 6 

1999 5,2 

2000 4,9 

2001 4,7 

2002 4,8 

2003 5,8 

2004 5,8 

2005 5,1 

2006 3,9 

2007 2,7 

2008 1,9 

2009 3,6 

2010 4,2 

2011 4 

2012 4,5 

2013 4,4 

2014 4 

2015 3,8 

2016 3,3 

2017 3,3 

2018 3,1 
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Bilag 18: Ejendomsskat for hele landet  

 

Ejendomsskatter 
i alt 

 Hele landet 

2007 18.995.918 

2008 21.493.501 

2009 22.561.774 

2010 24.161.229 

2011 25.018.359 

2012 24.820.781 

2013 26.369.774 

2014 27.155.909 

2015 28.085.390 

2016 28.436.111 

2017 28.464.593 

2018 29.577.734 

 

 


