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Indledning 
En lang række uafhængige tænketanke og ekspertråd, herunder OECD, Det rådgivende udvalg 

vedrørende Grønlands økonomi og Grønlands Økonomiske Råd har gennem en årrække påpeget, at der 

føres en uhensigtsmæssig boligpolitik, hvor det offentlige binder for mange midler i området og sigtet 

ikke er veldefineret og derfor ikke når sit mål. 

I Skatte- og Velfærdskommissionens Betænkning (2011) konkluderes blandt andet:  

”Den aktuelle situation på boligområdet kan sammenlignes med et stort lotteri.” 

Skiftende grønlandske regeringer har med forskellige tiltag forsøgt at ændre boligpolitikken, men selv 

om der siden starten indførelsen af hjemmestyret i 1979 er sket ændringer, så gives der fortsat store 

subsidier til boligområdet. 

I Naalakkersuisuts plan ”Vores fremtid – dit og mit ansvar” (2013) beskrives den daværende regerings 

planer om at reformere bolig- og skatteområdet – og øge boligomkostningen – til fordel for 

skattelettelser. Denne plan blev dog forkastet og efterfølgende har ”Holdbarhed- og Vækstplanen” 

(2016) dannet grundlaget for de boligpolitiske tiltag. 

Opgaven søger at afdække boligområdet med fokus på Nuuk by, da det er her, at ændringer vil have 

størst økonomisk effekt, da der i lighed med andre lande foregår en urbanisering, hvor befolkningen 

søger mod de store byer. Nuuk er trods sin beskedne størrelse med omkring 18.000 indbyggere i 

grønlandsk sammenhæng en storby.  

Naalakkersuisut – den grønlandske regering – har gennem en række rapporter udgivet siden 20161 

afdækket byernes boligbehov, og her er det konkluderet, at Nuuk er den eneste by, hvor der er et 

boligunderskud. Af denne grund vil fokus i analyser og beregninger tage udgangspunkt i Nuuk by. 

Samtidig kan det konstateres, at over 70 % af boligerne i de grønlandske byer er offentligt ejet, heraf 

ejer Grønlands Selvstyre over 6.000 boliger2, og det er sædvanen, at der til en stilling hører en 

personalebolig. Det store offentlige ejerskab har ydermere forårsaget, at boligområdet er en fristende 

og effektfuld mulighed for politikere at føre politik på. Der har ført til, at huslejeniveauet i Grønland 

ligger på et niveau, der kun er muligt grundet store subsidier. Der føres således både 

løn/arbejdsmarkeds- og fordelingspolitik gennem boligområdet. Det skaber strukturelle 

problemstillinger, hvor blandt andet arbejdskraftens mobilitet mindskes og en betydelig del af lønnen 

gives gennem en bolig og ikke for en ydet indsats. Endeligt betyder det, at en stor andel af de offentlige 

ressourcer og investeringer bindes i boliger. 

Opgaven vil med brug af redskaber tilegnet under HD Finansiering søge at afdække det grønlandske 

boligområde, blandt andet at undersøge om de mange subsidier virker efter hensigten og subsidierne 

kan retfærdiggøres set fra et isoleret økonomisk synspunkt. Afslutning vil der blive præsenteret et 

løsningsforslag, der teoretisk set reducerer udfordringen med den store subsidiering af området. 

                                                           
1Sektorplaner, Departementet for Boliger og Infrastruktur. 
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Boliger-og-Infrastruktur/Bolig-og-
ejendomsafdelingen/Sektorplaner 
2 Sekstorplaner 

https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Boliger-og-Infrastruktur/Bolig-og-ejendomsafdelingen/Sektorplaner
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Boliger-og-Infrastruktur/Bolig-og-ejendomsafdelingen/Sektorplaner
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Problemformulering 
Opgaven har følgende problemformulering: 

• Er der defineret et boligpolitisk sigte og er subsidierne målrettet i forhold til det boligpolitiske 

sigte?  

Med udgangspunkt i en analyse af det samlede boligmarkedet og den historiske udvikling vil det 

blive afdækket om de boligpolitiske målsætninger er nået og subsidierne har været velvalgte i 

forhold til målsætningen. 

• Kan subsidierne retfærdiggøres af en langsigtet nationaløkonomisk gevinst? 

Det blive undersøgt om de store subsidier til boligområdet har været virkningsfulde i forhold en 

samfundsøkonomisk betragtning. 

• Er der en vej ud af den massive subsidiering af boligområdet? 

Med udgangspunkt i den nuværende situation og skitsen for den kommende boligreform vurderes 

det om det er muligt at omstille boligmarkedet, så det kan undvære den massive subsidiering. 

 

Ordliste 
Grønlands Hjemmestyre 
 

Grønland fik hjemmestyre i 1979. Hermed 
påbegyndtes en overtagelse af ansvarsområder, 
som tidligere havde været varetaget af den 
danske stat. 

Grønlands Selvstyre 
 

I 2009 fik Grønland selvstyre. Overgang fra 
hjemmestyre til selvstyre er forankret i Lov om 
Grønlands Selvstyre3. 
En væsentlig ændring var en fastfrysning af 
størrelsen af bloktilskuddet, som siden kun har 
være korrigeret for pris- og lønudviklingen. 
Der gives således ikke længere økonomisk 
kompensation, når et sagsområde overtages fra 
den danske stat. 

Naalakkersuisut 
 

Naalakkersuisut er den grønlandske regering. 

Inatsisartut 
 

Inatsisartut er det grønlandske parlament. Det 
hed inden overgangen til selvstyre Landstinget. 

Naalakkersuisoq 
 

Naalakkersuisoq er den politisk ansvarlige for et 
eller flere resorter. Svarer til en minister. 

Personalebolig Bolig, som tilbydes en medarbejder som del af 
ansættelsesforholdet. Typisk til en fordelagtig 
husleje. 

 

                                                           
3 Lov om Grønlands Selvstyre. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125052 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125052
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Afgrænsning 
Det er af Naalakkersuisut blevet konstateret, at der ikke er et sammenhængende boligmarked i 

Grønland jf. Holdbarhed- og Vækstplan (2016), men at boligmarkedet består af en række isolerede 

delmarkeder. Dette skyldes, at ingen byer i Grønland er forbundet med veje/jernbaner eller anden 

infrastruktur, der gør det muligt at pendle, dvs. bosætte sig i én by og arbejde i én anden.  

Urbaniseringen og et stagnerende befolkningstal betyder, som også konstateret af Departementet for 

Boliger og Infrastruktur (20164), at den eneste by, hvor der kan konstateres et boligunderskud, er Nuuk 

by. Hovedparten af analyserne vil derfor tage udgangspunkt i Nuuk by. 

Det er i forbindelse med dataindsamlingen konstateret, at der ikke findes en opdateret boligstatistik. 

Forespørgsler hos ansatte i Departementet for Boliger og Infrastruktur og Grønlands Statistik har 

bekræftet, at der p.t. ikke er pålidelige data. Seneste tilgængelige boligstatistik er fra 2010 og er derfor 

af ældre dato. Disse vil alligevel blive benyttet i opgaven, da disse data ikke har vital betydning for 

rapporten og de beregninger, der foretages, og de konklusioner, der drages. 

Der er taget kontakt med en lokal ejendomsmægler, som har stillet begrænset datamateriale til 

rådighed for perioden 2011-2019. Dette materiale er anvendt til belysning af prisudviklingen på 

ejerboliger i Nuuk. 

I beregninger af user-cost tages udgangspunkt i Nuuk by og samspilsproblematikker med sociale ydelser 

og deres indflydelse på boligudgiften berøres kun perifert. 

Der tages i beregninger og analyser udgangspunkt i redskaber, som er del af HD Finansiering. Dette 

betyder, at nationaløkonomiske problemstillinger forenkles. 

Metode 
Der tages i opgaven udgangspunkt i empiri, og problemformulering forsøges besvaret ved brug af en 

empirisk tilgang.  

Der benyttes både primære data, som er opnået gennem et møde med den embedsmand, der har det 

administrative ansvar for den arbejdsgruppe, der p.t. arbejder på en boligreform. Dette arbejde er dog 

ikke afsluttet, hvorfor det udleverede materiale ikke må benyttes i rapporten, da det endnu ikke er 

politisk afstemt. Dog præsenteres det overordnede sigte og der tages udgangspunkt i dette i analyser og 

diskussion. Samt da det private boligmarked i Nuuk fortsat er under opbygning, så findes ikke offentligt 

tilgængeligt materiale, der beskriver prisudviklingen, derfor er indsamlet data fra en lokal 

ejendomsmægler. 

Derudover benyttes sekundære data fra offentligt tilgængelige kilder, såsom rapporter udarbejdet af 

Grønlands Selvstyre/Naalakkersuisut, Grønlands Økonomiske Råd samt § 37 besvarelser. Den danske 

pendant til § 37 er § 20 spørgsmål, det vil sige spørgsmål om et offentligt anliggende, som et medlem af 

parlamentet kan stille til den ansvarlige resortminister (Naalakkersuisoq). 

                                                           
4  
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Boliger/Bolig%20og%20ejendom/Sektorplaner
%202016/Sektorplan%202016%20-%20Sammenfatning%20DK.pdf) 

https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Boliger/Bolig%20og%20ejendom/Sektorplaner%202016/Sektorplan%202016%20-%20Sammenfatning%20DK.pdf
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Boliger/Bolig%20og%20ejendom/Sektorplaner%202016/Sektorplan%202016%20-%20Sammenfatning%20DK.pdf
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Opbygning af rapporten 
Analyseafsnittet indeholder – af hensyn til læseren – en lidt grundigere gennemgang af det grønlandske 

boligområde. I analysen gennemgås desuden de grønlandske skatteregler og de boligsubsidier, der gives 

på området. Og der foretages en vurdering af disse. 

Dette efterfølges af beregninger af user-cost for de forskellige boligformer, herigennem illustreres 

behovet for den kraftige subsidiering af ejerboliger. I næste afsnit beskrives mekanismerne ved brug af 

den boligøkonomiske grundmodel og ved brug af denne forklares den nuværende situation, og 

grundtrækkene til, hvorfor det nuværende boligpolitiske sigte kan nås gennem hovedtankerne i den 

kommende boligreform.  

En analyse baseret på en NPV beregning undersøger, om subsidierne isoleret set har været en 

beslutning, der kan begrundes. Den undersøges om de offentlige lån med væsentlige subsidie 

elementer, som blev tilgængelige i omkring 2005 og som skulle understøtte det boligpolitiske mantra 

”flere skal eje egen bolig” havde den ønskede effekt og om der de øgede private investeringer i 

privatejede boliger kan aflæses på udviklingen i Grønlands BNP. 

Herefter angives et bud på, hvordan der gennem bolig- og skattereformer kan foretages en reduktion af 

subsidierne på området. Effekten af ændringen på user-cost beregnes og der opstilles 

sammenligningstabeller for at illustrere effekten for den enkelte boligform. 

Slutteligt gives et bud på, hvordan reformen vil påvirke den samlede samfundsøkonomi, og hvordan en 

reform kan medvirke til at gøre Grønland mindre økonomisk uafhængig af bloktilskuddet fra den Danske 

Stat. 
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Analyse 

Historik 
Det grønlandske folk er oprindeligt et nomadefolk, der har flyttet sig efter fangstdyrene. Boliger har 

derfor haft midlertidig karakter og da det var en fangerkultur, har jord altid har haft en nytteværdi, som 

det kendes fra eksempelvis Europa i landbrugskulturer. Dette blev ikke ændret, da Danmark var 

kolonimagt og derfor er der fortsat ingen individuel ejendomsret til jord. Jorden/landet ejes i fællesskab 

af befolkningen. Transitionen til fiskerination og et moderne samfund betød, at befolkningen blev mere 

stationær, og efter Grønland ikke længere var en koloni i 1953, men en ligeværdig del af det danske rige, 

påbegyndte den danske stat store investeringer i offentlige boligbyggeri for at kunne give de nye 

medborgere bedre og tidssvarende boliger. Boligerne var primært enten offentlige tjenesteboliger til at 

huse offentligt ansatte, som der også dengang var mange af, da al handel, infrastruktur mm. var styret af 

en række monopolvirksomheder, eller ”selvbyggerhuse”, som blev givet til landets almindelige 

befolkning under særdeles lempelige betingelser.  

Derfor er der – også i dag – en indgroet opfattelse af, at boliger er et offentligt anliggende. 

Arealtildeling 
Som nævnt er det grønlandske boligmarked kendetegnet ved, at der ikke er ejendomsret, det er således 

ikke muligt at eje en grund. I stedet for tildeles brugsrettet til et areal ved at udstede en arealtildeling.  

Udsnit af Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse 

 37.  Intet areal må unddrages almen benyttelse og tages i brug uden tilladelse fra arealmyndigheden, jf. 

dog § 38, stk. 4. 

Stk. 2.  Intet areal må ændre anvendelse uden tilladelse fra arealmyndigheden. 

Stk. 3.  En arealtildeling er personlig. Enhver overdragelse af brugsretten til et areal skal godkendes af 

arealmyndigheden. 

Stk. 4.  Brugsretten til et areal kan ikke gøres til genstand for køb og salg eller pantsættes. 

 

Kilde: www.lovgivning.gl 

En af implikationerne ved, at arealer ikke kan gøres til genstand for pantsættelse (stk. 4 ovenfor), har 

været, at det historisk set har været vanskeligt at opnå finansiering til boliger i Grønland.  

Det tætte bånd til Danmark har medført, at det i blev muligt at optage realkreditlån i danske 

realkreditinstitutter til brug for finansiering af grønlandske ejendomme. Dette er dog af nyere dato, da 

den første lov om realkredit til Grønland blev vedtaget i 1986. Det var først i midten af 90’erne, at 

lånemarkedet efter en lidt træg start blev brugbart og især andelsforeninger optog i denne periode 

realkreditlån. Først ved fremkomsten af de offentlige lån til medfinansiering af ejerboliger i midten af 

00’erne kom der en synlig vækst på området.  

En af særkenderne er ved realkreditmarkedet i Grønland er, at lånemulighederne er mere begrænsede. 

Der tilbydes udelukkende fastforrentede lån og lånene har en fast bidragssats på 1,1 % uanset 
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belåningsgrad. Indtil videre har det grønlandske lånemarked været stabilt og der observeres stort set 

ingen tvangsauktioner5.  

 
 

Figure 1. Udvikling i realkreditudlån, Grønland. Kilde: Grønlands Statistik og Finanstilsynet. 

Personaleboliger 
Der eksisterer en tradition for, at der til et job hører en tjenestebolig. Der eksisterer fortsat lovgivning på 

området, der nøje beskriver, hvordan tjenesteboliger / personaleboliger tildeles. Det er fortsat for 

mange en selvfølge, at der til en stilling i det offentlige følger en personalebolig med til 

ansættelsesforholdet.  

Udsnit af Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger 

§ 13. Hjemmestyrets boliger, der anvises til ansatte med ret til anvist bolig, er opdelt i 4 kategorier og 

anvises i følgende rækkefølge: 

1) boliger til Landsstyremedlemmer og direktører for de enkelte Landsstyreområder, jf. § 14, 

2) boliger til afdelingschefer og tilsvarende i Hjemmestyrets centraladministration, der aflønnes efter 

lønramme 37 eller højere, jf. § 15, 

3) boliger til kontorchefer i Hjemmestyrets centraladministration, der aflønnes efter lønramme 36 eller 

højere, jf. § 16, 

4) boliger til øvrigt personale i Hjemmestyrets centraladministration, underliggende institutioner og 

virksomheder samt øvrige institutioner, virksomheder og de Hjemmestyreejede aktieselskaber med ret 

til anvist bolig, jf. § 17. 

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om anvisning af boliger til de i §§ 16 og 17 nævnte personer. 

                                                           
5 Har desværre ikke kunne finde dokumentation for dette, men jeg mindes at have set opgørelser uden 
tvangsauktioner og meget få restancer. Grønlandsudvalget under Finanstilsynet samler og publicerer disse data. 
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Huslejen i de offentlige boliger er stramt reguleret, og ligger grundet store subsidier lavt. Der gives 

således gennem disse et betydeligt indirekte løntilskud til ansatte, som har en personalebolig, hvilket 

presser arbejdsmarkedet.  

Politisk målsætning  
Det været en politisk målsætning i årtier, at flere skal eje egen bolig.  

 
Artikel fra 2008, Kilde: https://knr.gl/da/nyheder/flere-skal-eje-deres-bolig 

 
” Undersøgelser har vist, at en stor del af lejerne i Selvstyrets boliger økonomisk er i stand til at købe 
deres egen bolig. Gennem et mere realistisk huslejeniveau vil incitamentet til at boligforsyne sig selv 
være større” 
 
Kilde: Boligpolitisk redegørelse, 2012 

Figur 1 Boligpolitisk sigte grønland. Eksempler fra 2008 og 2012. 

For at gøre ejerboliger konkurrencedygtige og muliggøre realkreditfinansiering har det være nødvendigt 

at subsidiere det private boligmarked. Dels ved at tilbyde offentlige lån, som er rente- og afdragsfri lån i 

20 år dels ved at der ikke beskatning af fast ejendom (hverken grundskyld eller ejendomsværdiskat) og 

endeligt er der skattemæssige fradrag for renteudgifter. 

Samlet set har disse tiltag medført, at der bindes store offentlige midler i boligområdet. I 2011 udgav 

Skatte- og Velfærdskommissionen sin betænkning (2011), der gjorde opmærksom på, at det ville være 

muligt at sænke skatten på arbejdsindkomst med mindst 5 %6, ved at reducere de store subsidier på 

boligområdet.  

Problemet med den foreslåede omlægning var dog, at den ikke var politisk acceptabel, da ændringen 

ikke var socialt balanceret. Det var mellemindkomstgrupperne – dvs. den største vælgergruppe – der 

reelt skulle finansiere omlægningen. Dette skyldes blandt andet, at der i Grønland er ”flad skat”, eneste 

progressionselement er et bundfradrag på 58.000 kr. Lav- og mellemindkomstgrupperne er derfor 

relativt hårdt beskattet sammenlignet med de tilsvarende grupper i Danmark. Derimod er 

højindkomstgrupperne er relativt lempeligt beskattet (højeste marginalskat i Nuuk er 42 %).  

Nuværende boligpoliske målsætninger 
Naalakkersuisut har nedsat en arbejdsgruppe, hvor sigtet er at få afdækket boligområdet. Arbejdet 

vanskeliggøres af manglende data på området. Den seneste boligstatistik er fra 2011 og kvaliteten af 

den er mangelfuld.  

                                                           
6 Skatten på arbejdsindkomst i Kommuneqarfik Sermersooq (Nuuk) er 42 %, og skulle nedsættes til 37 %. 

https://knr.gl/da/nyheder/flere-skal-eje-deres-bolig
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Årsagen til dette kan forklares som en sideeffekt af fraværet af ejendomsskatter og ejendomsret. Det 

medfører, at der ikke foretages en central pålidelig registrering af boliger i Grønland, da der ikke er en 

fiskal begrundelse for at have et opdateret boligregister.  

Fokus er på arealerne og arealtildelingerne, som foretages decentralt i de enkelte kommuner i 

samarbejde med Asiaq7. Asiaq er en selvejende institution. En nettostyret virksomhed under Grønlands 

Selvstyre. Asiaq står for kortlægning, mens kommunerne varetager arealtildelingen. 

 
 

Figure 2. Eksempel på online kort med tekniske detaljer. Kilde: Asiaq. Nunagis.gl 

Selve arealregistreringen er således grundig og der er styr på placering af tekniske installationer mm. 

Problemet opstår, da denne registrering ikke viser, eks. hvor mange boliger, størrelse af disse m.m., der 

er på de enkelte arealer. Tidligere var alt byggeri styret af centraladministrationen af enheden GTO 

(Grønlandsk Tekniske Organisation). Efter indførelse af hjemmestyre og senere selvstyre er den 

stramme centrale styring sluppet og området er i forbindelse med en strukturreform udlagt til 

kommunerne.  

I denne proces er det ikke lykkedes at få etableret et register svarende til det danske bolig- og 

bygningsregister, BBR. 

Et af Digitaliseringsstyrelsens hovedprojekter er et grunddata program, der blandt andet involverer 

etablering af et register over fast ejendom, hvilket også fremgår af Digitaliseringsstyrelsens 

hjemmeside8.  

Vedligeholdsefterslæb 
I 1986 overtog Grønlands Hjemmestyre de statsejede boliger i Grønland9. Boligerne blev overdraget 

uden krav om betaling (pris 0 kr). Huslejen har siden været fastholdt på et lavt niveau og det 

kapitalafkast, der løbende er tilkommet de offentlige kasser, er ikke blevet prioriteret til nødvendigt 

løbende vedligehold. Hovedparten af disse boliger har derfor en tilstand, der i rapporter beskrives som 

kritisk. Naalakkersuisut har fået udarbejdet tilstandsrapporter over de selvstyreejede boliger i de enkelte 

byer – de såkaldte Sektorplaner10. 

                                                           
7 Se www.asiaq.gl.  
8 https://digitalimik.gl/da/Losninger-og-infrastruktur/Grunddata-ny/Projekter 
9 http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/19972/spor_sv/S798.htm 
10 https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Boliger-og-Infrastruktur/Bolig-og-
ejendomsafdelingen/Sektorplaner 

http://www.asiaq.gl/
https://digitalimik.gl/da/Losninger-og-infrastruktur/Grunddata-ny/Projekter
http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/19972/spor_sv/S798.htm
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Boliger-og-Infrastruktur/Bolig-og-ejendomsafdelingen/Sektorplaner
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Boliger-og-Infrastruktur/Bolig-og-ejendomsafdelingen/Sektorplaner
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For Nuuk vedkommende er det estimeret, at der skal investeres 658 mio. kr. [Sektorplan for Nuuk, 

2016]11. Dette alene på nedrivninger og uundgåelige levetidsforlængelser.  

Overdragelse af selvstyreejede boliger til kommunerne 
Naalakkersuisut ønsker at overdrage de selvstyre-ejede boliger til kommunerne12. Kommunerne er 

bevidste om, at de i den forbindelse ikke alene overtager en boligmasse, men samtidig også overtager 

en vedligeholdsforpligtelse og mange boliger med et betydeligt vedligeholdsefterslæb. 

 
Figure 3. Artikel på www.knr.gl. april 2019. Kilde:   https://knr.gl/da/nyheder/halvdelen-af-boligerne-i-gr%C3%B8nland-
kr%C3%A6ver-renovering 

Det vurderes af eksperten, som er kilden til ovenstående artikel, at halvdelen af de offentligt ejede 

boliger kræver renovering jf. Departementet for Boliger og Infrastruktur (2016). Eksperten estimerer, at 

det vil beløbe sig til mindst DKK 6 mia. at løfte boligernes tilstand til et acceptabelt niveau. Denne 

renoveringsbyrde ligger p.t. hos de offentlige kasser.  

Boliger som politisk redskab 
Den store boligmasse, som historisk set har været ejet af Grønlands Hjemmestyre efterfølgende 

Grønlands Selvstyre, har bevirket, at boligområdet har været et politisk redskab, som er blevet flittigt 

(mis-)brugt. Hensynet til vælgerkrav om lave huslejer har vægtet tungere end en langsigtet planlægning 

på området.  

Den tunge offentlige involvering på boligområdet har medført, at der ikke er et privat udlejningsmarked 

af betydning. Det er umiddelbart indlysende, at ingen større investor vil opføre ejendomme til udlejning, 

når der skal konkurreres mod offentlige kasser og tilhørende politiske dispositioner.  

Det marked, der alligevel findes, består af mindre entreprenører/privatpersoner, som udlejer 

ejendomme.  

Beslutningen om at overdrage området til kommunerne er i dette lys en god beslutning, idet det på 

denne måde kan undgås, at landspolitikere tager lokalpolitiske hensyn og igangsætter 

boliginvesteringer, hvor der ikke er et reelt behov. På tilsvarende måde kan det undgås, at huslejer ikke 

benyttes som et kortsigtet politisk redskab. 

Igangværende boligreform  
Naalakkersuisut har nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde på en boligreform. En af 

reformgruppens hovedsigter er at få normaliseret huslejeniveauet, så det fremadrettet svarer til de 

faktiske omkostninger inklusiv løbende vedligehold. På den måde vil det blive relativt set mere attraktivt 

                                                           
11 
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Boliger/Bolig%20og%20ejendom/Sektorplaner
%202016/Sektorplan%202016%20-%20Nuuk%20-%203900%20Nuuk%20DK.pdf 
12 Naalakeruisut vil overdrage boliger til kommunerne. https://sermitsiaq.ag/node/209075 

https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Boliger/Bolig%20og%20ejendom/Sektorplaner%202016/Sektorplan%202016%20-%20Nuuk%20-%203900%20Nuuk%20DK.pdf
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Boliger/Bolig%20og%20ejendom/Sektorplaner%202016/Sektorplan%202016%20-%20Nuuk%20-%203900%20Nuuk%20DK.pdf
https://sermitsiaq.ag/node/209075
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at boligforsyne sig selv, samtidig med at det åbner op for større private investeringer til privat 

boligudlejning. 13 

 
Figure 4. Grundprincip for huslejefastsættelse i kommende boligreform. Kilde: Egen tilvirkning på grundlag af møde med 
Departement for Boliger og Infrastruktur. 

Det er nødvendigt, at denne transition indfases gradvist, da det vil betyde, at en betydeligt større andel 

af indkomsten fremadrettet skal benyttes til boligforsyning end tilfældet er i dag. Det vil kræve en 

længere tilvænningsproces både politisk og hos befolkningen, da forventningen hos de fleste borgere 

fortsat er, at der til en stilling hører en god, billig bolig.  

 

 
Figure 5. Udklip fra stillingsopslag fra Grønlands Selvstyre. 

Ovenstående er et eksempel på et stillingsopslag på en Styrelseschef i Grønlands Selvstyre, dvs. en 

stilling hvor årslønnen er knap  1 mio. kr. Denne type opslag er mere sædvanen end undtagelsen og det 

er dybt forankret i befolkningen, at der til en god stilling også hører en god billig bolig. Dette skaber 

                                                           
13 Kommissoriet for reformarbejdet er fortsat under udarbejdelse. Der findes derfor ikke offentligt tilgængelige 
hensigtserklæringer for den kommende boligreform. 
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selvsagt en uheldig cocktail, hvor borgere med stor betalingsevne optager offentligt ejede (og støttede) 

boliger på bekostning af borgere, som ikke har tilsvarende betalingsevne.  

I forvejen har Grønland en relativt stor indkomstulighed målt på GINI koefficient. Indbygget adfærd som  

denne skaber strukturelle problemer, der fastholder en høj ulighed. 

 
Figure 6. Gini-koefficient for de nordiske lande og EU. Kilde Grønlands Statistik. 

Et typisk forsvar for personaleboliger er, at det er en nødvendighed for at kunne at være i stand til 

rekruttere kvalificeret personale. Det, dette argument overser, er, at det er en selvskabt situation og 

netop tilstedeværelsen af personaleboliger forstærker manglen på boliger. Dette eftervises senere i 

analysen af det grønlandske boligmarked ved brug af den boligøkonomiske grundmodel. 

Opgør med personaleboliger 

Et opgør med billige personaleboliger er en nødvendighed for at komme de strukturelle problemer til 

livs. Skatte- og Velfærdskommissionen [Skatte- og Velfærdskommissionens anbefalinger, 2011] og 

senere Grønlands Økonomiske Råd [Økonomisk Råd Rapport, 2014] konstaterer, at der alene på 

rentestøtte bruges DKK 400 mio. årligt14. Rapporten har dog fokus på rentestøtte og forsøger at lade 

læseren forstå, at det primært er private boligejere, der modtager store subsidier. 

”Boliger kan finansieres med meget billige lån fra Selvstyret og kommunerne. Denne rentestøtte udgør 
omkring 3-400 mio. kr. og dermed 3-4 gange udgifterne til boligsikring. Boliger kan ikke gøres billigere 
for alle. Støtten skal betales enten ved højere skatter eller lavere udgifter på andre områder. Det høje 
støtteniveau skævvrider boligforbruget og belaster de offentlige finanser i alt for høj grad.” 

Figur 2. Kilde: Økonomisk Rapport 2014. 

                                                           
14 
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Finans/DK/Oekonomisk%20raad/Gr%C3%B8nl
ands%20%C3%98konomi%202014%20DK.pdf 

https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Finans/DK/Oekonomisk%20raad/Gr%C3%B8nlands%20%C3%98konomi%202014%20DK.pdf
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Finans/DK/Oekonomisk%20raad/Gr%C3%B8nlands%20%C3%98konomi%202014%20DK.pdf
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Nærlæses rapporten fremgår det dog, at 75 % af rentestøtten gives indirekte i form af et for lavt 

kapitalafkastkrav til offentligt ejede boliger. Grønlands Økonomiske Råd estimerer, at en normalisering 

af kapitalafkastkravet fra de nuværende 1,5 % til 4 % vil øge kapitalafkastet med knap DKK 300 mio. 
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Boligformer og subsidier  
De grønlandske boligformer er i grundtræk de samme som de danske. Dog er fordelingen mellem de 

forskellige typer anderledes, da offentligt ejede boliger udgør en væsentlig større andel sammenlignet 

med det danske boligmarked. 

Der er ikke udgivet en boligstatistik siden 2010, data er derfor af ældre dato, men det vurderes, at det 

ikke har betydning for de grundlæggende pointer, derfor tages udgangspunkt i denne. 

Offentligt udlejning 

 
 

Figure 7. Udviklingen i ejerboliger og offentligt ejede udlejningsboliger. Kilde: Grønlands Statistik. 

Den mest udbredte boligform var i 2010 offentligt ejede udlejningsboliger. I løbet af perioden 2000-

2010 kan det dog iagttages, at andelen er svagt faldende (ca. 5 procentpoint). På trods af dette udgjorde 

de offentlige ejede boliger fortsat over 70 % af den samlede boligmasse i byerne. Det indikerer, at det 

private boligmarked fortsat er under opbygning. 

Der gives en række subsidier til offentligt ejede boliger. Det drejer sig om følgende: 

- Støtte til nybyggeri 

- Lavt kapitalafkastkrav – lav husleje 

- Boligsikring 

Støtte til nybyggeri 

Støtte til anlæg af offentlige boliger reguleres af Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om 

støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v.15 I denne fremgår det, at der gives følgende tilskud til 

anlæg af kommunale udlejningsboliger: 

- Indtil 60 kvadratmeter boligareal udgør tilskuddet 9.700 kr. per kvadratmeter. 

- I intervallet fra 60 til 85 kvadratmeter boligareal udgør tilskuddet 8.500 kr. per kvadratmeter. 

                                                           
15 http://lovgivning.gl/lov?rid=%7B494A3B68-F49C-418E-A047-4D9C87357BA4%7D# 
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- I intervallet fra 85 til 110 kvadratmeter boligareal udgør tilskuddet 8.000 kr. per kvadratmeter. 

Derudover gives der tilskud til erstatningsbyggeri til selvstyreejede boligselskaber. Erstatningsbyggeri er 

betinget af, at nedslidte boliger nedrives og erstattes af nye boliger. Denne regel er dog fortolket bredt 

og der således ikke krav om samme placering mm. 

Der er ikke vedtaget en lov til regulering af dette område, men i 2011 var et lovforslag i høring 

”Inatsisartutlov nr. xx, xx.xx 2011 om Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S”, som blev trukket.  

Grundprincipperne i lovforslaget er benyttet i en række finanslove efterfølgende. Boligselskabet Illuut 

A/S varetager i dag de nyere selvstyre-ejede boliger.  

”Som led i byggeriet yder Selvstyret et rente- og afdragsfrit lån på 75 % af de samlede 
opførelsesomkostninger, dog maksimalt 13.000 kr. per m². Ved ibrugtagning vil boligerne blive udlejet 
som lejeboliger eller personaleboliger. I boligernes udformning og størrelse er der særligt lagt vægt på 
at boligerne er små og funktionelle med øje for at den fremtidige husleje vil kunne holdes nede.” 

Figur 3.Denne støtte fremgår af Finansloven. Udsnit af Finanslov for 201816. 

I det seneste regnskab for ejendomsselskabet Illuut A/S fremgår det, at selskabet har optaget en 

offentlig gæld på i alt 799 mio. kr.  

Gælden er rente- og afdragsfri. Den samlede aktivmasse er opgjort til 1.293 mio. kr.17. Det svarer til, at 

over 60 % af selskabets boliger er finansieret af rente- og afdragsfri lån. Der er med andre ord modtaget 

direkte støtte på mindst 60 % til dækning for anlægssummen i forbindelse med det nybyggeri som Illuut 

A/S har stået for.  

Grønlands Selvstyre har således 800 mio. kr. bundet i boliger, der opført efter 2010. Dette er alene i 

Illuut A/S. Dertil kommer de støtte midler der er givet til kommunalt boligbyggeri. Det bindes derfor 

fortsat meget kapital i offentligt boligbyggeri. 

Lavt kapitalafkastkrav 

Huslejen i de offentlige boliger er reguleret i henhold til § 31 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 

om leje af boliger18. Her fastlægges det, at kapitalafkastet maksimalt må udgøre 1,5 % procent af 

anlægssummen, dog må beregningsgrundlaget maksimal udregnes på grundlag af en kvadratmeterpris 

på 15.000 kr. 

                                                           
16 Finanslov for 2018. 

https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Finans/DK/Finanslov/2018/FL2018%

20%20med%20sidetal%20linket%20indholdsfortegnelse%20og%20underskrift%20%20DK.pdf 

 
17 Årsrapport for Illuut A/S for 2019. 
https://datacvr.virk.dk/data/offentliggorelse?dl_ref=ZG9rdW1lbnRsYWdlcjovLzAzLzY3LzMwL2QxLzZmLzA3ZTctND
ViOS1hOWJhLTc2MmVlNzg3MmU1MQ 
18 Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005, http://lovgivning.gl/da-DK/Lov?rid=%7B8F9DE961-BC61-48C4-9B09-
3C6DFBAFB709%7D 

https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Finans/DK/Finanslov/2018/FL2018%20%20med%20sidetal%20linket%20indholdsfortegnelse%20og%20underskrift%20%20DK.pdf
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Finans/DK/Finanslov/2018/FL2018%20%20med%20sidetal%20linket%20indholdsfortegnelse%20og%20underskrift%20%20DK.pdf
http://lovgivning.gl/da-DK/Lov?rid=%7B8F9DE961-BC61-48C4-9B09-3C6DFBAFB709%7D
http://lovgivning.gl/da-DK/Lov?rid=%7B8F9DE961-BC61-48C4-9B09-3C6DFBAFB709%7D
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Loven er fra 2005. I lovteksten ikke er angivet en løbende regulering af beløbsgrænserne, de anviste 

beløbsgrænser er derfor fortsat gældende. Dette på trods af, at byggeindekset i samme periode har 

udviklet sig.19 

 
Figur 4. Udviklingen i byggeomkostningsindekset 2006 til 2019. Kilde: Grønlands Statistik. 

 

Det betyder omregnet, at en bolig, der i 2005 havde en opførelsessum på 15.000 kr. pr. kvm., teoretisk 

set vil have en opførelsessum på 20.745 kr. pr. kvm. i 2019. Den øvre grænse betyder, at det reelle 

kapitalafkastkrav er blevet reduceret til omkring 1 procent fra de oprindelige 1,5 procent. Relativt set er 

det en kraftig nedsættelse af kapitalafkastkravet.   

I Finansloven for 2018 tages grænserne til vurdering20. 

” Nr. 4. Det fremgår af Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, § 31, at 
kapitalafkastet i en offentlig udlejningsbolig udgør 1,5 % af en ejendoms opførelsessum, dog minimum 
7.000 kr. eller maksimum 15.000 kr. pr. m2 . På flere lokaliteter er en ejendoms eller en boligs 
markedsværdi ofte kun mellem 1.500 og 3.500 kr. pr. m². På denne baggrund findes det ikke rimeligt 
at fastholde en minimumspris på 7.000 kr. pr. m². For en ejendom eller en bolig på 85 m² med en 
markedsværdi på 2.250 kr. pr. m² vil det betyde en lettelse i den månedlige husleje på knapt 505 kr.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017. 
 “ 

Figur 5. Tekstanmærkning til Finansloven for 2018. Kilde Finanslov for 2018. 

Men her er det ikke den øvre grænse, der justeres, men derimod den nedre, hvor der argumenteres for 

huslejenedsættelser begrundet med, at markedsværdien af ejendommen vurderes lavere. En 

tilsvarende justering af den øvre grænse foretages ikke. Dette illustrerer udfordringerne ved offentligt 

ejerskab af boliger. 

I afsnittet om user-cost gennemgås en beregning af huslejen i en offentligt ejet lejebolig. 

Boligsikring 

Det er muligt at få hjælp til betaling af husleje for borgere, der ikke har den fornødne betalingsevne. 

Ordningen kaldes i Grønland boligsikringsordningen. Borgere med lave indkomster kan få dækket op til 

                                                           
19 Byggeomkostningsindeks, Grønlands Statistik. 
http://bank.stat.gl/pxweb/da/Greenland/Greenland__PR/PRXBYG1.px/table/tableViewLayout1/?rxid=a6740cb8-
6f03-4501-ba49-96e714fe3801 
20 Finanslov for 2018. 
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Finans/DK/Finanslov/2018/FL2018%20%20me
d%20sidetal%20linket%20indholdsfortegnelse%20og%20underskrift%20%20DK.pdf 

http://bank.stat.gl/pxweb/da/Greenland/Greenland__PR/PRXBYG1.px/table/tableViewLayout1/?rxid=a6740cb8-6f03-4501-ba49-96e714fe3801
http://bank.stat.gl/pxweb/da/Greenland/Greenland__PR/PRXBYG1.px/table/tableViewLayout1/?rxid=a6740cb8-6f03-4501-ba49-96e714fe3801
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Finans/DK/Finanslov/2018/FL2018%20%20med%20sidetal%20linket%20indholdsfortegnelse%20og%20underskrift%20%20DK.pdf
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Finans/DK/Finanslov/2018/FL2018%20%20med%20sidetal%20linket%20indholdsfortegnelse%20og%20underskrift%20%20DK.pdf
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95 % af huslejen gennem boligsikringsordningen. Ordningen er reguleret af Inatsisartutlov nr. 23 af 7. 

december 2015 om boligsikring i lejeboliger21. 

Der kan gives op til 60.000 kr. om året i boligsikring. Boligsikringen er indkomstafhængig og aftrappes 

lineært i takt med en stigende indkomst. 

Privat boligudlejning 
Denne boligform findes, men indtil videre kun i begrænset omfang. Ud fra ejendomsmæglernes 

hjemmesider synes det primært at være små private investorer, der står for hovedparten af den private 

udlejning.  

Der er ikke i Grønland reel adgang til privat boligudlejning. Forklaringen for dette skal findes i, at 

eventuelle større private boliginvestorer er i konkurrence med offentlige boligudlejningsselskaber, hvor 

huslejen holdes kunstigt lavt som følge af de store subsidier.  

Case, boliger til medlemmer af Inatsisatut, sag fra 2019 

Fra Grønlands Radios website knr.gl.  

Inatsisartut vil bygge 25 nye boliger til politikerne 

https://knr.gl/da/nyheder/inatsisartut-vil-bygge-25-nye-boliger-til-politikerne 

Et eksempel på den indgroede opfattelse af at boliger er et offentligt anliggende, er et anlægsprojekt, 

der blev vedtaget på den seneste parlamentssamling, hvor parlamentet besluttede at opføre 25 nye 

boliger, som stilles til rådighed for parlamentets medlemmer. 

”Endvidere etablerer Illuut A/S endelig finansiering fra bank- og realkreditinstitut i det omfang, 

byggeriets omkostninger overstiger Selvstyrets rente- og afdragsfrie lån. Der forventes en samlet 

lånoptagelse til finansiering af de op til 25 boliger, hvortil kommer rente- og afdragsfrie lån fra 

Landskassen for et samlet bruttoetageareal på omkring 2.221 m2.” 

Kilde: Finansloven 2019, http://lovgivning.gl/-/media/lovfiler/2018/bilag/L_29-2018_bilag2_dk.ashx 

Boligerne opføres af det offentligt ejede boligselskab Illuut A/S, som til byggeriet tildeles 13.000 kr. 

/kvm. i rente- og afdragsfri lån med uendelig løbetid (=direkte støtte). På den måde vil Illuut A/S kunne 

tilbyde boligerne til en husleje, som gør projektet til en positiv business case, da det kun er 

restfinansieringen, som vil skulle betales af en husleje.  Ved en anlægsudgift på 20.000 kr. pr. kvm 

betyder det, at den rentebærende finansiering reduceres til 35 %.  

Så i stedet for at benytte hoteller og anden privat indkvartering til parlamentets politikere, så kan det 

politikere for samme beløb (ca. DKK 3 mio.) nu kunne få stillet en møbleret lejlighed til rådighed hele 

året.  

Projektet er kendetegnende for boligområdet i Grønland og er et eksempel på, hvorfor boligmarkedet 

kæmper med strukturelle problemer, blandt andet er det meget vanskeligt at på etableret et marked for 

                                                           
21 Inatsisartutlov nr. 23 af 7. december 2015 om boligsikring i lejeboliger, http://lovgivning.gl/lov?rid={C0559F27-
9C9A-46A4-981C-7E8455684FEF} 

https://knr.gl/da/nyheder/inatsisartut-vil-bygge-25-nye-boliger-til-politikerne
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bC0559F27-9C9A-46A4-981C-7E8455684FEF%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bC0559F27-9C9A-46A4-981C-7E8455684FEF%7d
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privat boligudlejning, hvor større investorer deltager fordi det offentlige tilbyder kraftigt subsidierede 

boliger til borger med betalingsevne. I dette tilfælde medlemmerne af det grønlandske parlament. 

 

 

Andelsboliger og ejerboliger 
Andelsboligformen var meget populær fra midten af 1990’erne, hvor denne boligform kunne opnå en 

samlet støtte på omkring 2/3 af den samlede opførelsessum i form af rente- og afdragsfri lån fra 

Grønlands Hjemmestyre og kommunerne.  

Denne lov blev ændret i 2008, hvor støtten blev reduceret til 50 % af anlægssummen. 

Udsnit af Landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991  

§ 10. Landsstyret og kommunalbestyrelsen yder hver et rente- og afdragsfrit lån på 1/3 af de samlede 

opførelsesudgifter. Lånet sikres ved pant i foreningens ejendom og udbetales under opførelsen i form af 

a'conto beløb. Lånet reguleres efter det grønlandske byggeomkostningsindeks. 

Kilde: http://arkiv.lovgivning.gl/gh.gl-love/dk/1991/ltf/ltf_nr_01-1991_dk.htm. 

Udsnit af Landstingsforordning nr. 2 af 16. maj 2008 om andelsboliger 

§ 7. Hjemmestyret og kommunen kan til en andelsboligforenings opførelse af boliger efter § 6 yde et 

rente- og afdragsfrit lån på 50 % af de samlede opførelsesudgifter inden for de areal- og beløbsgrænser, 

der er fastsat i stk. 2. Lånet ydes med halvdelen af kommunen og halvdelen af Hjemmestyret. 

Stk. 2. Hjemmestyrets og kommunens lån kan maksimalt ydes til 110 kvadratmeter af en boligs 

boligareal, uanset om boligen er større, og maksimalt til en samlet opførelsesudgift på 19.100 kroner per 

kvadratmeter, uanset om opførelsesudgiften er større. 

Stk. 3. Hjemmestyrets og kommunens lån kan kun ydes, såfremt den enkelte andelshaver, i form af et 

kontant indskud, selv afholder 5 % af opførelsesudgifterne eller den regulerede indbyrdes værdi, jf. § 49, 

stk. 2, for den bolig, hvortil andelshaveren får brugsret.  

Stk. 4. Den resterende del af de samlede opførelsesudgifter, skal andelsboligforeningen selv finansiere. 

Kilde: http://lovgivning.gl/lov?rid=%7B750A60DD-BB02-4732-A36B-28C674EBF6C3%7D 

Denne ændring af reglerne for andelsboliger gjorde, at der kunne iagttages et fald i denne boligform. 

Dette kan forklares ved, at ejerboliger blev den foretrukne boligform som følge af adgang til offentlige 

lån og heraf lettere adgang til realkreditfinansiering, samt færre begrænsninger på størrelse mm. 

http://arkiv.lovgivning.gl/gh.gl-love/dk/1991/ltf/ltf_nr_01-1991_dk.htm
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Figure 8. Tilgang af boliger 1993-2009 efter ejerforhold. Kilde: Grønlands Statistik. 

I tabellen ovenfor kan det ses, hvordan der i midten af 00’erne sker et skifte, hvor andelsboligernes 

position som den mest udbredte private ejede boligform for nyopførte boliger, blev fortrængt af 

ejerboliger.  Ændringen skyldes nye muligheder for offentlige lån til ejerboliger. 

Det private boligmarked for ejerboliger har været på et relativt højt niveau siden 2004 med en mindre 

opbremsning omkring 2011-2014 som følge af usikkerhed om retten til rentefradrag og politiske 

udmeldinger om mulig indførelse af ejendomsværdiskat.  

Støtte til nybyggeri 

Støtte til andelsboliger reguleres af Inatsisartutlov nr. 33 af 23. november 2017 om andelsboliger22. 

Støtten er differentieret, sådan at de byer, hvor der ikke er adgang til realkreditfinansiering og/eller 

overskud af boliger, kan opnå en højere støtte, helt op til 1.430.000 mio. kr.  

I byer, hvor der er adgang til realkreditlån og et fungerende privat boligmarked, eksempelvis Nuuk by, 

kan der maksimalt opnås 990.000 kr. i støtte. 

De offentlige lån til andelsboliger er rente- og afdragsfri i 30 år. Herefter skal de tilbagebetales over 15 

år med en rente på 3 procent + Nationalbankens diskonto. 

Støtte til ejerboliger reguleres af Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering.23 I 

lighed med støtten til andelsboliger er støtten afhængig af den geografiske placering af boligen. I byer 

uden adgang til realkreditlån og/eller overskud af boliger, kan der opnås op til 880.000 kr. i støtte til 

ejerboliger. I byer, hvor der er adgang til realkreditlån og et velfungerende privat boligmarked, 

eksempelvis Nuuk by, kan der maksimal gives 528.000 kr. Det fremgår af loven, at støtten i form af 

offentlige lån til ejerboliger i Nuuk reduceret over 10 år og vil være helt udfaset i 2027. 

De offentlige lån til ejerboliger er rente- og afdragsfri i 20 år. Herefter skal de tilbagebetales over 15 år 

med en rente på 3 procent + Nationalbankens diskonto. 

Ingen grundskyld og ejendomsværdiskat, fradrag for renteudgifter 

Der er ikke grundskyld i Grønland og heller ingen ejendomsværdiskat. Dette diskuteres i analysen af 

skatter. 

                                                           
22 Inatsisartutlov nr. 33 af 23. november 2017 om andelsboliger, http://lovgivning.gl/da-DK/Lov?rid={A6E46E3E-
CF91-4888-BA9D-AB22C0E96861} 
23 Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering, http://lovgivning.gl/da-DK/Lov?rid={C5AF0A61-
3B37-4013-AFC3-49471935AB13} 

Type 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt

Kommunalt ejede

I alt 293 86 128 172 43 98 152 106 118 101 34 45 60 68 67 69 91 1731

Hjemmestyret ejede

I alt - - 1 - 3 - - 1 22 27 105 - - 1 4 73 4 241

Privat ejet

M. offentlige lån 0 0 0 1 0 0 0 3 6 7 6 53 82 35 179 184 123 679

Andelsboliger m. støtte 51 51 8 20 6 32 38 46 36 93 38 98 81 18 616

Personale anden privatejet 1 1 3 3 5 7 16 41 83 42 15 17 5 21 4 4 29 297

I alt 52 52 11 24 5 13 16 76 127 95 57 163 125 154 264 206 152 1592

http://lovgivning.gl/da-DK/Lov?rid=%7bA6E46E3E-CF91-4888-BA9D-AB22C0E96861%7d
http://lovgivning.gl/da-DK/Lov?rid=%7bA6E46E3E-CF91-4888-BA9D-AB22C0E96861%7d
http://lovgivning.gl/da-DK/Lov?rid=%7bC5AF0A61-3B37-4013-AFC3-49471935AB13%7d
http://lovgivning.gl/da-DK/Lov?rid=%7bC5AF0A61-3B37-4013-AFC3-49471935AB13%7d
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Der er skattefradrag for renteudgifter, idet renter kan fratrækkes den skattepligtige indkomst. 

Skatteværdien er optil 42 %. 

Oversigt over subsidier 
Rapporten afgrænses til Nuuk by. Opstillingen nedenfor medtager derfor udelukkede de subsidier, der 

gives til boligområdet i Nuuk by. 

Subsidier i Nuuk by 
 
Ejerboliger: 

- Optil 528.000 kr. kan finansieres med offentlige lån. Lånene er rente- og afdragsfri i 20 år. 
Herefter afvikles lånet over 15 år som et annuitetslån med en rente på 3 procent tillagt 
Nationalbankens diskonto ved tilbagebetalingsperiodens start 

- Skattefradrag for renteudgifter 
- Ingen løbende beskatning (ejendomsværdiskat) 
- Ingen grundskyld 

 
Andelsboliger: 

- Optil 990.000 kr. kan finansieres med offentlige lån. Lånene er rente- og afdragsfri i 30 år. 
Herefter afvikles lånet over 15 år som et annuitetslån med en rente på 3 procent tillagt 
Nationalbankens diskonto ved tilbagebetalingsperiodens start 

- Ingen løbende beskatning (ejendomsværdiskat) 
- Ingen grundskyld 
- Mulighed for omdannelse til ejerboliger og herved opnå offentlige lån 

 
Offentlige lejeboliger: 

- Støtte på op til 9.700 kr. pr. kvm. (kommunale boliger) 
- Erstatningsbyggeri, der opføres af det selvstyreejede boligselskab Illuut A/S kan modtage 

støtte på op til 13.000 kr. pr. kvm. 
- Lavt afkastkrav – betydeligt under markedsafkastet. I flere tilfælde er det reelt lavere, da 

beregningsgrundlaget har et øvre loft på 15.000 kr. kvm. 
- Igen grundskyld 
- Boligsikringsydelse 

 

 

Den samlede subsidiering er i et § 37 svar fra 201524 opgjort med udgangspunkt i indkomståret 2013 

opgjort til i alt 459 mio. kr. Heri er ikke indregnet den indirekte støtte som følge af fraværet af 

ejendomsskatter. 

                                                           
24 §37, Anthon Frederiksen offentlige boligsubsidier, 

https://ina.gl/documents/para3637/2015/svar/114_stoette_til_boliger_anfr_svar.pdf 

 

https://ina.gl/documents/para3637/2015/svar/114_stoette_til_boliger_anfr_svar.pdf
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Figure 9. Oversigt over boligsubsidier 2013. Kilde: § 37 besvarelse af Naalakkersuisoq for Finanser 2015 

Det er således en berettiget kritik, som Grønlands Økonomiske Råd fremkommer med. Det samlede 

provenu fra indkomstskatter udgjorde i 2017 3,762 mia. kr. Med en gennemsnitlig udskrivningsprocent 

på 43 % svarer det til, at en skatteprocent giver et provenu på 87 mio. kr.  

En lidt forenklet beregning viser derfpr, at skatten på arbejdsindkomst vil kunne nedsættes med op til 5 

procent, hvis subsidierne blev udfaset. 

 
Figure 10. Samlede skattepligtige indkomster og slutskatter efter tid, skattekommune og tyve. Kilde: Grønlands Statistik. 

Beskatning 
I de efterfølgende gennemgås de grønlandske skatteforhold, dog udelukkende for områder, som har 

relevans for de analyser, der foretages, vil blive berørt. Den primære kilde er et notat på 

Skattestyrelsens hjemmeside vedrørende Skattetræk i Grønland25. 

Skat på arbejdsindkomst 
Grønland har flad skat, det eneste progressionselement er et bundfradrag, der friholder en del af 

indkomsten for beskatning. 

I Nuuk, som er del af Kommuneqarfik Sermersooq, er udskrivningsprocenten på 42 %. Den består af en 

landsskat på 10 %, en fælleskommunal skat på 6 % og en kommuneskat på 26 %. Den gennemsnitlige 

udskrivningsprocent i Grønland ligger på knap 43 %, 

                                                           
25 Skattetræk i Grønland, Skattestyrelsen. Kilde: 

https://aka.gl/~/media/Skattestyrelsen/Vejledninger/DK/Skattetr%C3%A6k%20m%20%20lovhenvisninger.pdf 

 

https://aka.gl/~/media/Skattestyrelsen/Vejledninger/DK/Skattetr%C3%A6k%20m%20%20lovhenvisninger.pdf
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Figure 11. Udskrivningsprocenter i Grønland. Kilde: 
Skattestyrelsen,https://aka.gl/~/media/Skattestyrelsen/Meddelelser%20fra%202008/Nr%20102%20%20Udskrivningsprocenter
%202017.pdf 

Skat på kapitalindkomst 
Der er i den grønlandske indkomstskattelovgivning en uensartet beskatning af kapitalindkomst. 

Udbytter og renteindtægter beskattes med den samlede udskrivningsprocent. I Nuuk er det 42 %. 

Aktieavancer er derimod ikke pålagt beskatning, på tilsvarende vis er kapitalgevinster på fast ejendom 

skattefri for fysiske personer.  

Der er en skattefri bundgrænse på kapitalindkomst på 5.000 kr. (skattefri B-indkomst). 

Bundfradrag 
Der er et personfradrag på 48.000 kr. Fradraget kan overføres mellem ægtefæller. Fradraget vedtages 

hvert år på Inatsisartuts forårssamling. Det har haft samme størrelse siden 2005 og er således blevet 

udhulet betydeligt af den almindelige prisudvikling. 

Standardfradrag 
Skatteborgere har et standardfradrag på 10.000 kr. Det skal fortolkes sådan, at hvis de ligningsmæssige 

fradrag (eks. renteudgifter, fagforeningskontingent) ikke overstiger 10.000 kr. har borgere et 

standardfradrag på 10.000 kr. Det betyder reelt, at de første 10.000 kr. ikke har en skattemæssig værdi. 

Case. Eksempel på skatteudregning 
 
Ægteparret Nielsen har en samlet lønindkomst (A-indkomst) før skat på 750.000 kr. De bor i ejerbolig. 
I ejerboligen er der et realkreditlån, hvor de årlige renteudgifter udgør 45.000 kr. Fru Nielsen er en 
ivrig aktieinvestor og realiserede i skatteåret aktieavancer på i alt 35.000 kr. Hr. Nielsen er mere 
forsigtig og har sat sine midler i en udbytteaktie og en almindelig indskudskonto. Hr. Nielsen samlede 
renter og udbytter var 12.000 kr. 
 

Skatteopgørelse: 
 

 

A-indkomst 750.000 
Bundfradrag -96.000 
Standardfradrag -20.000 
Ligningsmæssige fradrag over standardfradraget (45.000 – 20.000) -25.000 
B-Indkomst over skattefri B-indkomst (12.000 – 10.000) aktieavancer 
beskattes ikke. 

+2.000 
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Skattepligtig indkomst 611.000 
Skat 42 % - 256.620 

Disponibelt beløb efter skat 445.620 

 
Som opstillingen viser er den effektive værdi af rentefradraget 23 % for familien Nielsen. 
 
Selv om den samlede kapitalindkomst er 47.000 kr., så beskattes kun 2.000 kr. Svarende til en effektiv 
skatteprocent på under 2 procent af kapitalindkomsten. Her er ikke indregnet en løbende 
kapitalgevinst på boligen. 
 
Denne opbygning af skattesystemet betyder med det lave renteniveau – p.t. 2,5 % på realkreditlån 
(inklusive bidrag) – at et ægtepar – hvis der ses bort fra andre ligningsmæssige fradrag – skal have en 
gæld, hvor renteudgifterne årligt overstiger 20.000 kr., før ægteparret har en skattemæssig fordel af 
rentefradraget. Det svarer til en gæld på 800.000 kr. 
 
Standardfradraget betyder, at når eks. Skatte- og Velfærdskommissionen opgør subsidier til 
ejerboliger, så vil de typisk være overvurderet, da der tages udgangspunkt i de samlede renteudgifter. 
 

 

Beskatning af fri bolig 

I tidligere afsnit er den store udbredelse af personaleboliger beskrevet. Medarbejdere, der ansættes i 

den offentlige forvaltning, kan anvises en bolig i den offentlige boligmasse som en del af 

ansættelsesforholdet.  

Denne mulighed har virksomheder ikke. I stedet er der mulighed for, at ansatte, som del af deres 

ansættelsesforhold, kan få stillet en bolig til rådighed af arbejdsgiveren uden at betale markedshuslejen. 

Dette reguleres i skattelovgivningen, hvor der årligt fastsættes retningslinjer for, hvad minimum skal 

opkræves i husleje for, at godet ikke beskattes. 

Dette har betydning for personaleboliger, idet selskaber og kvasiselskaber, som erhverver/lejer boliger, 

der benyttes som personaleboliger. Huslejen fastsættes som hovedregel, så den ikke bliver skattepligtig, 

og arbejdsgiveren betaler differencehuslejen som en del af lønpakken. 

Den skattepligtige ansættelse af minimumshuslejen består af 2 elementer, nemlig et kapitalafkast og et 

driftsbidrag. 

Kapitalafkast et 1,5 % af opførelsessummen, dog mindst 7.000 kr. og maksimalt 15.000 kr. pr. kvm. 

Driftsbidraget er i 2019 fastsat til 433 kr. / kvm for enfamiliehuse og dobbelthuse (parcelhuse) og 481 kr. 

pr. kvm. for flerfamiliehuse (rækkehuse/etageboliger)26. 

  

                                                           
26 Kilde: Meddelelse nr. 115 fra Skattestyrelsen, 12. oktober 2018 

https://aka.gl/~/media/Skattestyrelsen/Meddelelser%20fra%202008/For%202019/Fri%20bolig%20115-2019.pdf 

 

https://aka.gl/~/media/Skattestyrelsen/Meddelelser%20fra%202008/For%202019/Fri%20bolig%20115-2019.pdf
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Case, personalebolig i selskab 

Det er helt almindeligt, at selskaber lejer en privat lejebolig til markedspris og videre udlejer den til den 

ansatte for et langt lavere beløb. 

Nielsen har fået tilbudt ansættelse i et privat selskab. Selskabet tilbyder Nielsen en personalebolig. Det 

er en relativt ny bolig på 175 kvm, som selskabet har lejet af en privat investor. Selskabet betaler 25.000 

kr. i husleje om måneden. Samlet set 300.000 kr. om året. 

Selskaber opkræver minimumshuslejen af Nielsen, som opgøres til: 

1,5 % * 15.000 kr./kvm * 175 kvm + 175 * 422 kr. = 39.375 kr. + 75.775 kr. = 115.150 kr.  

Nielsen får således et gode på 184.850 kr. som ikke beskattes, svarende til et løntilskud på over 15.000 

kr. efter skat pr. måned. 

Fravær af ejendomsskatter, investeringsneutralitet 
Skatte- og Velfærdskommissionen beregnede i et baggrundsnotat [Baggrundsnotat, Boligsubsidier i 

Grønland, 2011] en teoretisk størrelse for en fremtidig ejendomsværdiskat. Baggrunden for beregningen 

var hensynet til investeringsneutralitet. Dvs. at der bør være skattemæssig neutralitet for forskellige 

typer af investeringer, så borgernes investeringsbeslutninger ikke er skattemæssigt motiveret. 

I beregningerne har kommissionen valgt at tage udgangspunkt i udbyttebeskatningen, den er i Nuuk 42 

%. Der benyttes en nominel rente på 4,5 % svarende til en realrente på 2 % ved en antaget inflation på 

2,5 %. 

Herefter beregnes en ejendomsværdiskat på: 42 % * ((1+2%)(1+2,5%) – 1) = 1,91 % 

Hvis der i beskatningen skal være fuld investeringsneutralitet, så skal de subsidier, som gives til boliger 

med offentlige lån, indregnes. Herefter beregnes den samlede neutrale ejendomsværdiskat af Skatte- og 

Velfærdskommissionen til 3,73 %. 

Eksemplet har dog en væsentlig mangel (fordrejning), da der er taget udgangspunkt i 

udbyttebeskatning. Der kunne alternativt være taget udgangspunkt i aktieavancebeskatningen, dvs. 0 %. 

Der kan derfor med fuldt ud med samme gyldighed argumenteres for, at en investeringsneutral løbende 

beskatning af fast ejendom skal være 0 %. Derfor kan fravær af ejendomsværdi skat ikke betegnes som 

et subsidie, men snarere et beskatningspotentiale, som kan udnyttes, hvis beskatning af 

kapitalindkomster ensartes. 

Der er derfor efter min opfattelse, ikke belæg for at indføre ejendomsværdiskat i Grønland før 

beskatningen af kapitalindkomst er blevet reformeret. 

Selskabsbeskatning 
Beskatningen af selskaber med hjemsted i Grønland beskattes med 30 % + et tillæg på 6 % grundet 

fraværet af a-conto skat. Det vil sige en samlet selskabsskat på 31,8 %. Udbytteskatten er som nævnt 

tidligere afhængig af den samlede udskrivningsprocent. Den er i Nuuk p.t. 42 %.  

I modsætning til eksempelvis Danmark gives i Grønland skattemæssigt fradrag i selskabets 

indkomstopgørelse for udbetalt udbytte. 
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Det har den utilsigtede sideeffekt, at selskabsejere risikerer at blive dobbeltbeskattet, hvis de ikke sørger 

for løbende at udbetale et udbytte, der minimerer den samlede selskabsskat. 

Case dobbeltbeskatning af udbytter 

Nielsen har et selskab – Nielsen Holding ApS. Selskabet har købt en ejerandel på 50 % af et 

ejendomsselskab. Ejendomsselskabet fik sidste år et overskud på 2 mio. kr. og for at undgå 

selskabsbeskatning blev hele overskuddet udloddet som udbytte. Nielsen Holding ApS modtog derfor 

1.000.000 kr. – 420.000 kr. = 580.000 kr. i udbytte. 

Holdingselskabet har ingen anden aktivitet. Nielsen beslutter derfor at udlodde hele beløbet i udbytte til 

sig selv. Det udløser en beskatning (igen) på 42 %. Nielsen får hermed udbetalt 336.400 kr. Den samlede 

beskatning er således over 66 %. 

Nielsen likviderer derfor sit holdingselskab. I stedet for er han nu direkte ejer af 50 % af 

ejendomsselskabet. Selskabet får næste år et overskud på 1 mio. kr., men beslutter at konsolidere sig. 

Det udløser en selskabsskat på 31,8 %, svarende til 318.000 kr. Næste regnskabsår er selskabets resultat 

0 kr. Alligevel besluttes det at udbetale det tilbageværende overskud fra sidste år. Da selskabet ikke har 

overskud, har fradraget for udbytte ikke en skatteværdi. Selskabets skattemæssige underskud som følge 

af udbyttebetalingen kan dog fremføres. 

Nielsen modtager nu 395.560 kr. efter der er betalt udbytteskat.  Den samlede beskatning bliver i dette 

tilfælde lige over 60 procent. 

Delkonklusion af nuværende situation 
Den historiske udvikling på boligområdet har båret præg af, at der er foretaget en omstilling fra et 

nomadefolk, som overtid er blevet brugere af permanente boliger. For at skabe denne forandring var 

det nødvendigt at tilbyde billige boliger finansieret og drevet af det offentlige. Det politiske ønske om at 

få etableret et privat boligmarked er blevet realiseret ved at tilbyde fordelagtige offentlige lån, som 

indeholder væsentlige subsidie-elementer. De har virket efter hensigten og en øget privat boligmasse er 

blevet opbygget siden midten af 90’erne. Prisen har dog været, at der nu bindes uhensigtsmæssigt 

mange offentlige midler i boligområdet.  

Der arbejdes på at nedbringe subsidierne, lovgivningen for offentlige lån til andelsboliger og ejerboliger 

blev ændret i 2017, og i Nuuk by vil støtten til ejerboliger helt bortfalde i 2027. Støtten til andelsboliger 

er også løbende blevet strammet og nu skal de offentlige lån til andelsboliger tilbagebetales efter 30 år. 

Støtten til andelsboliger er dog fortsat stor. 

De store subsidier til offentlige udlejningsboliger betyder, at markedet for privat boligudlejning er 

beskedent. Privat boligudlejning ville ellers være den mest oplagte boligform i Grønland, hvor der er en 

stor udskiftning af arbejdskraft primært akademikere, som i kortere årrække opholder sig i Grønland. 

Denne gruppe har betalingsevne og ville være et oplagt marked for privat udlejning. I stedet får de ofte 

en personalebolig i den offentligt ejede boligmasse. 

En historisk betinget brug af personaleboliger fylder fortsat meget og er en indgroet del af det 

grønlandske arbejdsmarked. De nuværende regler medfører, at der gives store indirekte løntilskud 

gennem brugen af personaleboliger. Det skaber et ufleksibelt arbejdsmarked, hvor borgere i visse 

tilfælde vælger job betinget af den tilbudte personalebolig fremfor af interesse og personlig udvikling. 
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Sammenblandingen af job og bolig kan i situationer, hvor jobbet mistes, ramme familier dobbelt, da 

både indkomstgrundlag og bolig mistes samtidig.  

Grønland har en relativt simpel skattelovgivning, men bærer også præg af, at den fortsat er af nyere 

dato. Indkomstskat blev indført i Grønland i 1970’erne. Det betyder, at skattesystemet på visse områder 

fortsat er lidt umodent. Det vil derfor være oplagt at samtænke en revision af skattesystemet med en 

boligreform. Dette er også foreslået af Skatte- og Velfærdskommission i deres anbefalinger i 2011. 

Endeligt mangler der dataregistreringer på boligområdet. Der findes ikke opdaterede boligstatistikker og 

ej heller et boligregister. Dette er forudsætningen for, at der fremadrettet kan indføres en beskatning af 

fast ejendom. 

 

User-Cost 
I dette afsnit vil der blive beregnet user-cost for de almindeligste boligformer i Nuuk by. Beregningerne 

bygger blandt andet på den analyse af den nuværende situation på boligområdet som er foretaget i de 

tidligere afsnit. 

Beregning af boligomkostningen 
Til belysning af de omkostninger, der er forbundet med de fire boligformer, benyttes user-cost metoden. 

User cost modellen udviklet af David Miles [Miles, 1994] videreudviklet af Lektor Jens Lunde [Lunde, 

2013]. I rapporten tages udgangspunkt i user-cost beskrivelse fra Boligøkonomisk Kompendium 

(Jørgensen, 2010).  

Grundlæggende forsøger user-cost modellen at finde den samlede omkostning belastning inklusive 

kapitalbinding, afskrivning, drift, prisudvikling og skatter, der er forbundet med de enkelte boligformer. I 

modsætning boligudgiften, der eksempelvis findes i salgsopstillinger, hvor det primære fokus er de 

likviditetsmæssige aspekter af et boligkøb. 

Der er således tale om en beregning, der tager udgangspunkt i, hvilket afkast en tilsvarende investering 

ville kunne give boligejeren, idet der justeres for de øvrige omkostninger, herunder til drift, vedligehold 

mm. På denne måde kan der gives et mere retvisende billede af den reelle omkostning 

(offeromkostning), som boligejeren påtager sig ved at modtage boligydelsen. 

Der betragtes følgende boligformer: 

• Ejerboliger 

• Andelsboliger 

• Lejebolig 

Ejer- og andelsboliger betragtes som duale goder, dvs. de både giver mulighed for et kapitalafkast ved 

prisændringer (formue gode) samt giver ”tag over hovedet” (boligtjeneste). For de øvrige former er der 

udelukkende tale om en boligtjeneste. 

Dette afspejler sig i de formler der benyttes til at beregne user cost. Formlerne tager i første omgang 

udgangspunkt i danske forhold og omformes herefter til grønlandske forhold. 
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Ejerbolig 

𝑈𝐶 = 𝐸𝑡 ∗ 𝑖𝐸,𝑡 ∗ (1 − 𝑇𝐸,𝑡) + 𝐹𝑡 ∗ 𝑖𝐹,𝑡 ∗ (1 −  𝑇𝐹,𝑡) + 𝐾𝑡 ∗ (𝑑𝑡 +  𝑞𝑡 + 𝑎 ∗ 𝑇𝑔,𝑡 + 𝑒𝑡 −  𝑃𝑡 − (𝑃𝑒𝑗,𝑡 − 𝑃𝑡)) 

Omsat i ord består user cost for ejerboliger i et led, der beskriver omkostningen ved binding af 

egenkapitalen (likviditetstræk ved køb, eks. udbetaling) inklusive beskatningen, omkostning ved 

fremmedkapitalen inklusive beskatning og endeligt et led, som beskriver de løbende omkostninger ved 

at eje boligen. I denne led indgår driftsomkostninger (d), afskrivninger (q), grundskyld (a*T), 

ejendomsværdiskat (e) samt inflation og den reale prisudvikling (P-leddene). 

I Grønland er der ikke ejendomsret – man kan ikke købe en grund, men i stedet får man en 

arealtildeling, hvor der gives brugsret til arealet. Grundskyld findes af samme grund ikke, da arealet ikke 

har salgsværdi27. Der er i Grønland ikke ejendomsværdiskat, det er dog en del af Skatte- og 

Velfærdskommissionens anbefalinger (SVK, 2011). 

Hermed reduceres udtrykket til: 

𝑈𝐶 = 𝐸𝑡 ∗ 𝑖𝐸,𝑡 ∗ (1 − 𝑇𝐸,𝑡) + 𝐹𝑡 ∗ 𝑖𝐹,𝑡 ∗ (1 −  𝑇𝐹,𝑡) + 𝐾𝑡 ∗ (𝑑𝑡 + 𝑞𝑡 − 𝑃𝑡 − (𝑃𝑒𝑗,𝑡 − 𝑃𝑡)) 

Modellejlighed 

Der tages i de følgende beregninger udgangspunkt i en modellejlighed, som er en nyere lejlighed, som er 

på markedet i Nuuk. 

                                                           
27 Dette kan diskuteres, da arealer handles ligeså snart der er værdi på arealet eks. et fundament til værdier, som 
ligger over fundamentets værdi. 
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Modellejlighed 
 
Lejligheden ligger central i Nuuk by i 
gåafstand til centraladministration-
en, rådhuset og andre store 
arbejdspladser.  
 
Kvadratmeterprisen ligger derfor i det 
øvre spænd for Nuuk by, men 
skønnes at være repræsentativ. 
 
Området er eftertragtet, og bolig, der 
udbydes her, uanset om det er leje 
eller ejerboliger, har kort liggetid. 
 
 

 

Fastsættelse af parametre 

Omregning af offentlige lån 

I appendix C omregnes offentlige lån til en ækvivalent forhøjelse af fremmedfinansieringen.  

Til omregningen af de offentlige lån beregnes nutidsværdien, idet de fremtidige ydelser på lånet, når 

den rente- og afdragsfri periode udløber, tilbagediskonteres med 3 % + diskontoen. Dette begrundes 

ved, at det er muligt at foretage en førtidig indfrielse af de offentlige lån til denne kurs i henhold til § 37 i 

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering.  

Lånet tilbagebetales som annuitetslån med en rente, som fastsættes til 3 % + diskontoen, når den rente- 

og afdragsfri periode udløber, og en løbetid på 15 år. 

𝑃𝑉𝑙𝑜𝑎𝑛,𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑡2
𝑡=𝑡1  ,  

hvor t1 = 20 år, t2 = 35 år, CF er ydelsen beregnet til tidspunktet t. i er 3 % tillagt Nationalbankens 

diskonto (p.t. 0 %). 

Den beregnede nutidsværdi af det offentlige lån tillægges den øvrige fremmedfinansiering og der 

beregnes en teoretisk sammensat rente, idet denne del af fremmedfinansieringen indregnes med en 

rente på 3 % tillagt Nationalbankens diskonto. 
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Omkostning ved binding af egenkapital  

𝐸𝑡 ∗ 𝑖𝐸,𝑡 ∗ (1 − 𝑇𝐸,𝑡) 

Et Er den egenkapital, der bindes i ejendommen. For ejerlejligheder vil det eksempelvis være 
udbetalinger, som typisk egenkapitalfinansieres. Kravet i Grønland er en udbetaling på 
mindst 5 % af købesummen.  
 

iE,t Er den rente, som egenkapitalen kunne forrentes med, hvis en tilsvarende investering med 
samme risikoprofil foretages. Her tages hensyn til gearingen.  
 
I beregningerne sættes markedsrenten for en alternativ ugearet investering med samme 
risiko til 4 %. Denne er bestemt på den lange obligationsrente, som her sættes til 2 % tillagt 
en risikopræmie på 2 %. 
 
Renten kan herefter beregnes, idet beregningsmetoden til bestemmelse af WACC benyttes 
(inspireret af Boligøkonomisk Kompendium): 
 
WACC = iE,t * EK + iF,t *FK  = 4 %, 
 
Hvor EK og FK er andelen af henholdsvis egenkapital og fremmedkapital 
 
iE,t = (4 % - iF,t *FK) / EK 
 

TE,t Er den skattesats, der er på kapitalindkomst. Her benyttes satsen for beskatning af 
renteindtægter, som p.t. er 42 % i Kommuneqarfik Sermersooq. Der tages i beregningerne 
hensyn til det skattefri bundfradrag for B-indkomst, som er 5.000 kr. 
 
Som nævnt i afsnittet om det grønlandske skatteforhold, så er aktieavancer ikke pålagt 
beskatning, hvorfor der kan argumenteres for at sætte TE,t  til 0. I det konkrete eksempel er 
dette dog fravalgt. 
 

 

Omkostning til fremmedkapitalen 

𝐹𝑡 ∗ 𝑖𝐹,𝑡 ∗ (1 − 𝑇𝐹,𝑡) 

Ft Er fremmedfinansieringen tillagt nutidsværdien af det offentlige lån. 
 

IiF,t Er renten på fremmedfinansieringen. I de valgte eksempler antages realkreditlån med en 
løbetid på 30 år med fast rente. Den faste rente sættes til 2 %. 
 
I Grønland pålægges uanset størrelsen af lånet 1,1 % i bidragssats. 
 
Den samlede rente på fremmedkapital sættes derfor til 3,1 %. 
 
Der vælges at se på fastforrentede realkreditlån, som gives af danske realkreditinstitutter. 
Det betyder, at der i lånet er indbygget en option, som giver mulighed for at foretage en 
førtidig indfrielse (op- og nedkonvertering). Dette element har en værdi, som man i teorien 
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burde indregne, og dermed burde renten på fremmedkapitalen sættes lavere. Da denne 
justering er beskeden i forhold til de øvrige antagelser, der foretages, udelades denne dog. 
 

TF,t Er skatten på negativ kapitalindkomst, omkostningen justeres for rentefradraget. Denne 
sats er i Kommuneqarfik Sermersooq 42 %, dog bevirker standardfradraget, at værdien af 
rentefradraget reelt er lavere. 
 
I eksemplerne antages, at det er et ægtepar, der hver har 10.000 kr. i standardfradrag og 
at 25 % af fradraget benyttes af andre ligningsmæssige fradrag. Dette kunne eksempelvis 
være fagforeningskontingenter. 
 

 

Øvrige omkostninger 

𝐾𝑡 ∗ (𝑑𝑡 +  𝑞𝑡 −  𝑃𝑡 − (𝑃𝑒𝑗,𝑡 − 𝑃𝑡)) 

Kt Er anskaffelsessummen 
 

dt Er de løbende drifts- og vedligeholdsomkostninger. Til fastlæggelse af denne benyttes de 
skattemæssige regler for beskatning af personaleboliger. I 2019 er satsen 481 kr./kvm.  
Denne sats er sandsynligvis i underkanten, da der her er tale om en beregning for 
beskatningsgrundlaget, derfor ganges med en faktor 1,5.  
 
Dette omregnes til en procentsats på den konkrete bolig. 
 

𝑑𝑡 =  1,5 ∗  
481 ∗ 80

2.550.000
= 2,26 % 

 
 

qt Er afskrivnings/nedslidningstakten. Denne sættes i Boligøkonomisk Kompendium 
(Jørgensen, 2010) til 1 %, svarende til en levetid på 100 år.  
 

Pt Beskriver inflationen. Denne sættes til 1,75 %, som benyttes som den langsigtede inflation 
i samfundsøkonomiske beregninger eks. Holdbarheds- og Vækstplanen (2016). 
 

Pej,t Beskriver prisstigningstakten for ejendommen ved fastholdt kvalitet. 
 

(Pej,t -Pt) Beskriver den reale prisudvikling. Denne sættes i beregningerne til 0. 
 
Der findes ikke statistikker over ejendomspriser i Grønland. Derfor tages udgangspunkt i to 
salgsopstillinger fra henholdsvis 2010 og 2019 for to ens ejendomme placeret i samme 
område i Nuuk. Se salgsopstillingerne i Appendix A og B. 
 
Pris 2010: 3.875.000 kr. 
Nettoydelse: 11.581 kr./mdr. 
 
Pris: 2019: 4.295.000 kr. 
Nettoydelse: 13.139 kr./mdr. 
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Prisudvikling hentes fra Grønlands Statistik. 
 

 
Figur 12, forbrugerprisindeks. Kilde Grønlands Statistik. 

2008 pris for ejendommen udbudt i 2010: 3.645.343 kr. 
2008 pris for ejendommen udbudt i 2019: 3.576.187 kr. 
 
Prisændringen fra 2010 til 2019 er et prisfald på 1,9 % over 9 år. Det svarer til et årligt fald 
på 0,2 %, dette er tilnærmelsesvis 0 (også taget det meget spinkle datamateriale i 
betragtning). 
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User cost for ejerbolig 

 

Beregningen viser, at omkostningen ved at bo i ejerbolig er 2,2 gange højere end at bo i en offentligt ejet 

lejebolig. 

Andelsbolig 

Formlen for andelsboliger er principielt denne samme, dog er der i lighed med de danske regler ikke 

fradrag for den fremmedfinansiering, som andelsforeningen har optaget. Hermed kan user-cost for 

andelsboliger opstilles som 

𝑈𝐶 = 𝐸𝑡 ∗ 𝑖𝐸,𝑡 ∗ (1 − 𝑇𝐸,𝑡) + 𝐹𝑡 ∗ 𝑖𝐹,𝑡 + 𝐾𝑡 ∗ (𝑑𝑡 +  𝑞𝑡 −  𝑃𝑡 − (𝑃𝑒𝑗,𝑡 − 𝑃𝑡)) 

Ejerbolig

Kt = 2.550.000 kr. Salgspris

Et = 127.500 kr. Udbetaling 5 %

Ft,off = 528.000 kr. Offentligt lån, maks. Beløb

PVoff = 292.341 kr. Ækvivalent værdi af offentligt lån

FK,t = 1.894.500 kr. Fremmedkapital = købssum - udbetaling - offentlig lån

Fk,just = 2.186.841 kr. Fremmedkapital justeret = fremmedkapital + ækvivalent værdi af offentligt lån

EK = 5,0% EK andel

FK = 95,0% FK andel

IF,t = 3,09% 2 procent realkredit + 1,1 % bidragssats, offentligt lån 3%

WACC = 4% Lang obligationsrente + 2 procent risikopræmie

iE,t = 21,4% Egenkapitalafkastkrav beregnet via WACC formel

dt = 2,26% Se beregning i analyseafsnit (basalt set skattemæsssig beregning * faktor)

qt = 1% Gængs nedslidningssats

Pt = 1,75% Langsigtigt inflationsstørrelse Naalakkersuisut publikationer

(Pej,t -Pt) = 0% Miniundersøgelse af markedsudvikling

TE,t = 42% Dog første 5.000 kr. pr. person skattefri, sættes til 10.000 kr.

 idet det antages, at det er et ægtepar der køber boligen

TF,t = 42% Dog giver første 10.000 kr. pr. person ikke fradrag,

 det antages at denne er 15.000 kr., svarende til at 25 % bruges til andre fradrag

UCt = 19.991,3 kr. + 45.449,84 kr. + 38.505,00 kr. = 103.946,12 kr.

Effektiv beskatning kapitalindkomst = 26,6%

Effektivt rentefradrag = 32,7%

UC i % = 4,1%

Index = 2,240393365
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Idet skatteelementet (1-T) udgår fra fremmedfinansieringen. 

De øvrige parametre kan genfindes i udtrykket for ejerboliger. Dog med den afvigelse, at i forhold til 

beregningen af forrentningen af egenkapitalen, så hæfter en andelshaver alene for sit indskud. Dvs. 

andelshaverens investering er alene indskuddet i modsætning til ejerboligen, hvor investeringen er hele 

købesummen. Derved bliver afkastkravet til egenkapitalen væsentligt mindre, hvis vi antager samme 

WACC som for ejerboliger. 

I lighed med ejerboliger, så omregnes det offentlige lån til den tilbagediskonterede værdi og tillægges 

fremmedkapitalen for på den måde at medregne omkostningen. 

 

Andelsbolig

Kt = 2.555.000 kr. Salgspris

Et = 127.750 kr. Udbetaling 5 %

Ft,off = 990.000 kr. Offentligt lån, maks. Beløb

PVoff = 407.867 kr. Ækvivalent værdi af offentligt lån

FK,t = 1.437.250 kr. Fremmedkapital = købssum - udbetaling - offentlig lån

Fk,just = 1.845.117 kr. Fremmedkapital justeret = fremmedkapital + ækvivalent værdi af offentligt lån

IF,t = 3,08% 2 procent realkredit + 1,1 % bidragssats, offentlig lån 3 %

iE,t = 4,0% Lang obligationsrente + 2 procent risikopræmie

dt = 2,26% Se beregning i analyseafsnit (basalt set skattemæsssig beregning * faktor)

qt = 1% Gængs nedslidningssats

Pt = 1,75% Langsigtigt inflationsstørrelse Naalakkersuisut publikationer

(Pej,t -Pt) = 0% Miniundersøgelse af markedsudvikling

TE,t = 42% Dog første 5.000 kr. pr. person skattefri, sættes til 10.000 kr.

 idet det antages, at det er et ægtepar der køber boligen

UCt = 5.110,0 kr. + 56.790,76 kr. + 38.580,50 kr. = 100.481,26 kr.

Effektiv beskatning kapitalindkomst = 0,0%

UC i % = 3,9%

Index = 216,6%

Andelsbolig, ingen kapitalafkastbeskatning

UCt = 5.110,0 kr. + 56.790,76 kr. + 38.580,50 kr. = 100.481,26 kr.
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Beregning viser, at omkostningen ved at bo i andelsbolig er stort set den samme som for en ejerbolig. 

Det betyder, at omkostningen ved at bo i en nyere andelsbolig er over 2 gange højere end ved at bo i en 

offentligt ejet lejebolig. 

Lejebolig 

Set fra beboerens side af er user-cost beregningen simpel. Det er huslejen (R) tillagt omkostningen ved 

kapitalbindingen i forbindelse med betaling ved indflytning (eks. depositum). 

𝑈𝐶 = 𝑅𝑡
𝑝𝑙

+ 𝐸𝑡 ∗ 𝑖𝐸,𝑡 ∗ (1 − 𝑇𝐸,𝑡) 

Den opkrævede husleje (R) vil være væsentlig forskellig alt efter, om der er tale om offentlig 

boligudlejning eller privat udlejning. Den private udlejer har et afkastkrav, som ligger over den risikofri 

markedsrente, da udlejning alt-andet-lige er en mere risikofyldt investering end eksempelvis en 

placering i statsobligationer.  

En offentlig udlejer har typisk andre hensyn og her er huslejen i Grønland lovbestemt. 

I princippet benyttes samme formel som for ejerboliger, idet udtrykket her blot benyttes til at beregne 

huslejen i forhold til afkastkrav og de aktuelle øvrige omkostninger forbundet med udlejning. 

Husleje, offentlig udlejning 

Huslejen for en lejebolig i et offentligt ejet boligselskab er reguleret i henhold til § 31 i 

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger28. 

Huslejen udgøres af:  

- Et kapitalafkast som er fastsat til 1,5 % af ejendommens anlægssum, idet anlægssummen pr. 

kvm. mindst skal andrage 7.000 kr. og højst 15.000 kr. uanset de reelle anlægsomkostninger 

- Driftsudgifter og administration 

- Diverse reservepuljer til hærværksudgifter samt hensættelser til reinvesteringer i tekniske 

installationer 

- Et depositum på 3 måneders husleje 

I det kommunale udlejningsselskab Iserit A/S, der ejes af Kommuneqarfik Sermersooq og som har lidt 

over 2.000 udlejningsboliger i Nuuk, fastsættes de sidste 2 poster til 4.535 kr. pr. bolig pr. år. 

Kapitalafkastet tilfalder kommunen, og kommunen bruger dette til løbende renovering af boligmassen, 

så boligerne bevarer deres værdi. Det vil sige, at kapitalafkastet reelt er endnu mindre, da udgifter til 

vedligehold er indeholdt i kapitalafkastet. 

Kapitalafkastet er beregnet som 1,5 % af opførelselssummen på årsbasis. Dette er et beløb, der tilfalder 

bygningsejer og kan derfor betragtes som afkastet af den investering, som bygningsejer har foretaget. 

Reelt anvender bygningsejer, i dette tilfælde Kommuneqarfik Sermersooq, det indkomne beløb på 

løbende renovering af boligmassen, således at boligerne bevarer deres værdi og investeringen sikres. 

                                                           
28 Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005, http://lovgivning.gl/da-DK/Lov?rid=%7B8F9DE961-BC61-48C4-9B09-
3C6DFBAFB709%7D 

http://lovgivning.gl/da-DK/Lov?rid=%7B8F9DE961-BC61-48C4-9B09-3C6DFBAFB709%7D
http://lovgivning.gl/da-DK/Lov?rid=%7B8F9DE961-BC61-48C4-9B09-3C6DFBAFB709%7D
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Administrationshonoraret er kr. 4.536,- pr. bolig pr. år. Beløbet tilfalder Iserit A/S og anvendes til 

dækning af udgifter i forbindelse med administration af boligafdelingerne. Herunder personaleudgifter, 

husleje, biler og kontordrift. 

Kilde: Hvad består huslejen af og hvordan indgår huslejebetalingen i boligafdelingens økonomi?29 

Red.: Det fremgår af vedlagte regnskaber af driftsomkostningerne er ca. 5 x administrationshonoraret. 

 

Huslejen for ejendommen kan nu beregnes. 

Boligen er 80 kvm. stor, det betyder, at der maksimalt kan beregnes et kapitalafkast af DKK 1.2 mio. 

(15.000 * 80). 

Årlig husleje = 1,5 % * 1,2 mio. kr. + 4.536 kr. * (1 + 5) = 18.000 kr. + 27.216 kr. = 45.216 kr. / år. 

De samlede driftsomkostninger er i dette eksempel 340 kr. pr. kvm. Eksemplet er fra 2015. Det bør 

derfor kunne antages, at drift- og administrationsdelen er øget i takt med prisudviklingen. 

 
Figure 13, prisudviklng 2015 til 2019. Kilde: Grønlands Statistik 

Herefter bliver huslejen: 

Årlig husleje = 1,5 % * 1,2 mio. kr. + 4.536 kr. * (1 + 5) = 18.000 kr. + 29.937 kr. = 45.937 kr. / år. 

 

Husleje, privat udlejning 

Huslejen for en privat lejebolig er reguleret i henhold til § 33 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 

om leje af boliger30. 

I privatejede udlejningsboliger er lejen omkostningsbestemt og må ikke overstige udlejers 

dokumenterede finansieringsudgifter, dokumenterede driftsudgifter plus en forrentning af 

ejendommens teknisk-økonomiske værdi svarende til halvdelen af diskontoen.  

De dokumenterede finansieringsudgifter omfatter renten på fremmedfinansiering eller en beregnet 

rente ved investors finansiering ved egne midler, som består af en risikofri rente plus tillæg for 

investeringsrisiko. Dertil lægges de dokumenterede driftsudgifter til bl.a. el, vand, renholdelse, 

                                                           
29 Iserit, hvad består huslejen af. Kilde 
https://www.iserit.gl/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiles%2FPDF+filer%2FTemaer%2FForkla
ring+af+husleje+-+budgetter+og+regnskab.pdf 
30 Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005, http://lovgivning.gl/da-DK/Lov?rid=%7B8F9DE961-BC61-48C4-9B09-
3C6DFBAFB709%7D 

http://lovgivning.gl/da-DK/Lov?rid=%7B8F9DE961-BC61-48C4-9B09-3C6DFBAFB709%7D
http://lovgivning.gl/da-DK/Lov?rid=%7B8F9DE961-BC61-48C4-9B09-3C6DFBAFB709%7D
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administration, forsikring, udgifter til løbende vedligeholdelse og henlæggelser til fornyelse af tekniske 

installationer i det omfang, det er rimeligt under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter. 

Formulering ovenfor, som er taget fra lovteksten, er lidt uklar i forhold til kapitalafkastet. I de 

bemærkninger31, der hører til forordningen, fremgår det lidt tydeligere. 

En beregnet finansieringsomkostning på 10% ville f.eks. bestå af følgende elementer: 

1) En risikofri rente på en lang statsobligation (5%). 

2) En tidspræmie for investeringens lange tidshorisont (2%). 

3) En præmie for generel ejerrisiko, manglende likviditet og transaktionsomkostninger (2%). 

4) Kalkulerede afskrivninger (1%). 

Ud fra denne tekst må det antages, at kapitalafkastet for en privat udlejningsejendom må andrage 

renten på en lang statsobligation plus et tillæg på 5 %.  

 
 

Figure 14. Rente statsobligation. Kilde Danmarks Statistik  

Det betyder, at kapitalafkastet kan sættes til 4,5 % (5% - 0,5 %). Udlejer kan i modsætning til offentligt 

ejede lejeboliger beregne afkastet af ejendommens teknisk-økonomiske værdi, dvs. markedsprisen og 

ikke anlægssummen. 

Til bestemmelse af driftsudgifterne kan de skattemæssige satser benyttes, idet udlejer til enhver tid vil 

kunne forsvare disse i sin lejefastsættelse. Afskrivninger er indregnet i kapitalafkastet. 

Husleje = 4,5 % * 2.550.000 kr. + 481 * 80 kr. = 114.750 kr. + 38.840 kr. = 153.590 kr. / år 

Der er foretaget et sanity-tjek af dette ved opslag på lejemarkedet. Her er huslejen for en tilsvarende 

lejlighed 154.800 kr. / år. Beregningen virker derfor valid. 

                                                           
31 http://lovgivning.gl/-/media/lovfiler/2005/forarbejder/ltf_nr_02-2005_bemaerk_dk.ashx 
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Sanity-tjek 
 
Der er ikke p.t. en lejlighed svarende til 
modellejligheden på markedet, men en lignende 
lejlighed, dog med en marginalt mindre central 
placering er på markedet. 
 
Prisen for denne er en smule lavere, størrelsen 
taget i betragtning. Dette kan dog forklares af 
placeringen. 

Figure 15, privat udlejning. Kilde: www.igdlo.gl 

Beregninger af user cost for lejeboliger 

 

Udlejningsejendomme

Roff = 45.937 kr. Husleje i offentligt ejet lejebolig. Se beregninger i analyse

Rprivat = 153.590 kr. Husleje i privat ejet lejebolig. Se beregninger i analyse

iE,t = 4% Lang obligationsrente + 2 procent risikopræmie

Et,off = 11.484 kr. 3 måneders husleje

Et,privat = 38.398 kr. 3 måneders husleje

TE,t = 42% Dog kun hvis det overstiger 2*5.000 kr.

UCt,off = 459 kr. + 45.937 kr. = 46.396 kr.

UCt,privat = 1.536 kr. + 153.590 kr. = 155.126 kr.

Effektiv beskatning af kapitalindkomst = 0,0%

UCoff i % = 1,8%

UCprivat i % = 6,1%

Index privat = 3,343492174

http://www.igdlo.gl/
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Det fremgår af beregningerne, at huslejen i den offentligt ejede boligmasse er lav. Samtidig kan det 

konstateres at user-cost for en lejebolig (privat) er 3,3 gange højere. Det betyder selvsagt, at de 

offentlige ejede lejeboliger er efterspurgte. 

User-cost efter udfasning af offentlige lån til ejerboliger 
I 2017 blev loven, der regulerer de offentlige lån til ejerboliger, ændret. Det betyder, at 

finansieringsstøtten til ejerboliger i Nuuk by gradvist udfases for helt at være væk i 2027.  

Der er for fuldstændighedens skyld derfor foretaget en beregning, hvor denne del af finansieringen ikke 

indgår. I stedet er mellemfinansieringen erstattet af et boliglån i en bank, hvor det antages, at renten er 

6 %. Det er i beregningerne antaget, at det vil være muligt at opnå realkreditlån på op til 80 % af 

købssummen. Denne antagelse er muligvis ikke realistisk, da realkreditandelen for boliger uden 

offentlige lån i dag typisk ligger lidt lavere.  

 

Ejerbolig II uden offentlige lån

Kt = 2.550.000 kr. Salgspris

Et = 127.500 kr. Udbetaling 5 %

Ft,off = 0 kr. Offentligt lån, maks. Beløb

PVoff = 0 kr. Ækvivalent værdi af offentligt lån

FK,t = 2.422.500 kr. Fremmedkapital = købssum - udbetaling - offentlig lån

Fk,just = 2.422.500 kr. Fremmedkapital justeret = fremmedkapital + ækvivalent værdi af offentligt lån

EK = 5,0% EK andel justeret

FK = 95,0% FK andel justeret for omregning af offentligt lån til hovedstol

IF,t = 3,56% 80 % til 2 procent realkredit + 1,1 % bidragssats, 15 % til 6 % boligbanklån

iE,t = 21,4% Egenkapitalafkastkrav beregnet via WACC formel

dt = 2,26% Se beregning i analyseafsnit (basalt set skattemæsssig beregning * faktor)

qt = 1% Gængs nedslidningssats

Pt = 1,75% Langsigtigt inflationsstørrelse Naalakkersuisut publikationer

(Pej,t -Pt) = 0% Miniundersøgelse af markedsudvikling

TE,t = 42% Dog første 5.000 kr. pr. person skattefri, sættes til 10.000 kr.

 idet det antages, at det er et ægtepar der køber boligen

TF,t = 42% Dog giver første 10.000 kr. pr. person ikke fradrag,

 det antages at denne er 15.000 kr., svarende til at 25 % bruges til andre fradrag

UCt = 19.991,3 kr. + 56.290,20 kr. + 38.505,00 kr. = 114.786,48 kr.

Samlede finansielle udgifter = 86.190,00 kr.

Effektiv beskatning kapitalindkomst = 26,6%

Effektivt rentefradrag = 34,7%

UC i % = 4,5%

Index = 2,474040094
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Beregningen viser, at effekten af denne ændring er, at boligejers udgifter til fremmedfinansiering stiger. 

User-cost stiger med godt 11.000 kr pr. år. Denne relativt lille stigning er muligvis undervurderet i 

beregningerne, da fraværet af offentlige lån kan medføre, at kravene til egenfinansiering (udbetaling) 

også stiger. Herved vil user-cost stige yderligere, da afkastkravet til egenfinansieringen, selv med en 

lavere gearing som følge af en højere udbetaling, netto vil være væsentligt højere end renten på 

fremmedfinansiering. 

Krav om en højere egenfinansiering vil potentielt skabe en højere barriere for specielt 

førstegangskøbere. 

Effekt af kommende reformering af huslejer i offentlige udlejningsejendomme 

Der er i Naalakkersuisut opmærksomhed på, at det ikke er holdbart at fastholde det lave kapitalafkast. 

Et af hovedformålene for den boligreform, der arbejdes på i Naalakkersuisut, er, at huslejen i den 

offentlige boligmasse bliver bæredygtig.  Se tidligere afsnit. 

Reformarbejdet er ikke afsluttet og størrelsen af huslejestigningen er ikke fastlagt, derfor foretages 

beregningerne på grundlag af egne gæt på de fremtidige ændringer til reglerne for huslejefastsættelsen 

i offentlige udlejningsboliger. 

 

 

Det vurderes, at kapitalafkastkravet sættes op til 4 % og at den øvre grænse for beregningsgrundlaget 

øges til 20.745 kr. pr. kvm.  

Dette er gæt foretaget af forfatteren, og begrundes med, at et kapitalafkastkrav ligger på et niveau, som 

er anbefalet af blandt andet Grønlands Økonomiske Råd.  

Det vurderes, at det vil være vanskeligt helt at fjerne det øvre loft (p.t. 15.000 kr. pr. kvm.) og at et 

sandsynligt politisk kompromis vil være, at satsen fra 2006 opjusteres med byggeomkostningsindekset. 

Denne beregning er foretaget på side 36.  

Dette resulterer i en husleje, som stort set fordobles. Det vil derfor være nødvendigt at indfase denne 

ændring over en årrække. Ændringen vil medføre, at user-cost for offentlige lejeboliger vil komme til at 

Udlejningsejendomme II

Kapitalafkast = 4%

Max kvm = 20.745 kr. Maks beregningsgrundlag pr. kvm

Drift+adm = 29.937 kr.

Kvm = 80 kvm

Roff = 66.384 kr. + 29.937 kr. = 96.321 kr.

UCt,off = 963 kr. + 96.321 kr. = 97.284 kr.

Index = 2,096806496
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ligge omkring user-cost for ejerboliger og andelsboliger, men fortsat væsentligt under private 

lejeboliger. 

Oversigt user cost modelbolig – gældende regler 
 

Boligform User cost Index i forhold til off. Lejebolig 

Ejerbolig 103.946 kr. 224 

Andelsbolig 100.481 kr. 217 

Offentligt ejet lejebolig 46.396 kr. 100 

Privat ejet lejebolig 155.126 kr. 334 

Ejerbolig efter 2027 114.786 kr. 247 

Offentligt ejet lejebolig efter 
reform af huslejer 

97.284 kr. 210 

Figure 16. Kilde egen tilvirkning. 

Tabellen ovenfor illustrerer, hvorfor de offentligt ejede lejeboliger er så eftertragtede og i hvor høj grad, 

de bliver subsidieret. Samtidig kan det konstateres, at ejerboliger og andelsboliger har omtrent samme 

user cost.  

Dette skyldes fraværet af fradragsret for andelsforeningens fremmedfinansiering. Dette øger user-cost 

for andelsboliger. Effekten elimineres dog af en større subsidiering af andelsboliger, samt af at 

afkastkravet til egenkapitalandelen er lavere grundet den mindre risiko for andelsboligejere, som følge 

af den lavere gearing. Den lavere gearing skyldes, at det maksimalt er indskudskapitalen, der kan mistes 

for andelshaveren.  

Det ses også, at user cost i private lejeboliger er over 3 gange så høj som user cost i en tilsvarende 

offentlig lejebolig. Dette forklarer, hvorfor der er så stor efterspørgsel efter lejeboliger i offentligt ejede 

ejendomme. 

Det kan også konstateres, at udfasningen af de offentlige lån kun har en begrænset effekt på user-cost i 

ejerboliger. 

Delkonklusion user-cost 
De store forskelle i user-cost illustrerer, hvorfor boligområdet i Grønland af Skatte- og 

Velfærdskommission betegnes som et lotteri. Er du meget heldig, så tildeles du en lejlighed i den 

offentligt ejede boligmasse. De mindre heldige kan foretage en investering i egen bolig. En investering i 

egen bolig kræver dog en længere tidshorisont og en stabil indkomst. Taberne er derfor de borgere, som 

ikke har mulighed for at få en lejebolig gennem et offentligt ejet boligselskab og som ikke har en 

indkomst, der enten er stabil nok eller stor nok til, at en ejerbolig er indenfor deres økonomiske 

rækkevidde. 

Traditionen for at anvende personaleboliger, specielt til offentligt ansatte funktionærer og andre 

grupper, der har gode indkomster, skaber en situation, hvor den - i forvejen høje indkomstulighed - 

forstærkes. Hvis de offentligt ejede boliger primært var tiltænkt ufaglærte og andre lavindkomstgrupper, 

så ville den store forskel i user-cost mellem de forskellige boligformer ikke udgøre så stort et problem. 

Dette begrundes ved, at denne gruppes manglende betalingsevne, såfremt huslejen var højere, ville 

skulle kompenseres gennem en højere boligsikring. Hermed ville den samlede omkostning for 
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samfundet være den samme. Det er dog langt fra tilfældet, hvorfor den nuværende situation på 

boligområdet kan betegnes som et strukturelt samfundsmæssigt problem, som bør adresseres politisk, 

hvilket også er påpeget af flere uafhængige ekspertråd og kommissioner. 

Råderum for stigning i boligomkostningen 

Den gennemsnitlige disponible husstandsindkomst i Nuuk by var i 2017 402.803 kr.32 Den 

gennemsnitlige disponible familieindkomst er til sammenligning i Danmark (2017) 368.507 kr.33 og 

383.120 kr. på Frederiksberg. Der bør derfor være en betalingsevne, som ligger mindst på niveau med 

borgere på Frederiksberg.  

Umiddelbart bør der således være råderum til at øge omkostninger til bolig hos borgerne i Nuuk by.  

 

 

 

  

                                                           
32 Grønlands Statistik, indkomststatistik, 
http://bank.stat.gl/pxweb/da/Greenland/Greenland__IN__IN20/INXH3.px/table/tableViewLayout1/?rxid=e4015de
c-4e8b-43b7-ae55-0f342ae92b4a 
33 Danmarks Statistik, statistikbanken, http://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920 

http://bank.stat.gl/pxweb/da/Greenland/Greenland__IN__IN20/INXH3.px/table/tableViewLayout1/?rxid=e4015dec-4e8b-43b7-ae55-0f342ae92b4a
http://bank.stat.gl/pxweb/da/Greenland/Greenland__IN__IN20/INXH3.px/table/tableViewLayout1/?rxid=e4015dec-4e8b-43b7-ae55-0f342ae92b4a
http://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
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Vurdering af det grønlandske boligmarked 
Til en overordnet vurdering af det grønlandske boligmarked benyttes den boligøkonomiske grundmodel, 

idet de iagttagede mekanismer forsøgt forklaret ved brug af denne. Modellen benyttes til at illustrere de 

teoretiske effekter, som modellen forudsiger, af eventuelle ændringer. 

Den boligøkonomiske grundmodel er en statisk ligevægtsmodel. Den illustrerer sammenhænge mellem 

boligtjeneste-, ejendoms- og byggemarkedet.  Modellen er baseret på DiPasquale & Wheaton (1996), 

Peter Wendt (1996) samt Colwell (2002). 

Modellen inddeles i 4 kvadranter: 

 

Figur 6. Boligøkonomisk grundmodel. Kilde: Boligøkonomisk Kompendium, Karsten Jørgensen 2010 

Første kvadrant 
I første kvadrant – øvre højre del – illustreres boligtjenestemarkedet, idet her bestemmes en 

ligevægtshusleje i forhold til husleje og boligbeholdningen. Her vil en lav husleje øge efterspørgslen efter 

boliger og modellen tilsiger, at efterspørgslen efter boliger vil stige jo lavere huslejer og vice-versa. 

Andet kvadrant 
Andet kvadrant – øvre venstre del – beskriver ejendomsmarkedet, idet her indlægges en kurve, hvor 

hældningen er investeringsrenten, dvs. det afkastkrav som en investor har, når der investeres i boliger. 

Kurven vises i forhold til pris og husleje. Ved pris forstås den pris, som en investor er villig til at give for 
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en bolig. Hvis investeringsrenten stiger – større hældningskoefficient – så vil den nødvendige husleje for 

at tilgodese investors afkastkrav være højere ved samme anskaffelsespris.  

Tredje kvadrant 
Tredje kvadrant – nedre venstre del – beskriver byggemarkedet. Her indlægges en kurve, der viser 

byggeomkostningerne i et koordinatsystem, hvor pris og mængden af nybyggeri vises på akserne.  Jo 

højere priserne på ejendom er på markedet, jo mere nybyggeri vil der forekomme. Hvis priserne på 

markedet ligger under byggeomkostningerne vil der i teorien ikke være nybyggeri. 

Fjerde kvadrant 
I fjerde kvadrant vises tilpasning af boligbeholdningen. Dvs. den hvis afgangen af boliger er stor som 

følge af nedslidning, så vil der opstå et øget behov for nybyggeri. 

Analyse af boligmarkedet 
I dette kapitel foretages en analyse af boligmarkedet i Nuuk, hvor boligøkonomiske grundmodel tages i 

brug. Analysen tager udgangspunkt i Nuuk by. 

 

Figure 17. Oversigt over boligoverskud/underskud i de grønlandske byer. Kilde Sektorplan (2016). Departementet for Boliger og 
Infrastruktur. 
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Boligmangel 
Der har gennem en årrække været udtalt boligmangel i Nuuk. Ventelisterne til de offentligt ejede boliger 

er lange. Det kommunale boligselskab oplyser, at ventelisten til deres boliger er længere end antallet af  

boliger, som de administrerer34. Sektorplanen, som er udarbejdet af Departementet for Boliger og 

Infrastruktur, konkluderer, at der er et boligunderskud i Nuuk på omkring 133 boliger, dertil kommer, at 

en stor del af de boliger, som ejes af Selvstyret, er i så dårlig stand, at de inden for en kort årrække skal 

rives ned (Sektorplan 2016, Departementet for Boliger og Infrastruktur). 

Situationen kan forklares ved brug af den boligøkonomiske grundmodel. Huslejen i de offentlige boliger, 

som er den boligform, der fylder mest , er kraftigt subsidieret grundet det lave kapitalafkastkrav. Dette 

er beskrevet i de foregående afsnit. 

 

Figure 18. Første kvadrant. Egen tilvirkning. Effekt af lav husleje. 

Figuren illustrerer, hvordan subsidieringen af huslejen i de offentlige boliger forskyder ligevægtspunktet 

mod højre, sådan at der efterspørges flere boliger end der er til rådighed. Derfor opstår der en tilstand 

af boligmangel, og det kan forklare den store diskrepans mellem det konstaterede boligunderskud (133 

boliger) og ventelisterne over 2000 alene i det kommunale boligselskab Iserit.  

Den subsidierede husleje skaber således et ”overforbrug” af boliger. En reduktion af subsidierne – eks. 

en ændring af kapitalafkastkravet til de offentligt ejede boliger – vil således ifølge modellen samtidig 

reducere efterspørgslen. Modellen ser ud til at holde, hvis de øvrige byer betragtes, her konstaterer 

sektorplanerne, at der er et boligoverskud. Alligevel rapporteres der om boligmangel i flere af de andre 

byer. De lave huslejer skaber således en over-efterspørgsel efter boligydelsen. 

Effekten af den subsidierede husleje, bevirker, som illustreret, at huslejen ligger lavere. Modellen tilsiger 

i næste kvadrant, der beskriver ejendomsmarkedet, at en betingelse for en lav husleje, hvis ikke 

                                                           
34 https://sermitsiaq.ag/node/212540, Venteliste overstiger antallet af boliger 

https://sermitsiaq.ag/node/212540
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boligpriserne skal falde, er et lavt afkastkrav. Dette er i overensstemmelse med det faktiske subsidie, der 

gives. 

 

 

Figure 19. Andet kvadrant ejendomsmarkedet. Egen tilvirkning. 

Den boligøkonomiske model kan således fuldt beskrive de mekanismer, der finder sted som følge af det 

lave kapitalafkastkrav. 

Betragtes skæringspunktet med x-aksen, kan det ses, at den lave husleje, hvis private investorer skulle 

kunne tilbyde samme husleje, er betinget af en lav pris på ejendomme. Dette skyldes, at det nødvendige 

bæredygtige afkast, som en ejendom kan give, hvis huslejen skal konkurrere med de huslejer, der 

tilbydes af de offentligt ejede boligselskaber, kræver at prisen på ejendomme er lav. 

Det bringer os til tredje kvadrant, hvor byggemarkedet beskrives.  

 

Figure 20. Tredje kvadrant, byggemarkedet. Egen tilvirkning. 
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Effekten af det ikke bæredygtige afkastkrav betyder, at ligevægtspunktet med subsidier ligger så lavt, at 

det ikke kan betale sig at bygge, da værdien af ejendommen (pris) ikke kan give et rentabelt afkast. 

For at løse denne problemstilling gives der i Grønland betydelige subsidier til nybyggeri. Hermed 

parallelforskydes kurven mod højre og det bliver igen muligt at bygge boliger, hvor kapitalafkastkravet 

imødekommes. 

 

Figure 21.Tredje kvadrant inklusive subsidier til nybyggeri. Egen tilvirkning. 

Figuren viser, at subsidierne til nybyggeri muliggør, at der bygges på trods af den lave husleje. Igen kan 

den boligøkonomiske model fuldt ud forklare det grønlandske boligmarked. Det offentlige boligbyggeri 

støttes med op til omkring 60-70 % af byggeomkostningerne, mens det privat byggeri støttes noget 

mindre. Dette afspejles også af de respektive aktivitetsniveauer. Det offentlige bygger mest, mens det 

private halter efter. 

Den lave rente det seneste årti har bevirket, at private investorers afkastkrav har nærmet sig det lave 

niveau, som kræves af de offentlige ejendomsselskaber. Derfor har der i en årrække været en del privat 

aktivitet. Den private aktivitet er dog også drevet af det boligunderskud, der reelt er i Nuuk, dvs. borgere 

vælger ”af nød” private udlejere, da det ikke er muligt at få tildelt en billig offentlige lejebolig. 

Samtidig forklarer modellen også, hvorfor større institutionelle investorer endnu ikke er aktive i Nuuk. 

Hvis de offentlige boligselskaber bygger nye boliger, så vil lejerne søge mod de billige boliger, og de 

private udlejere vil stå med enten tomme lejemål eller skulle udleje til en husleje, der ikke opfylder 

afkastkravene.  

En positiv effekt af de store subsidier til offentlige boliger er derfor, at der trods boligunderskud ikke kan 

registreres prisstigninger, der kan indikere en boligboble. Dette kan også eftervises ved brug af Tobins 

ligning. 

Ligningen tilskriver, at priserne på fast ejendom vil holdes på et niveau, hvor det ikke er muligt at skabe 

en profit på ejendomme, der overstiger prisen for nybyggeri. Der er ingen officiel prisstatistik, men de 
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nuværende priser på ejendomme svarer stort set til prisen for nybyggeri, når risikotillæg, byggemodning 

mm. indregnes. Der har de sidste år kunne iagttages en positiv prisudvikling på ejendomme. Denne kan 

ikke alene forklares af stigningen i byggeindekset (se side 18 ), men indregnes den stigning, der i de 

seneste år er foretaget for ”byggemodningafgifter”. Byggemodningsafgift en afgift som kommunen 

opkræver, når et nyt byggefelt taget i brug. Byggemodningsafgiften betales af den borger, som har fået 

tildelt brugsretten til arealet. 

I 2012 var prisen for byggemodning for et byggefelt til et almindeligt parcelhus 400.000 kr. I 2019 er 

prisen omkring 1.000.000 kr35. 

En stigning i byggemodningspriser vil automatisk sætte sig i ejendomspriserne ifølge den 

boligøkonomiske grundmodel, idet byggeomkostningskurven rykker mod højre.  

Det kan synes paradoksalt, at samme instans – kommunen – tildeler de offentlige lån, der kapitaliseret 

svarer til et kontant tilskud på kr. 292.341 kr. (se appendix C), og samtidig hæver 

byggemodningsafgiften. Intuitivt ville det være mere oplagt at nette de to størrelser, og på den måde 

reducere subsidieringen. Det ville samtidig undgås, at priserne på ejendomme når et niveau, hvor 

forskellen i boligomkostning bliver så stor, at det private byggeri går i stå, og det offentlige igen står med 

investeringsbyrden. 

Nedslidt boligmasse 
Det alment erkendt, at store dele af den selvstyre-ejede boligmasse er mangelfuldt vedligeholdt, igen 

fordi en lav husleje har været hovedprioriteten. Igennem en årrække er både indkrævet et lavt 

kapitalafkast og afsat for få midler til vedligehold. 

I de sektorplaner, som er udarbejdet af Departementet for Boliger og Infrastruktur, skønnes det, at der 

inden for en kort årrække skal anvendes i alt DKK 657 mio. alene til nedrivning, levetidsforlængelse og 

erstatningsbyggeri af selvstyrets boliger i Nuuk by36.  

I nedenstående oversigt fremgår det, at selvstyret forventer at skulle nedrive 269 boliger i Nuuk. 

 

                                                           
35 Se sermersooq2028.gl, 
http://sermersooq2028.gl/dk/arealtildeling/mulige_vilkaar/7_principper_for_fordeling_af_byggemodningsudgifter
/ 
36 Kilde. Sektorplan, 2016 

http://sermersooq2028.gl/dk/arealtildeling/mulige_vilkaar/7_principper_for_fordeling_af_byggemodningsudgifter/
http://sermersooq2028.gl/dk/arealtildeling/mulige_vilkaar/7_principper_for_fordeling_af_byggemodningsudgifter/
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Figure 22.Oversigt over nødvendige investering i den selvstyre ejede boligmasse. Kilde Sektorplan, 2016. Departementet for 
Boliger og Infrastruktur. 

Dette bringes os ind i fjerde kvadrant. Her kan det kan afdækkes om boligmarkedet er i balance eller ej. 

I figuren er indlagt en antaget nedslidningsrate. De fire figurer er egen fortolkning, men det vurderes, at 

modellens resultat meget fint beskriver den aktuelle situation. 

 

Figure 23. Fjerde kvadrant. Egen tilvirkning. 
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I afsnittet om tredje kvadrant kunne det konstateres, at subsidier til nybyggeri er nødvendige, da 

ligevægtspunktet med de nuværende kapitalafkastkrav ligger så lavt, at ikke-subsidieret byggeri ikke 

forekommer.  

Niveauet for nybyggeri – selv med subsidier – ligger ligeledes lavt. Figuren af fjerde kvadrant viser, at 

ligevægtspunktet i forhold til afgangen af boliger medfører, at boligbeholdningen vil falde, og det kan 

konstateres, at der et gab mellem det antal boliger, der efterspørges og den udbudte boligbeholdning. 

Det vil sige boligmangel og et boligmarked i ubalance. 

Den boligøkonomiske model kan således til fulde beskrive den nuværende boligøkonomiske situation og 

det kan konstateres, at markedet kun kan holdes i balance ved at subsidiere nybyggeri kraftigt. Dette er 

årsagen til den lovgivning, der muliggør, at nybyggeri kan støttes med op til DKK 13.000 pr. kvm. Det vil 

sige en ganske betydelig støtte.  

 

Figure 24. Samlet boligøkonomiske model. Egen tilvirkning 

Så når politikerne bøjer af fra vælgernes krav om lave huslejer, så nødvendiggør det et højt niveau for 

støtte til nybyggeri. Det betyder, at en anseelig del af den offentlige økonomi bindes i boligsubsidier, 

som ikke bidrager positivt i forhold til eksempelvis arbejdsudbud, iværksætteri mm.  

Samtidig vil det være tilfældigt, hvem der får glæde af støtten. I Skatte- og Velfærdskommissionens 

betænkning blev det konstateret, at stort set alle boligformer tilgodeses, men det ændrer ikke ved, at 

det samfundsøkonomisk udgør et strukturelt problem, at så mange offentlige midler bruges på 

boligområdet. Alternative investeringer i infrastruktur, vandkraftværker og uddannelsesområdet ville på 

sigt gavne den grønlandske befolkning langt mere, da denne form for investeringer typisk har en positiv 

NPV.  
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Det er en beskrevet og erkendt problemstilling. Der er afholdt møde med den administrative tovholder 

for den nyligt nedsatte boligreformarbejdsgruppe. Arbejdsgruppen er fortsat i sit indledende statie, og 

har endnu ikke offentliggjort sine anbefalinger. Gruppen har dog tilladt, at rapporten præsenterer det 

overordnede sigte med reformen. 

Planlagte hovedtræk af kommende boligreform 
På side 13 præsenteres en figur, som viser grundprincippet i en kommende boligreform. Det er erkendt, 

at den lave husleje, som også eftervist ved brug af den boligøkonomiske grundmodel, afstedkommer en 

ubalance, som i sidste ende bevirker, at det er umuligt at holde boligbeholdningen på et nødvendigt 

niveau. 

Derfor arbejdes på modeller, hvor det generelle huslejeniveau hæves, så huslejen bliver ”bæredygtig”. 

Set i forhold til den boligøkonomiske model, så kan det sidestilles med en forhøjelse af 

kapitalafkastkravet, dvs. en stejlere hældning på kurven i andet kvadrant. Hvis huslejen – og dermed 

kapitalafkastkravet – sættes til et totaløkonomisk bæredygtigt niveau – ikke kun i forhold til evnen til at 

vedligehold og løbende nybyggeri, så vil det grønlandske boligmarked kunne komme i balance. 

Det bærende princip i den kommende boligreform er således i den helt rigtige retning i forhold til en 

fortolkning i forhold til den boligøkonomiske grundmodel. 

Der vil være grupper af befolkningen, som ikke vil have betalingsevne til at imødekomme den planlagte 

huslejestigning. Her er tanken, at boligsikringsydelsen forbedres, så dette gab lukkes via denne ydelse.  

Ydelsen er indkomstafhængig, så selvom det samlede forbrug på boligsikringsydelsen stiger, så vil 

hovedparten af lejerne i dag have betalingsevne til at honorere en højere husleje. Der vil således være 

en nettogevinst for de offentlige finanser. 

Samspilsproblematikker 
En forhøjelse af boligsikringsydelsen, som er indkomstafhængig, dvs. jo lavere indkomst jo højere ydelse, 

vil betyde, at der potentielt set vil kunne opstå samspilsproblematikker, hvor den sammensatte 

marginalbeskatning for visse indkomstgrupper vil nå et uacceptabelt højt niveau.  

Det vil derfor være nødvendigt at koordinere boligreformen med en skattereform, hvor borgernes 

rådighedsniveau gennem skattelettelser øges. Dermed kan størrelsen af den nødvendige boligsikring 

reduceres, og de negative arbejdsudbudseffekter kan delvist imødekommes. 
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Figure 25. Figuren viser udviklingen i rådighedsbeløb i takt med, at indkomsten stiger, for en enlig uden børn, der modtager 
boligsikring. Kilde. Grønlands Økonomiske Råds rapport 2018. 

Figuren ovenfor viser udviklingen i rådighedsbeløb i takt med, at indkomsten stiger. Der er tale om 

udviklingen for en enlig uden børn, der modtager boligsikring. Her ses det, at der allerede i dag, med de 

relativt lave huslejer, er en høj sammensat marginalbeskatning indtil boligsikringen er udfaset ved en 

indkomst på omkring 200.000 kr. Dette kan ses ved, at stigningen i rådighedsbeløb er netto 20.000 kr., 

når indkomsten stiger fra 100.000 kr. til 200.000 kr., når der samtidig sker en modregning i 

boligsikringsydelsen og betales indkomstskat. Den sammensatte marginalskat er således 80 %.  

En ufaglært tjener i Grønland omkring 90 kr. i timen. Det svarer til en indkomst i netop dette interval. De 

laveste indkomstgrupper i Grønland har således en høj sammensat beskatning, hvis de modtager 

boligsikring. Det kan have betydning for lysten til at yde en ekstra indsats (timeeffekten).  

En øget dækning af boligsikringsydelsen for at kompensere borgere med lave indkomster for højere 

huslejer, vil derfor kunne øge den sammensatte beskatning. Alternativt vil det forstørre det 

indkomstinterval, hvor den sammensatte beskatning er høj. Begge dele vil have en negativ virkning på 

arbejdsudbuddet. 

Delkonklusion boligmarked 
Det kan konstateres, at den boligøkonomiske grundmodel kan beskrive de mekanismer, der er tilstede 

på det grønlandske boligmarked. Den kan blandt andet forklare, den nuværende ubalance, hvor der er 

udtalt boligmangel og et overforbrug af boligydelsen. 

Det overordnede princip i den kommende boligreform, hvor sigtet er en bæredygtig husleje, vil ifølge 

modellen afhjælpe og muliggøre en reduktion af den samlede subsidiering af boliger. Det kan dog skabe 

negative arbejdsudbudseffekter, hvis ikke ændringerne samtænkes med en skattereform.  

Grønlands Økonomiske Råd har skønnet, at de offentlige finanser kan forbedres med op mod 400 mio. 

kr. årligt ved at mindske subsidieringen, herunder at øge huslejerne, så kapitalafkastet bliver 
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normaliseret. Det giver et økonomisk råderum, som eventuelt kan benyttes til skattelettelser for 

indkomster under 300.000 kr., så samspilsproblemerne reduceres. 

Det er tidligere beregnet, at en beskæftigelsesfradrag, der giver en stigning på ca. 1.000 kr. pr. måned 

for en ufaglært, vil reducere skatteprovenuet med omkring DKK 300 mio.37 

En sidegevinst ved at øge kapitalafkastkravet, hvis det følges op af en afvikling af personaleboliger, er, at 

det vil give private boliginvestorer en realistisk og varig adgang til borgere med betalingsevne. Samlet 

set vil det betyde, at en del af investeringsbyrden kan flyttes fra de offentlige kasser til private 

investorer. Det vil gavne de offentlige finanser og samtidigt øge den samlede produktion (BNP) i landet. 

Det kræver dog politisk mod og grundlæggende holdningsændringer hos store dele af befolkningen.  

Vurdering af nationaløkonomisk betydning af subsidier 
Isoleret set virker de støtteordninger, som skiftende regeringer har indført for at stimulere 

boligmarkedet, herunder støtten til nybyggeri, som en mangelfuld løsning. Her skal dog huskes på, at 

der tale om en langvarig transformation fra et stort set 100 procent offentligt ejet boligmarked, hvor 

tjenesteboliger var en selvfølge og indskrevet i lovgivningen. 

NPV beregning af subsidier 
Der foretage i dette afsnit beregninger af nutidsværdien af de subsidier, der gives. 

𝐷𝐶𝐹 =  
𝐶𝐹1

(1 + 𝑟)1
+  

𝐶𝐹2

(1 + 𝑟)2
+  

𝐶𝐹3

(1 + 𝑟)3
 . .

𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 

I DCF modeller beregnes normalt en terminalværdi, men i denne beregning ses der isoleret set på en 

ejendom i hele dennes levetid, hvorfor terminalværdien ikke har relevans, da ejendommen efter denne 

dato ikke længere giver et afkast. 

NPV Beregning af subsidier i en boligs fulde livscyklus 
 

 
 
De opstillede betingelser set over en boligs forventede levetid (50 år) viser, at den 
tilbagediskonterede værdi af de samlede cashflow for de 3 typer er følgende: 
 
Ejerbolig  -514.454,33 kr. 
Off. Bolig  -1.902.369,44 kr. 
Andelsbolig  -808.042,71 kr. 
 
Grønlands Selvstyre har udgivet en publikation, der beskriver, hvordan de samfundsøkonomiske 
konsekvenser beregnes for projekter under Grønlands Selvstyre. I publikationen ” Vejledning til 
samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger”38 angives, at der i vurderingerne skal benyttes en real 

                                                           
37 https://knr.gl/da/nyheder/siumut-og-ia-vil-begge-indf%C3%B8re-besk%C3%A6ftigelsesfradrag 
38 Vejledning til samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Naalakkersuisut 2015. 
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Finans/DK/oekonomisk%20politik%202015/  

Pris 2.550.000 Max støtte 528.000 Drift 1,74%

WACC 5,50% Standardfradrag 20.000 Anslået husleje -82.620

Rente FK 3% Kapitalafkast 1,50%

Rente fradrag 42%

https://knr.gl/da/nyheder/siumut-og-ia-vil-begge-indf%C3%B8re-besk%C3%A6ftigelsesfradrag
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diskonteringsrente på 4,0 %, når projekter vurderes. Tillægges forventningen til den langsigtede 
inflation på 1,5 % fås en samlet nominel diskonteringsrente på 5,5%. 
 

 

Hvis man antager, at det politisk var umuligt at hæve huslejerne til et bæredygtigt niveau, tilbage i tid, 

da de forskellige støtteformer til nybyggeri blev indført, så virker det som en god løsning at give støtte til 

privat boligbyggeri.  

Dette da den samlede værdi i den forsimplede opstilling, er over 1 mio. kr. højere, når man 

sammenligner subsidier til andelsboliger med offentligt ejede udlejningsboliger og næsten 1.4 mio. kr. 

højere, når man sammenligner med subsidier til ejerboliger. 

De forskellige støtteordninger har medvirket til, at det for unge mennesker er en naturlig handling at 

erhverve en ejerbolig fremfor at tilrette sit karriereforløb efter, hvilke arbejdspladser, der tilbyder 

attraktive personaleboliger.  

Tages der hensyn til disse to forhold, så kan den store støtte forsvares. Der har indfundet sig en 

holdningsændring (delvist) og den relative boligudgift, som andel af indkomsten er støt faldet i samme 

periode, da huslejen ikke har været reguleret, hvorfor det er naturligt nu at tage skridt i retning af at få 

reduceret subsidierne. 

Effekt på BNP 
Forsyningsbalancen, der beskriver et lands samlede produktion – BNP – kan opskrives ved brug af 

følgende formel: 

𝑌 + 𝑀 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 ⇔  𝐵𝑁𝑃 = 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝐼) 

Hvor C er det samlede forbrug, G er offentligt forbrug. I er de samlede investeringer og (X -M) er 

henholdsvis eksport og import. 

Det vil i analysen bliver undersøgt, om de øgede private investeringer på boligområdet kan aflæses i 

Grønlands BNP. Normalt vil dette være en vanskelig opgave, men den grønlandske økonomi er relativt 

enkel, da eksport af fisk og skaldyr står for over 90 % af eksporten. Samtidig er den offentlige sektor 

grundet bloktilskuddet, som udgør ca. 50 % af de offentlige indtægter, af en sådan størrelse, at de 

investeringer, som foretages i den offentlige sektor, umiddelbart kan aflæses i BNP.  

Det undersøges ved brug af regressionsanalyser om den øgede private boliginvestering, efter det blev 

muligt at få offentlige lån til anlæg af private boliger og den medfølgende stigning i realkreditlån, kan 

aflæses i udviklingen i landets BNP. I den beskrivende del af analysen er det belyst, at stigningen i 

private boliginvesteringer fandt sted fra midten af 00’erne. 
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Figure 26. Udvikling i realkreditlån, eksport og BNP 2004-2017. Kilde: Grønlands Statistik og egen tilvirkning. 

Som det ses på figuren ovenfor, så var der en jævn vækst i BNP i perioden 2004 til 2012. I samme 

periode var eksporten stagnerende og visse perioder faldende. Det er således nærliggende at 

konkludere, at de øgede private investeringer på boligområdet har haft en positiv indvirkning på landets 

BNP og været medvirkende til, at Grønland i denne periode ikke oplevede et fald i BNP. 

Dette undersøges ved at bestemme korrelationen mellem BNP og private boliginvesteringer. Her 

benyttes udviklingen i realkreditlån som proxy. Korrelationskoefficienten er i denne periode 0.96, dvs. 

påstanden kan matematisk underbygges.  

Efter 2012 ses en opbremsning af realkreditudlån. Denne opbremsning kan til dels forklares ved den 

usikkerhed, der indtraf som følge af Skatte- og Velfærdskommissionens anbefalinger. Kommissionen 

anbefalede at fjerne rentefradraget, udfase de offentlige lånemuligheder til ejerboliger samt indføre 

ejendomsværdiskat.  

Flere af anbefalingerne blev taget op af den daværende regering, som i 2012 udgav planen ”Vores 

fremtid – dit og mit ansvar” (Naalakkesuisut, 2012) 39, hvor flere af anbefalingerne blev gentaget som en 

del af regeringens politik. I 2013 blev skatten således nedsat med 1 procentpoint og rentefradragsretten 

reduceret til 90 %.  

Dette førte til usikkerhed hos private boliginvestorer. Den efterfølgende regering tilbagerullede 

ændringerne, og har efterfølgende kommunikeret klart ud – senest med Holdbarheds- og Vækstplanen 

(Naalakkersuisut, 2016), at boligpolitiske tiltag foretages, under hensyntagen til boligejere. Tilliden er 

ved genindfinde sig og der kan igen iagttages en stigning i det samlede udlån. 

I perioden 2012-2017 er BNP vokset betydelig. I denne periode er eksporten steget og inddrages denne, 

så summen af eksport lægges sammen med realkreditlån og sammenholdes med udviklingen i BNP, fås 

for hele perioden en korrelationskoefficient på 0,97. 

                                                           
39 https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/GRU/bilag/16/1200391.pdf 
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Undersøgelse af sammenhæng mellem boliginvesteringer og BNP 
 

År Realkreditlån Eksport 
Eksport + 
Realkredit BNP 

2004 1.157 2.188 3.346 10.919 

2005 1.246 2.424 3.669 11.093 

2006 1.414 2.426 3.840 11.972 

2007 1.648 2.338 3.986 12.247 

2008 2.121 2.487 4.607 12.741 

2009 2.465 1.987 4.451 13.563 

2010 2.681 2.194 4.876 14.078 

2011 2.861 2.636 5.497 14.412 

2012 3.050 2.783 5.833 15.117 

2013 3.202 3.042 6.243 15.080 

2014 3.241 3.140 6.380 15.951 

2015 3.176 2.739 5.915 16.814 

2016 3.271 3.868 7.139 18.267 

2017 3.309 3.660 6.969 18.499 

 
Resultat fra data analyse i Excel: 
 

  Realkreditlån BNP Eksport 
Eksport + 
Realkredit 

Realkreditlån 1    

BNP 0,918074284 1   

Eksport 0,674627946 0,840365822 1  
Eksport + 
Realkredit 0,945868226 0,965549056 0,877678975 1 

 

RESUMEOUTPUT        

         

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,965549        

R-kvadreret 0,932285        
Justeret R-
kvadreret 0,926642        

Standardfejl 663,6569        
Observation
er 14        
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ANAVA 

  fg SK MK F 
Signifika

ns F    

Regression 1 
7276660

0 
727666

00 
165,21

33 
2,24E-

08    

Residual 12 5285285 
440440,

4      

I alt 13 
7805188

5          

         

  
Koefficien

ter 
Standardf

ejl t-stat 
P-

værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring 4546,15 782,2784 
5,81142

2 
8,32E-

05 
2841,71

2 
6250,5

88 
2841,7

12 
6250,5

88 
Eksport + 
Realkredit 1,884549 0,146617 

12,8535
3 

2,24E-
08 

1,56509
8 2,204 

1,5650
98 2,204 

 
 

 

Det kan således konstateres, at de støtteordninger med offentlig medfinansiering af private boliger, der 

blev indført, har haft en gunstig effekt på landets BNP. Samtidig viser stigningen i private 

boliginvesteringer, at der langsomt sker en holdningsændring i befolkningen mod at boligforsyne sig 

selv. Netop at ”flere skal eje egen bolig” var en boligpolitisk målsætning for flere regeringer40. 

Delkonklusion nationaløkonomi 
Det kan konkluderes, at de øgede private investeringer i boliger har en positiv effekt på landets BNP. 

Denne effekt forstærkes af, at det offentlige får frigivet ressourcer, som kan allokeres til investeringer i 

infrastruktur, vandkraftværker, uddannelse og andre tiltag, og som har en positiv langsigtet 

samfundsøkonomisk effekt.  

En mindsket offentlig involvering på boligområdet er derfor også set i forhold til den samlede 

samfundsøkonomi en god investering. 

Hvis det følges op af den tiltænkte ændring af huslejeniveauet, er der taget skridt i retning af at skabe 

rammerne for, at subsidierne på boligområdet kan reduceres betydeligt. Reduceres subsidierne på 

området, vil der frigøres offentlige midler, som kan investeres i både skattelettelser til gavn for 

arbejdsudbuddet og værdiskabende investeringer i infrastruktur mm. 

Sammenholdt med NPV beregningerne og de øgede boliginvesteringers positive effekt på BNP, kan det 

konstateres, at selvom de store subsidier til privat boligforsyning i dag virker uhensigtsmæssige, så kan 

det forsvares set i et historisk perspektiv.  

                                                           
40 https://knr.gl/da/nyheder/der-skal-investeres-massivt-i-boligbyggeri (2012) 
https://knr.gl/kl/node/132391 (2008) 

https://knr.gl/da/nyheder/der-skal-investeres-massivt-i-boligbyggeri
https://knr.gl/kl/node/132391
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Det kan således konkluderes, at den daværende boligpolitiske målsætning om, at ”flere skal eje egen 

bolig”, blev kickstartet af støtteordningerne, og de har haft den ønskede effekt i forhold til at skabe 

rammerne for en holdningsændring hos befolkningen. 

Samlet konklusion og løsningsforslag 
Analysen af boligområdet har vist, at der gives store subsidier til boligområdet i Grønland. Beregningen 

af user-cost for de forskellige boligformer viser, at boligudgifterne ligger lavt for ejer-/andelsboliger og 

offentligt udlejning i forhold til privat udlejning.  

Det skaber et boligmarked, hvor der er stor efterspørgsel efter billige offentlige udlejningsboliger, mens 

der stort set ingen reel privat boligudlejning – bortset fra til personaleboliger – foregår. 

En objektiv betragtning af boligmarkedet viser, at netop den mindst udbredte boligform – privat 

udlejning – i virkeligheden vil være den bedst egnede, da en væsentlig andel af arbejdsstyrken kun er i 

Grønland i en kortere periode. 

Samtidig viser NPV analysen, at det isoleret set er den mindst dårlige forretning for samfundet at 

subsidiere private ejerboliger. Det kan dog diskuteres om det fortsat er nødvendigt med den store 

subsidiering. 

Det vil kunne skabe samfundsmæssig værdi, at boliger til borgere med betalingsevne (personaleboliger) 

ikke længere bliver et anliggende for de offentlige boligselskaber, men at der eksempelvis indgås 

partnerskaber med private boligselskaber, hvortil kommuner og Grønlands Selvstyre kan henvise deres 

ansatte.  

Der vil fortsat være et behov for offentligt ejede boliger til borgere, der ikke har betalingsevne. 

Kommunerne bør derfor have mulighed for at etablere boligselskaber, hvor boligerne alene kan anvises 

til borgere uden betalingsevne (almennyttige boliger). Det vil på sigt kunne reducere den samlede 

offentlige boligforpligtelse betydeligt. 

Fjernelse af kapitalindkomstbeskatning 

Der er dog fortsat udfordringer med især skattesystemet. Den nuværende opbygning af skattesystemet 

skaber en uensartet beskatning af kapitalindkomster, hvor investeringer i aktier og boliger favoriseres. 

En løsning kunne være, at beskatning af kapitalindkomst nedsættes til 0 % for alle typer af 

kapitalindkomst. En symmetribetragtning vil medføre, at rentefradraget ligeledes kan fjernes. 

Hermed vil udbytter bliver skattefri, og skal som følge heraf ikke længere være fradragsberettigede i 

selskabernes opgørelse af skattepligtig indkomst. Det reducerer provenuet fra udbytteskatter, men 

skaber mulighed for at lave mere komplicerede selskabskonstruktioner uden at risikere 

dobbeltbeskatning. Det kan være en fordel i forbindelse med eksempelvis generationsskifter. 

Vurdering af provenueffekter 
Det samlede provenu for udbytteskat var i 2015 75 mio. kr. (Naalakkersuisuts Holdbarheds- og 

Vækstplan, 2016). 

En ændring af reglerne vil reducere provenuet til 0, men samtidig vil provenuet fra selskabsskat stige.  
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Der er ikke tilgængelige statistikker over, hvordan udbytteskatterne er fordelt mellem modtagere 

bosiddende i Grønland, andre selskaber og ejere bosiddende uden for Grønland. Antages et worst case 

scenario vil den samlede ejerbeskatning falde fra 42 % til 31,8 % (alle udbyttemodtagere er bosiddende i 

Grønland). 

Ud fra denne antagelse vil ændringen medføre et maksimalt fald i skatteprovenuet på (42%-31,8%)/42 % 

= 24 %. I 2015 ville dette svare til et fald i de samlede selskabsskatter på 18,2 mio. kr. Tallene er hentet 

fra Naalakkersuisuts Holdbarheds og Vækstplan (Naalakkersuisut, 2016). 

En fjernelse af rentefradraget vil, hvis 2015 tages som udgangspunkt, betyde, at renteudgifter for over 

300 mio. kr. ikke længere vil kunne fratrækkes den skattepligtige indkomst. Skatteværdien af disse 

fradrag er maksimalt 130 mio. kr. dog reelt grundet standardfradraget lavere. Dog uden tvivl mere end 

18,2 mio. kr. 

Denne ændring vil således være mere end selvfinansierende og der vil være opnået fuld neutralitet i 

beskatning af kapitalindkomst.  

Det vil dog kræve værnsregler for at forhindre, at hovedaktionærer overgår til udbytteaflønning frem for 

almindelig lønindkomst, da de på denne måde vil kunne reducere den samlede beskatning med ca. 10 

procentpoint.  

Den reducerede udbyttebeskatning vil også fjerne den dobbelt beskatning, der i dag gør, at eksempelvis 

holdingselskaber ikke finder anvendelse i Grønland. Dette skyldes, at den ultimative ejer i disse vil blive 

beskattet med 42 % i hvert led. Disse regler vanskeliggør virksomhedsoverdragelser og 

generationsskifter, da de reelle ejer for at undgå unødvendig dobbeltbeskatning skal være i ”første led”. 

Det vil også gøre vilkårene for udenlandske investorer mere attraktive, som følge af den lave 

udbyttebeskatning. Det kunne eksempelvis være pensionskasser, der ønsker at investere i 

udlejningsboliger. 

I takt med, at den offentlige medfinansiering af boliger i Nuuk bortfalder (2027), vil subsidierne til 

ejerboliger blive reduceret betydeligt. Afkastravet til offentligt ejede boliger bør samtidig normaliseres, 

så det sidestilles det afkastkrav, som en privat investor har. P.t. anslås det til ca. 4 %. 

Efterhånden som boligmarkedet bliver normaliseret og det offentliges involvering reduceres, vil det 

kunne overvejes at indføre en ensartet kapitalbeskatning. Den samlede reformpakke (afskaffelse af 

kapitalafkastbeskatning, fjernelse af rentefradrag og normalisering af afkastkravet til offentlige 

lejeboliger) vil derfor indeholde et betydeligt fremtidigt skattepotentiale. 

En fastholdelse af subsidierne til andelsboliger med de tilhørende begrænsninger vil kunne give 

mulighed for, at borgere med lavere indkomster samt nyuddannede vil få adgang til at købe egen bolig. 

En øvre grænse på de årlige bevillinger til andelsboliger vil kunne lægge et budgetloft samt være med til 

at undgå misbrug af ordningen. 

Hvor langt er man fra en afvikling af subsidierne? 

De største skridt, afvikling af offentlige lån til ejerboliger i Nuuk, indførelse af bæredygtige huslejer ved 

at forhøje kapitalafkastkravet til lejeboliger i den offentlige boligmasse, synes allerede at være 

undervejs.  
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Dermed udestår ændringen af skattesystemet, hvor man ved at ensarte beskatningen af 

kapitalindkomster kan få elimineret endnu et subsidie (rentefradraget) og tiltaget indeholder tilmed 

umiddelbart både positive provenueffekter og effekter, som vil gavne øget private investeringer i 

grønlandske virksomheder. 

User cost effekt af foreslåede ændringer 

Der er foretaget beregninger af effekten i forhold til user-cost for de forskellige boligformer. 

Beregninger viser, at user-costen for ejerboliger ved disse tiltag vil blive øget betydeligt.  

 

 

 

Ejerbolig III uden offentlige lån, ændret kapitalafkastbesktning, intet rentefradrag

Kt = 2.550.000 kr. Salgspris

Et = 127.500 kr. Udbetaling 5 %

Ft,off = 0 kr. Offentligt lån, maks. Beløb

PVoff = 0 kr. Ækvivalent værdi af offentligt lån

FK,t = 2.422.500 kr. Fremmedkapital = købssum - udbetaling - offentlig lån

Fk,just = 2.422.500 kr. Fremmedkapital justeret = fremmedkapital + ækvivalent værdi af offentligt lån

EK = 5,0% EK andel

FK = 95,0% FK andel

IF,t = 3,56% 80 % til 2 procent realkredit + 1,1 % bidragssats, 15 % til 6 % boligbanklån

iE,t = 21,4% Egenkapitalafkastkrav beregnet via WACC formel

dt = 2,26% Se beregning i analyseafsnit (basalt set skattemæsssig beregning * faktor)

qt = 1% Gængs nedslidningssats

Pt = 1,75% Langsigtigt inflationsstørrelse Naalakkersuisut publikationer

(Pej,t -Pt) = 0% Miniundersøgelse af markedsudvikling

TE,t = 0% Dog første 5.000 kr. pr. person skattefri, sættes til 10.000 kr.

 idet det antages, at det er et ægtepar der køber boligen

TF,t = 0% Dog giver første 10.000 kr. pr. person ikke fradrag,

 det antages at denne er 15.000 kr., svarende til at 25 % bruges til andre fradrag

UCt = 27.226,3 kr. + 86.190,00 kr. + 38.505,00 kr. = 151.921,34 kr.

Effektiv beskatning kapitalindkomst = 0,0%

Effektivt rentefradrag = 0,0%

UC i % = 6,0%
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Boligform User cost Index i forhold til off. Lejebolig 

Ejerbolig (nuværende) 103.422 kr. 223 

Ejerbolig efter 2027 114.813 kr. 247 

Ejerbolig efter skattereform 151.921 kr. 327 

 

User cost for ejerboliger vil herefter være stort set den samme som user-cost i privat udlejning. Dette 

giver umiddelbart god mening. 

Diskussion 
Analyserne har belyst, at der synes at være en mulig vej ud af de store subsidier, der i dag gives til 

boligområdet. De forskellige tiltag på bolig- og skatteområdet (reduktion af subsidierne gennem 

offentlige lån, højere kapitalafkast, ændring af kapitalindkomstbeskatning, herunder fjernelse 

skattefradrag for renteudgifter) medfører, at user-cost vil stige for alle boligtyperne, dog vil private 

boligselskaber kun blive påvirket marginalt af ændringerne. Denne boligform havde i forvejen den 

højeste user-cost. Derudover vil subsidierne blive bevaret for andelsboliger, sådan at førstegangskøbere 

får en mere overskuelig adgang til egen bolig.  

Hovedparten af borgerne vil dog opleve en betydelige stigning i boligomkostningen. Det kan give 

anledning til, at der opstår et ikke tilsigtet ønske om at bevare personaleboliger og den lempelige 

beskatning af disse. Dette vil fastholde den enkeltes boligomkostning på et lavt niveau.  

En fuld implementering af ændringerne kræver derfor stort politisk mod, og det er tvivlsomt om modet 

kan mobiliseres.  

Stigningen i user-cost for ejerboliger kan medføre, at interessen for denne boligform mindskes 

betydeligt. Det vil omvendt give muligheder for private lejeboliger, men da user-cost i disse også er høj, 

vil det potentielt skabe en risiko for et øget lønpres, hvis ikke de opnåede besparelser og positive 

effekter omsættes i skattelettelser, der øger rådighedsbeløbet hos den enkelte husstand. 

Omlægningen af kapitalindkomstskatten, specielt fjernelse af fradrag for renteudgifter, bør dog frigive 

et pænt provenu, som vil give mulighed for at lette skatten på arbejde betydeligt. Dermed vil det 

potentielt kunne give positive arbejdsudbudseffekter, der vil kunne øge den samlede velstand i 

samfundet. Dertil kommer, at den ændrede kapitalafkastbeskatning vil give et skattepotentiale, hvor det 

være muligt at øge skatten på kapitalindkomst, og samtidig sænke den yderligere på arbejdsindkomst. 

En indførelse af ejendomsskat vil kunne virke som en dæmper af effekterne på boligmarkedet af store 

konjunkturudsving. Ejendomsskatten vil virke kontracyklisk og kan derfor ligefrem være en gavnlig skat. 

Det er ligeledes vigtigt at sørge for at samordne reformen med boligsikringsydelsen. Det vil på den ene 

side øge dette boligsubsidie, men på den anden side er det er langt lettere at målrette denne ydelse, da 

den er indkomstreguleret. Her vil ske en omlægning fra støtte til mursten (anlæg af boliger) til støtte 

mennesker, hermed kan reformen potentielt være med til at mindske indkomstuligheden i samfundet. 

Man skal dog være opmærksom på, at samspilsproblematikker kan skabe en negativ 

arbejdsudbudseffekt, som følge af en høj sammensat marginal beskatning for ufaglærte, når behovet for 

boligsikring øges. 
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Omlægningen af udbytteskatten vil kunne få en positiv effekt på erhvervsudviklingen, da beskatningen 

af iværksætteri på denne måde kan reduceres. Samtidig vil det muligvis skabe en større interesse fra 

udenlandske investorer, da det vil blive lettere og billigere at trække overskud ud af landet. 

Styrker: 
Samtidig omlægning af skatter giver mulighed for 
at indfase ændringerne over en årrække. 
 
Ny model er mere sammenhængende, og den 
fortsatte subsidiering af andelsboliger er en 
overvejet beslutning, som giver 
førstegangskøbere mulig for få adgang til egen 
bolig. 
 
Reduktion af subsidier muliggør nedsættelse af 
skatten på arbejde. 
 
Ændret samlet selskabsbeskatning gør det mere 
attraktivt for udenlandske selskaber at investere i 
Grønland. Det bliver lettere at få et overskud ud. 
Ensartet kapitalbeskatning skaber 
investeringsneutralitet. 
 
Omlægning fra støtte til boliger til støtte til 
mennesker gør støtten mere målrettet. 
 
Mere attraktivt at investere i udlejningsboliger 
for institutionelle investorer. 

Svagheder: 
Store huslejestigninger kræver politisk mod, som 
måske ikke er realistisk. 
 
Stor stigning i user-cost for ejerboliger kan 
risikere at få markedet til at gå i stå. 
 
Udfasning af de store fordele ved 
personaleboliger kan medføre lønpres. 
 
Ny boligsikringsordning kan medføre 
samspilsproblematikker. 
 

Muligheder: 
Ensartet og lav beskatning (ingen) af 
kapitalindkomst skaber beskatningspotentiale, 
som kan udnyttes til at omlægge skat, fra skat på 
arbejde til skat på kapital. 
 
Indførelse af ejendomsskat kan have en positiv 
sideeffekt, da den vil være kontracyklisk og 
modvirke store udsving i ejendomspriserne. 
 
Udfasning af personaleboliger kan muliggøre, at 
offentligt ejede boligselskaber kan omdannes til 
almennyttige boligselskaber med et socialt sigte. 

Trusler: 
Dyrere boliger, både ejer og leje kan skabe 
fornyet pres for flere personaleboliger. 
 
Ændret udbyttebeskatning kan skabe 
skattehuller. 
 
De i forvejen store forskelle mellem 
boligmarkederne i forhold til geografi forstærkes 
og skaber modstrømninger. 
 
Fravær af ejendomsværdiskat og et normaliseret 
boligmarked kan skabe mere volatile 
boligmarkeder. 
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Konklusion 
Det er i rapporten konstateret, at det boligpolitiske sigte, at ”flere skal eje egen bolig”, der historisk har 

været, til en vis udstrækning er blevet opfyldt. Rapporten sandsynliggør også, at subsidierne var en 

nødvendighed, dels for at ændre holdningen i befolkningen, dels for at muliggøre brug af realkreditlån.  

Første delspørgsmål kan således besvares. 

• Er der defineret et boligpolitisk sigte og er subsidierne målrettet i forhold til det boligpolitiske 

sigte?  

Hertil er svaret ja, men det konstateres også, at der nu er en brændende platform i form af enorme 

fremtidige offentlige boliginvesteringer, som vil være en hindring for anden udvikling, hvis ikke 

subsidierne mindskes og det gøres mere attraktivt for institutionelle investorer at investere i private 

lejeboliger i Grønland. Derfor synes det nye boligpolitiske sigte, nemlig at arbejde mod ”bæredygtige 

huslejer”, som endnu en velvalgt målsætning. Dette kan medvirke til, at investeringsbyrden flyttes væk 

fra de offentlige kasser. 

I analysen er det blevet konstateret, at subsidierne i løbet af de seneste 10-15 år har været med til at 

øge de private boliginvesteringer. Det har frigjort offentlige midler til investeringer i blandt andet 

vandkraftværker, havne og anden infrastruktur. Der er lavet en analyse af, om den vækst, der kan 

observeres i BNP siden midten af 00’erne, kan relateres til de øgede private boliginvesteringer. Dermed 

kan næste delspørgsmål besvares. 

• Kan subsidierne retfærdiggøres af en langsigtet nationaløkonomisk gevinst? 

Analysen viser, at subsidierne tilsyneladende har været medvirkende til, at BNP steg i slutningen af 

00’erne på trods af, at eksporten var stagneret og i visse perioder faldende. Igen er er svaret ja, 

subsidierne ser ud til at kunne retfærdiggøres af en langsigtet nationaløkonomisk gevinst. 

De kommende reformtiltag, hvor huslejen gøres bæredygtig vil sammen med en skattereform, hvor 

kapitalindkomstbeskatningen ensartes (fjernes), kunne reducere subsidierne på boligområdet 

betydeligt. Dermed er sidste spørgsmål besvaret. 

• Er der en vej ud af den massive subsidiering af boligområdet? 

Igen er svaret ja, men det konkluderes også, at det kræver et stort politisk mod, som sandsynligvis ikke 

vil kunne mobiliseres. Derfor skal der tages små skridt og det må forventes, at afviklingen af subsidierne 

vil skulle ske over en længere årrække. Analysen viser, at løsningen sandsynligvis vil have en række 

positive effekter på arbejdsudbud, mindsket indkomstulighed og bedre betingelser for iværksætteri og 

udenlandske investeringer. Alt dette betyder, at den samlede produktion øges og vejen mod et 

økonomisk uafhængigt Grønland gøres mere farbar. 
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Appendix A, Salgsopstilling maj 2019 
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Appendix B, salgsopstilling 2010 
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Appendix C, kapitalisering af offentlige lån 
 

        

Ejerbolig      Andelsbolig    
Maksimalt lånebeløb 528.000  Maksimalt lånebeløb 990.000 kr. 

Rentefri periode 20 år 
Rentefri og afdragsfri 
periode 30 år 

Rente  3%  Rente  3%  
Diskonto  0%  Diskonto  0%  
Afdragsperiode 15 år Afdragsperiode 15 år 

        

        

        

Nutidsværdi: 292.341 kr.  Nutidsværdi: 407.867 kr.  

        

År Ydelse PV  År Ydelse PV  
1 0 0  1 0 0  

20 0 0  30 0 0  
21 44.229 kr. 23.775 kr.  31 82.929 kr. 33.170 kr.  
22 44.229 kr. 23.083 kr.  32 82.929 kr. 32.204 kr.  
23 44.229 kr. 22.410 kr.  33 82.929 kr. 31.266 kr.  
24 44.229 kr. 21.758 kr.  34 82.929 kr. 30.356 kr.  
25 44.229 kr. 21.124 kr.  35 82.929 kr. 29.472 kr.  
26 44.229 kr. 20.509 kr.  36 82.929 kr. 28.613 kr.  
27 44.229 kr. 19.911 kr.  37 82.929 kr. 27.780 kr.  
28 44.229 kr. 19.331 kr.  38 82.929 kr. 26.971 kr.  
29 44.229 kr. 18.768 kr.  39 82.929 kr. 26.185 kr.  
30 44.229 kr. 18.222 kr.  40 82.929 kr. 25.422 kr.  
31 44.229 kr. 17.691 kr.  41 82.929 kr. 24.682 kr.  
32 44.229 kr. 17.176 kr.  42 82.929 kr. 23.963 kr.  
33 44.229 kr. 16.675 kr.  43 82.929 kr. 23.265 kr.  
34 44.229 kr. 16.190 kr.  44 82.929 kr. 22.587 kr.  
35 44.229 kr. 15.718 kr.  45 82.929 kr. 21.930 kr.  
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Appendix D, NPV beregning af subsidier set fra det offentlige 
 

 

 

 

Pris 2.550.000 Max støtte528.000 Drift 1,74%

WACC 5,50% Standardfradrag20.000 Anslået husleje-82.620

Rente FK 3% Kapitalafkast1,50%

Rente fradrag 42%

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Renter FK -40.660 -39.385 -38.072 -36.719 -35.326 -33.891 -32.413 -30.890 -29.322 -27.707 -26.043 -24.330 -22.565 -20.747 -18.874 -16.946

Ejerbolig -528.000 -17.077 -16.542 -15.990 -15.422 -14.837 -14.234 -13.613 -12.974 -12.315 -11.637 -10.938 -10.218 -9.477 -8.714 -7.927

Off. Bolig -2.550.000 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250

Andelsbolig -983.000

Ejerbolig -528.000 -16.187 -14.862 -13.617 -12.449 -11.352 -10.323 -9.358 -8.454 -7.606 -6.813 -6.070 -5.375 -4.725 -4.118 -3.551

Off. Bolig -2.550.000 36.256 34.366 32.574 30.876 29.266 27.741 26.294 24.924 23.624 22.393 21.225 20.119 19.070 18.076 17.133

Andelsbolig -983.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejerbolig -514.454

Off. Bolig -1.902.369

Andelsbolig -808.043

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

-16.946 -14.959 -12.913 -10.806 -8.635 -6.400 -4.097 -1.725 0 0 0 0 0 0 0

-7.927 -7.117 -6.283 -5.424 -4.538 40.602 41.541 42.508 43.504 44.229 44.229 44.229 44.229 44.229 44.229 44.229 44.229 44.229 44.229 44.229

38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250

82.343 82.343 82.343 82.343 82.343 82.343 82.343

-3.551 -3.022 -2.529 -2.069 -1.641 13.915 13.495 13.089 12.698 12.236 11.598 10.994 10.420 9.877 9.362 8.874 8.412 7.973 7.557 7.163 0 0

17.133 16.240 15.394 14.591 13.830 13.109 12.426 11.778 11.164 10.582 10.030 9.508 9.012 8.542 8.097 7.675 7.275 6.895 6.536 6.195 5.872 5.566

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.522 15.660 14.844 14.070 13.336 12.641 11.982

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250 38.250

82.343 82.343 82.343 82.343 82.343 82.343 82.343 82.343

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.276 5.001 4.740 4.493 4.259 4.037 3.826 3.627 3.438 3.259 3.089 2.928 2.775 2.630

11.358 10.765 10.204 9.672 9.168 8.690 8.237 7.808 0 0 0 0 0 0


