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Indledning 
Jeg har valgt, at mit afsluttende HD-projekt skal omhandle emnet bolig, da bolig er en stor del af 

min hverdag som Forretningschef i Danske Bank.  

Jeg vil gerne øge min viden om boligmarkedet, så jeg opnår bedre kendskab herom til brug for 

min dagligdag i form af sparring af rådgivere og til eget brug i mine kundemøder. 

Jeg har valgt at undersøge, om ejerlejlighederne i Københavns og Frederiksberg Kommune er på 

vej ind i en ny boligboble. Der er stor opmærksomhed på emnet, og meningerne herom er meget 

spredte. Jeg har valgt at analysere ejerlejlighedsmarkedet før og efter finanskrisen for at vurdere, 

om der er ligheder mellem markedet før og efter finanskrisen. 

Jeg vil analysere boligmarkedet på forskellige måder for at sikre, at jeg tegner det mest 

retvisende billede af markedet og dens udvikling heraf. 

Jeg ønsker endvidere at belyse hvilken regulering der har fundet sted før og efter finanskrisen. 

Det ønsker jeg at gøre for at få større kendskab til de tiltag der er blevet indført samt om det også 

har indflydelse på boligmarkedet. 

Problemstilling 
Over halvdelen af befolkningen ejer deres egen bolig. Boligmarkedet fylder derfor naturligvis 

rigtig meget i dansk økonomi, samfundet samt medierne, da det påvirker størstedelen af 

samfundet, når der sker ændringer på området1. Dette gør emnet endnu vigtigere at beskæftige 

sig med. 

I 2007 brød finanskrisen ud i største dele af verden og heriblandt også i Danmark. Man kunne 

hurtigt se konsekvenserne heraf. Priserne på boligerne herhjemme faldt kraftigt, ledigheden steg, 

og samfundet blev fattigere, da den samlet produktion faldt. Den danske økonomi har derfor stor 

interesse i at gøre boligmarkedet stabilt. 

En af udfordringerne ved en boligboble er, at det stort set umuligt at vide, hvornår den kommer, 

og at man først ved det, når den er der.  

                                                            
1 https://www.dr.dk/ligetil/familien-danmark-vil-eje-boligen 
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I øjeblikket stiger priserne kraftigt i Københavns og Frederiksberg Kommune2. Jeg synes derfor, 

det er interessant at undersøge, om det er noget, vi som samfund, skal bekymre sig om.  

Økonomerne er i tvivl, om der på nuværende tidspunkt er tale om en prisboble eller ej. 49% af 

adspurgte økonomer mener, at der er tale om en prisboble, hvorimod 44% mener, at der ikke er3. 

Finanstilsynet igangsætter mange initiativer for at holde priserne så stabile som muligt. Faktum 

er, at priserne i Københavns og Frederiksberg Kommune er steget med ca. 10% om året de sidste 

par år, hvilket på den lange bane naturligvis ikke er holdbart. I denne opgave vil jeg forsøge at 

analysere mig frem til, om boligmarkedet er på vej ind i en ny boligboble.  

 

Problemformulering 
Hvilke indikatorer taler for og imod en ny boligboble på ejerlejlighedsmarkedet i Københavns og 

Frederiksberg kommune? 

Hvilke stabiliserende tiltag er der kommet før og efter finanskrisen, og hvorledes har de påvirket 

boligpriserne? 

 

Afgrænsning 
 Der fokuseres på kvadratmeterpriserne på ejerlejligheder i København og Frederiksberg 

kommune. Baggrunden herfor er, at disse kommuner står for ca. 79% af det samlede antal 

solgte ejerlejligheder i vækstområdet, hvorfor der er tilstrækkelig data til en brugbar 

analyse. Vækstområdet er defineret som ”vækstområde” af finanstilsynet4. 

 Data til analyse af boligmarkedet baseres på data fra år 2000 og frem. 

 Finanstilsynets tiltag i forhold til boligmarkedet beskrives på baggrund af Danske Banks 

måde at implementere disse. 

 Der fokuseres udelukkende på det private marked. 

 Finansieringsmulighederne inddrages ikke i opgaven. 

                                                            
2 http://www.boliga.dk/boligpriser/soeg?area=77101&type=1&data=0 
3 https://www.rd.dk/PDF/Om%20os/Analyser/2015/prisboble-eller-ej-paa-koebenhavnske-ejerlejligheder.pdf 
4 http://www.boliga.dk/indeks/solgt/ejerlejlighed-midtjylland og http://www.boliga.dk/indeks/ejerlejlighed-
hovedstaden  

http://www.boliga.dk/indeks/solgt/ejerlejlighed-midtjylland
http://www.boliga.dk/indeks/ejerlejlighed-hovedstaden
http://www.boliga.dk/indeks/ejerlejlighed-hovedstaden
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Metode 
Jeg beskriver udviklingen i dansk økonomi samt diskutere udviklingen i denne før og efter 

finanskrisen. Jeg udvælger nogle af de vigtigste parametre for dansk økonomi og belyser dem 

ved hjælp af statistikker fra interessenter som fx Danmarks Statistik. 

Jeg undersøger udviklingen omkring udbud og efterspørgslen på boligmarkedet. Her udvælges 

ligeledes nogle af de vigtigst parametre, som påvirker udviklingen på boligmarkedet samt 

efterspørgslen.  

Efterfølgende undersøger jeg den regulering, som bl.a. er blevet indført på finanstilsynets 

foranledning. Jeg beskriver og diskuterer de tiltag, som kom før og efter finanskrisen. Derudover 

vil jeg beskrive nogle af de potentielle kommende tiltag samt vurdere, hvilke der vil få størst 

effekt på boligmarkedet.  

Derefter analyserer og diskuterer jeg udviklingen i priserne på ejerlejligheder i Københavns og 

Frederiksberg kommune. Jeg har valgt at belyse boligmarkedet ved hjælp af forskellige analyser, 

for at se boligmarkedet fra forskellige vinkler. Målet med dette, er at få de bedste forudsætning 

for at belyse boligmarkedet. Der analyseres ud fra følgende:  

 Multipel regresionsanalyse 

o Jeg inddrager seks parametrer og analyserer hvilke faktorer, der har indflydelse på 

prisudviklingen. 

 Udviklingen af kvadratmeterprisen  

o Jeg undersøger, hvordan kvadratmeterprisen har udviklet sig siden år 2000. 

 Udviklingen i UserCost  

o Jeg udregner UserCost år for år. Derudover analyserer jeg, hvad UserCost har 

været år for år, sammenholdt med prisudviklingen. 

 Udviklingen i boligbyrden 

o Jeg inddrager relevante faktorer for at analysere, hvordan boligbyrden har 

udviklet sig. 

 Case & Shiller’s syv kriterier 

o Jeg gennemgår samtlige syv punkter og vurderer hvilke kriterier, der har været 

opfyldt før og efter finanskrisen. 

 Tobin’s Q 
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o Jeg inddrager byggeomkostningerne og sætter det i forhold til prisudviklingen. 

Jeg vil løbende i min analyse diskutere forskellige synspunkter. 

 

Dansk Økonomi 
For at få indblik i boligmarkedet, og baggrunden for dennes udvikling, er det nødvendigt at 

undersøge andre faktorer end prisudviklingen. I det følgende afsnit belyser jeg de mest relevante 

parametre for danske økonomi i forhold til boligmarkedet.  

Der fokuseres på udviklingen i følgende parametre: 

 Inflation 

 BNP 

 Rente 

 Ledighed 

 Disponible indkomst 
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Inflationen 
Her ses udviklingen i priserne år for år siden år 2000.  

Søjlediagram 15: 

 

Kilde: Danmarks statistik. Udarbejdet af Niklas Hemmingsholt 

Det er interessant at undersøge, om prisstigningerne på boligmarkedet følges med de generelle 

prisstigninger i landet, eller om det er steget/faldet mere end det generelle prisniveau. Inflation er 

en betegnelse for, hvad priserne stiger med i landet. Historisk set har inflationen i gennemsnit pr. 

år været 3,98% fra 1900-20126. Der har dog været rigtig store udsving undervejs. De seneste par 

årtier har inflationen i gennemsnit været 2,2% fra 1990-2012. Det betyder, at prisen for fx en 

liter mælk bliver 2,2% dyrere hvert år7. Inflationen styres bl.a. af den pengepolitik, der bliver ført 

i landet. Danmarks pengepolitik styres via fastkurspolitik overfor Euroen – det vil sige, at det er 

Den Europæiske Centralbank, som styrer pengepolitikken primært8. Det betyder, at vores 

inflationsniveau bliver påvirket af, hvordan det går i de andre euro-lande. Det er Danmarks 

Nationalbanken, som har ansvaret for at holde fastkursaftalen med Euro-landene. De styrer dette 

                                                            
5 http://www.statistikbanken.dk/statbank tabel PRIS9 
6 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Selectout/pivot.asp 
7 http://da.wikipedia.org/wiki/Inflation  
8 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Økonomi/Penge-_og_kreditpolitik/pengepolitik 
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ved køb og salg af valuta på markedet. Hvis det kræver yderligere tiltag for at holde 

fastkursaftalen, kan de hæve eller sænke renterne. Grunden til at der føres fastkurspolitik overfor 

Euroen er ønsket om at fastholde en indbyrdes handelsværdi mellem eurolandene. Det giver 

mindre risiko til virksomheder, der handler med eurolandene, da kursrisiko er fjernet. Det er et 

fælles mål at holde inflationsniveau stabilt og ikke på et for højt niveau. Et andet vigtigt element 

i pengepolitikken er at styre konjunkturen. Det er vigtigt, at det holdes på et stabilt niveau og 

ikke svinger meget, da det skaber udfordringer for den danske økonomi.  

 

BNP 
Det er ligeledes vigtigt at se på boligpriserne i forhold til Danmarks brutto nationale produkt 

(BNP).  

Graf 19: 

 

Kilde: Danmarks Statistik. Udarbejdet af Niklas Hemmingsholt 

BNP er en værdi, som betegner, hvor stor Danmarks økonomi er. Man opgør den typisk ved at 

dividere BNP med antal indbyggere i hvert land for at kunne sammenligne landene imellem. 

Hvis BNP stiger, betyder det, at der er vækst i økonomien, samt at der bliver produceret mere. 

                                                            
9 http://www.statistikbanken.dk/statbank tabel NAN1 
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Det vil man blandt andet kunne se ved en lavere arbejdsløshed i landet. Hvis BNP falder, er det 

omvendt et tegn på, at det ikke går godt i økonomien, og at der ikke bliver produceret lige så 

meget, som der gjorde tidligere. Konsekvenserne heraf er typisk en stigning i arbejdsløsheden. 

Hvis BNP stiger med mere end 2% pr. år, er der tale om højkonjunktur, og er der en stigning på 

under 2%, er der lavkonjunktur. Det er en anden måde at beskrive, hvorledes det går med landets 

økonomi. 

Som skrevet ovenfor kan vores pengepolitik styre vores konjunktur. Men det kan også være 

vores finanspolitik, som hjælper på vores konjunkturer i Danmark. Alt efter hvordan man fører 

finanspolitik, kan det også have indflydelse på vores udvikling i BNP. Hvis man er i en periode, 

hvor der er lavkonjunktur, kan man fx sænke skatter, hæve det offentlige forbrug eller 

investeringer for at øge BNP’et og dermed konjunkturen. Dette kaldes en ekspansiv 

finanspolitik. Hvis man ønsker at sænke konjunkturen og dermed drosle økonomien ned, kan 

man gøre det modsatte og dermed hive penge ud af samfundet igen. Dette kaldes kontraktiv 

finanspolitik10. 

Renten 
Rente er et vidt begreb, da der findes mange forskellige renter. I dette afsnit fokuseres på 

kreditforeningernes rente på et 30 årigt fastforrentet obligationslån. Det er denne rente, som 

nuværende og kommende boligejere bliver kreditvurderet efter. Man skal altså have råd til at 

betale en fast rente med afdrag, før det er muligt at købe en bolig – også selvom det ikke 

nødvendigvis er det, man vælger. 

  

                                                            
10 http://da.wikipedia.org/wiki/Finanspolitik 
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Graf 211: 

 

Kilde: Danmarks statisk. Udarbejdet af Niklas Hemmingsholt 

Som det fremgår af graf 2, har renten ændret sig markant inden for de sidste 16 år. I år 2000 var 

renten tæt på 8%, hvorimod den i dag er mellem 2 og 2,5%. Efter 5 år med rentefald steg renten i 

2006-2008. Derefter er renten kun gået én vej – renten er faldet fra 6,5% til nu ca. 2% fra 2008 

til 2017. Når renten falder, bliver det billigere at låne penge, og det er derfor muligt at låne flere 

penge. Det har indflydelse på boligpriserne, da efterspørgslen vokser i takt med rentefald.  

Ledighed  
Ledigheden i Danmark undersøges, da den fortæller noget om mulighederne for at få 

arbejdskraft, samt om der er nok af den.  

Som det fremgår af nedenstående søjlediagram, har udviklingen i ledigheden været meget 

svingende. Op til finanskrisen faldt ledigheden voldsomt og var i 2008 1,9%. Efter finanskrisen 

steg den naturligvis, da virksomhederne havde svære tider og derfor måtte skille sig af med 
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medarbejderne. Ledigheden fandt efterfølgende et leje på ca. 4%, og den er faldet en smule siden 

2012. 

Søjlediagram 2 12. 

 

Kilde: Danmarks statistik. Udarbejdet af Niklas Hemmingsholt 

Disponibel indkomst  
Den disponible indkomst er en indikator, som fortæller, hvor mange penge befolkningen har til 

rådighed efter betalt skat. Nedenstående søjlediagram illustrerer udviklingen i den disponible 

indkomst for Københavns og Frederiksberg Kommune sammenholdt med resten af landet. 

  

                                                            
12 http://www.statistikbanken.dk/statbank tabel AULAAR 
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Søjlediagram 3 13. 

 

Kilde: Danmarks Statistik. Udarbejdet af Niklas Hemmingsholt 

Det fremgår af søjlediagrammet, at disponibel indkomst i Københavns og Frederiksberg 

Kommune udvikler sig tæt på parallelt med resten af landet op gennem 00’erne. Det fremgår, at 

resten af landets disponible indkomst faktisk stiger en smule mere, end den gør i Københavns og 

Frederiksberg kommune. Man kunne have forventet, at dette var omvendt, eftersom priserne steg 

kraftigst i Københavns og Frederiksberg Kommune, op til finanskrisen.  

Kigger man på udviklingen efter finanskrisen, er det tydeligt at se, at den disponible indkomst er 

steget væsentlig mere i Københavns og Frederiksberg Kommune end i resten af landet. De som 

bor i disse to kommuner har altså en større disponibel indkomst til sig selv efter skat end resten 

af landet, hvorfor de bl.a. har råd til mere bolig. Dette kan derfor være en del af forklaringen på 

udviklingen af boligmarkedet efter finanskrisen.  

                                                            
13 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1600 
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Opsummering 
Følgende tabel opsummerer, hvordan dansk økonomi har udviklet sig gennem årene.  

Tabel 1: 

Parameter Før finanskrisen Efter finanskrisen 

Inflation  Inflationen lå på et lavt niveau set 

i forhold til udvikling af 

boligpriserne 

 Efter finanskrisen svinger 

inflationen en del. I 2010-2012 

ligger inflationen mellem 2-3% 

 Siden da har inflationen været et 

godt stykkeunder 1% pr. år. 

 Inflationen i 2016 var inflationen 

helt nede på 0,3% 

BNP  BNP udvikler sig rigtig positivt 

før finanskrisen 

 Under finanskrisen stagnerede 

udvikling i BNP 

 BNP faldt i 2009 

 Siden 2009 har BNP steget år for 

år, hvilket er positivt 

 BNP har udviklet sig med ca. 7% 

på 6 år 

Rente  Renten faldt kraftigt i starten af 

00’erne. Den faldt fra næsten 8% 

til lige over 4% på 5 år. 

 Derefter steg renten indtil 

finanskrisen toppede i 2008 

 Efter finanskrisen er renten faldt. 

Den er faldet fra 6,5% i 2008 til at 

være omkring 2% i dag. 

Ledighed  Vi så en ledighed, som faktisk 

steg en smule inden finanskrisen. 

 Under finanskrisen var den 

historisk lav – den var på et 

tidspunkt under 2% 

 Efter finanskrisen steg ledigheden 

igen til et mere sundt niveau på 

omkring 4% og ligger relativt 

stabilt her 

Disponibel indkomst  Den disponible indkomst steg for 

hele landet.  Den steg med ca. 5% 

pr. år til og med 2007. 

 Vi ser, at den disponible 

indkomst stiger med samme takt i 

hele landet 

 Efter et år med næsten stilstand i 

udviklingen, steg den igen i 2009. 

 Man ser at den disponible indkomst 

stiger kraftigst i København og 

Frederiksberg i forholdet til resten 

af landet 

 Udviklingen år for år ligger mellem 

6% og 13% for de 2 kommuner 

 Den disponible indkomst er steget 

med 20%-point mere i 2015 i 

København og Frederiksberg 

kommune end i resten af landet. 

Udarbejdet af Niklas Hemmingsholt 
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Boligudvikling 
Her belyses udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter boliger før og efter finanskrisen i 

Københavns og Frederiksberg kommune. 

Jeg inddrager følgende parametre: 

 Boligudbud 

 Byggeri 

 Byggeomkostninger 

 Demografi 

Boligudbud 
Antallet af ejerlejligheder, der har været til salg gennem årene, viser stor volatilitet. Op til 

finanskrisen steg udbuddet voldsomt. Mens krisen stod på, forsøgte flere at sælge deres 

lejligheder hvorfor udbuddet steg. Men da det ikke var muligt at sælge til den ønsket pris, valgte 

flere at droppe salgstankerne. Boligudbuddet analyseres, for at vurdere, hvordan det har udviklet 

sig hen over tid. Da det ikke har været muligt at finde alle data fra Københavns og Frederiksberg 

Kommune, anvendes nedenstående graf på baggrund af region København, som naturligvis også 

inkluderer Københavns og Frederiksberg Kommune. 

Figur 1: 

 

Kilde: Danmarks Statistik. Udarbejdet af Niklas Hemmingsholt 
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Som det fremgår af figur 1, har antallet af salg svinget fra kvartal til kvartal. Før finanskrisen 

blev der solgt ca. 3.000 lejligheder. Antallet af handler blev halveret lige efter finanskrisen. Først 

i midten af 2013 kom antallet af handler op over 2.000 og er nu igen oppe på niveauet før 

finanskrisen. 

Det fremgår, at antallet af lejligheder, der er til salg, stiger i takt med, at priserne stiger. Efter en 

prisstigning følger udbuddet med op. Det kan der være flere årsager til. En af årsagerne vurderes 

til at en ejendom ikke bliver solgt samme dag, den bliver sat til salg. I og med at priserne stiger i 

markedet, bliver priserne også sat højere af mæglerne, hvilket booster udbuddet. Dette viser sig 

ligeledes meget tydeligt før finanskrisen, hvor antallet af boliger til salg lå meget højt. Da 

udbuddet af boliger var på sit højeste, var der ca. 9.500 på markedet. Når priserne igen falder, 

bliver boligerne taget af markedet igen, da det pludselig ikke er lige så attraktivt at sælge sin 

bolig. 

Det fremgår ligeledes af figur 1, at boligudbuddet ikke har fulgt med prisen de senere år. Det kan 

der igen være flere årsager til. Én af årsagerne antages at være boligmarkedets øget omtale samt 

finanstilsynets tiltag, som bliver sat i værk. 

Byggeri 
Det fremgår af nedenstående søjlediagram 4, hvornår lejlighederne i Danmark er blevet opført. 

Det er tydeligt, at andelen af lejligheder, der er opført i 00’erne, udgør en stor del af samlede 

antal. 1/3 af alle lejligheder er opført fra år 2000 til 2010. Lejligheder, der er på markedet på 

nuværende tidspunkt, er altså alt andet end lige nyere, og dermed sandsynligvis også i bedre 

kvaliteten. Der er ingen tvivl om, at dette også har indflydelse på prisen i markedet, at kvaliteten 

stiger.  
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Søjlediagram 414: 

 

Kilde: Boliga. Udarbejdet af Boliga. 

Når man ser på antallet af lejligheder, der bliver færdiggjort år for år i Københavns og 

Frederiksberg kommune, fremgår det tydeligt, at finanskrisen har haft stor indflydelse på 

byggerierne. I nedenstående graf fremgår antallet af færdiggjorte byggerier. 

Graf 315: 

 

Kilde: Danmarks statistik. Udarbejdet af Niklas Hemmingsholt 

                                                            
14 http://www.boliga.dk/graph.aspx 
15 www.statistikbanken.dk/BYGV22 
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Da der ikke bygges større ejerlighedskomplekser på kort tid, er der naturligvis forsinkelse i 

forhold til, hvornår byggerierne påbegyndes, og hvornår de står færdige. Fra anden kvartal 2008 

til ultimo 2014 ses en ”flad periode”. Men herefter kom der igen flere færdige boliger, dog langt 

fra samme niveau som før finanskrisen, hvor der eksempelvis i starten af 2007 blev opført over 

70.000 ejerlejligheder. 

Byggeomkostninger 
Udviklingen af byggeomkostningerne for etagebyggeri er væsentlig at inddrage, da denne faktor 

har indflydelse på antallet af lejligheder, der bliver opført. Hvis omkostningerne er høje, vil det 

alt andet end lige betyde, at antallet af opførte lejligheder reduceres.   

Nedenstående graf viser prisudviklingen for byggeomkostningerne.  

Graf 416: 

 

Kilde: Danmarks statistik. Udarbejdet af Niklas Hemnmingsholt 

Ser man på udviklingen fra 2003-2015, er det blevet dyrere at opføre lejligheder. Dette er 

naturligvis en selvfølge eftersom lønninger, produkter mv. også udvikler sig hen over årene. 

Denne udvikling har naturligvis indflydelse på, hvor mange lejligheder der bliver opført, da det 

                                                            
16 http://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920 
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skal kunne betale sig at bygge. Dette har derudover også indflydelse på priserne, da det fortsat 

skal kunne betale sig at bygge, før det bliver gjort. Byggeomkostningerne er steget væsentlig 

mere end inflationen, inden finanskrisen brød ud. Dette vurderes at være primært drevet af den 

store efterspørgsel, der var på arbejdskraft.  

Det er ligeledes væsentligt, at undersøge prisudviklingen for byggegrunde. Nedenstående figur 

illustrerer, hvordan prisen på byggegrunde har udviklet sig fra 1992 til 2012.  

Figur 2:17 

 

Kilde: Danmarks Nationalbank. Udarbejdet af Danmarks Nationalbank 

Det fremgår tydeligt, at priserne på byggegrunde i Københavnsområdet er steget enormt. Det kan 

der være flere årsager til. En af årsagerne vurderes at være at udbuddet er meget lavt, hvilket 

naturligvis får priserne til at stige.  

Det er tydeligt, at prisudviklingen tog fart i starten af 00’erne, hvilket hænger rigtig godt sammen 

med, at antallet af byggerier også er steget. Efterspørgslen har simpelthen været stor. 

                                                            
17 
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2014/09/Boligmarked%20i%20flere%20hastigheder
_kvo3-2014.pdf#search=grundpriser 
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Demografi 
Nedenstående Søjlediagram illustrerer, hvordan befolkningsvæksten har udviklet sig i 

Københavns og Frederiksberg kommune. Siden 2008 er befolkningstallet steget med ca. 100.000 

indbyggere i de to kommuner til sammen, hvilket svarer til en stigning på ca. 16%. Det er en 

voldsom stigning, når der, i samme periode, har været en vækst på ca. 4% for hele landet18. 

Søjlediagram 5: 

 

Kilde: Danmarks statistik. Udarbejdet af Niklas Hemmingsholt 

I nedenstående graf fremgår udviklingen i forskellige aldersgrupper. Københavns og 

Frederiksberg Kommune vækster mere end landsgennemsnittet i alle aldre. Men der er ingen 

tvivl, om at den største vækst ses i alderen 0-30 år. Det tyder altså på, at flere får børn, imens de 

er boende i København og Frederiksberg. Derudover tyder det på, at unge i 20’erne i langt større 

grad vælger at flytte til København og Frederiksberg end tidligere.  

  

                                                            
18 www.dst.dk 
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Graf 5: 

 

Kilde: Danmarks statistik. Udarbejdet af Niklas Hemmingsholt 
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Opsummering 
Tabel 2: 

Parametre Før finanskrisen Efter finanskrisen 
Boligudbud  Antallet af handler lå relativt 

stabilt 

 Udbuddet af boliger steg markant 

i takt med prisen også steg 

 Antal handler er igen kommet på 

niveau med før finanskrisen 

 Antal boliger til salg faldt 

markant under finanskrisen 

 Det har efterfølgende svinget en 

smule, men udbuddet svare nu 

kun til ca. 40% af udbuddet, da 

det var størst under finanskrisen 

 Boligudbuddet er ikke fulgt med 

op sammen med prisudviklingen 

Byggeri  Byggeriet så en massiv udvikling 

i 00’erne 

 Før finanskrisen så vi at antallet 

af færdiggjorte byggerier lå på et 

meget højt niveau 

 Efter finanskrisen gik det i stå 

 Vi har de sidste par år set en flot 

udvikling i færdiggjorte byggerier 

Byggeomkostninger  Før finanskrisen indtraf, så vi en 

kraftig stigning i 

byggeomkostningerne 

 Fra 2004 til 2008 steg 

omkostningerne med ca. 15% 

 Vi så at grundpriserne steg 

voldsomt 

 Lige efter finanskrisen stagnerede 

priserne 

 Priserne er igen steget og er 

steget med ca. 12% fra 2010 til 

2016 

 Grundpriserne faldt frem til ca. 

2011, hvorefter de er steget 

voldsomt igen og ligger lige 

under niveauet før finanskrisen 

Demografi  Der er ingen data på udviklingen 

før finanskrisen 

 Efter finanskrisen er det tydeligt 

at se at der er en stor 

efterspørgsel efter at bo i byen 

 Fra 2008 til 2017 er den 

gennemsnitlige befolkkning 

steget med 4% til sammenligning 

er det steget med 16% i 

København og Frederiksberg. 

 Vi ser en øget stigning i alle 

aldersgrupper i forhold til 

stigningen på landsplan I sær 

andelen  

 At 0-30 årige er vokset kraftigt 

Kilde: Niklas Hemmingsholt. Udarbejdet af Niklas Hemmingsholt 
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Regulerende tiltag for boligmarkedet 

I det følgende afsnit vil jeg beskrive hvilken regulering der er kommet før og efter finanskrisen. 

Det er både de tiltag der har indflydelse på køberne, men også dem som har indflydelse på 

pengeinstitutterne, som indirekte også har betydning for de kommende boligejere. 

Før finanskrisen 
Hvis man undersøger, hvordan boligmarkedet blev reguleret før finanskrisen, får man svært ved 

at finde tiltag, som bremsede udviklingen i boligmarkedet. I stedet for at stabilisere 

boligmarkedet med tiltag, som skulle sikre, at konsekvenserne af en finanskrise blev begrænset, 

valgte man i stedet at indføre nye låneformer og indfrysningen af ejendomsskatten. 

Nationalbanken har udarbejdet en rapport, som belyser, hvilken konsekvens indførslen af nye 

låneformer samt fastfrysning af ejendomsskatterne har haft på boligpriserne. I nedenstående 

figur kan man se udviklingen på hele boligmarkedet og ikke udelukkende på ejerlejligheder i 

Københavns og Frederiksberg Kommune. Det vurderes, at figuren alligevel kan anvendes til at 

give et retvisende billede af, hvilken konsekvens og effekt det har haft på boligmarkedet. 
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Figur 319 

 

Kilde: Danmarks Nationalbank. Udarbejdet af Danmarks Nationalbank 

Der er ingen tvivl om, at indførelsen af nye lånemuligheder medførte de største konsekvenser for 

boligmarkedet. Det betød, at der var stor fokus på at blive boligejer, hvilket medførte en stor 

konkurrence om kunderne blandt bankerne og kreditforeningernes. Konsekvensen heraf var, at 

kreditgivningen ikke altid blev lavet ordentligt, fordi banker og kreditforeninger havde fokus på 

at få deres markedsandele og dermed blev sektoren for risikovillige. En konsekvens af den 

mangelfulde rådgivning var, at kunderne i visse tilfælde fik lov til at købe dyrere, end de havde 

råd til, hvilket medførte at priserne naturligvis steg i markedet. Der kendes til tilfælde, hvor 

kunder er blevet anbefalet at købe før salg af egen bolig, fordi priserne kun gik én vej. Da 

finanskrisen så kom, ramte krisen boligejerne hårdt. Nogle kunder havde to ejendomme, og 

konsekvenserne af dette var, at de i værste tilfælde måtte sælge begge boliger med tab. 

                                                            
19 
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2011/03/boligboblen%20der%20bristede.pdf#searc
h=boligboble 
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Før finanskrisen blev der altså ikke foretaget nogle væsentlige regulatoriske tiltag for at holde 

hånden over boligmarkedet – tværtimod blev der givet lempelser.  

Efter finanskrisen 
Man har lært meget af finanskrisen. Efter finanskrisen kom der nemlig en lang række tiltag fra 

forskellige interessenter såsom finanstilsynet, hvilket var med henblik på at stabilisere 

boligmarkedet. Der kom følgende nye tiltag: 

 Tilsynsdiamant for pengeinstitutter og kreditforeninger  

 Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder 

 Tilføjelser til ”Bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder” 

Motiver for indførelsen af tiltag 

Der er flere årsager til, at man ønsker at stabilisere boligmarkedet og undgå en ny boligprisboble. 

Fx vil man gerne sikre forbrugerne, bankerne og kreditforeningerne, da de alle tilsammen har 

stor indflydelse på, hvordan den danske økonomi udvikler sig. Det Systemiske Risiko Råd har 

lavet en fin illustration af nogle af de konsekvenser, som et fald i boligmarkedet kan have for 

Danmark. Det fremgår af nedenstående figur.  
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Figur 420 

 

 

Figuren viser, at et kraftig boligprisfald har indflydelse på hele den danske økonomi. Det 

påvirker både forbrugerne, kreditforeningerne og bankerne samt udviklingen i landets BNP. I 

sidste ende vil det medføre, at der kommer endnu et fald i priserne. Denne læring har man fået 

efter finanskrisen, hvorfor der er stor fokus på at undgå en ny boligboble. 

 

Tilsynsdiamanten 

Der findes to tilsynsdiamanter. Én for pengeinstitutter og én for realkreditinstitutter21. De er 

udarbejdet af Finanstilsynet, som ønsker at sikre, at der ikke tages for høje risici i forbindelse 

med styringen af de forskellige forretninger, men at det fortsat er muligt at drive en sund 

                                                            
20 http://risikoraad.dk/media/197241/diskussionspapir-om-initiativer-og-pejlemaerker-i-forhold-til-
ejendomsmarkedet.pdf 
21 https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsdiamanten-for-pengeinstitutter 

https://finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsdiamanten-for-pengeinstitutter
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forretning. De har begge det til fælles, at de skal støtte sektoren, således at boligmarkedet ikke 

løber løbsk. Tilsynsdiamanten er altså mere møntet på selve branchen i stedet for forbrugerne. 

Men da branchen har indflydelse på forbrugernes muligheder for optagelse af lån og på hvilke 

vilkår det er muligt, har det indirekte også betydning for forbrugerne. 

Tilsynsdiamanten for pengeinstitutterne 

Tilsynsdiamanten består af fem parametre: 

 Likviditetsoverskud >50% 

 Ejendomseksponering <25% 

 Udlånsvækst <20% 

 Store eksponeringer <125% 

 Funding ratio <1% 

Likviditetsoverskud 

Dette parameter omhandler den likviditetsoverdækning, der skal være tilbage, efter man har 

opfyldt lovens minimumskrav i lov om finansiel virksomhed (10/15%). Likviditetsoverdækning 

er fastsat til at være større end 50% i forhold til lovkravet. 

Ejendomseksponering 

Man må ikke, i sin portefølje, have en eksponering mod ejendomme, byggeprojekter og 

garantier, som fylder mere end 25% af den samlede udlånsportefølje. Dette skal sikre, at man er 

mere robust mod faldende priser på boligmarkedet og dermed sikrer en sundere bank. 

Udlånsvækst 

Man må ikke øge sine udlån med mere end 20% pr. år. Der findes dog tilfælde, hvor dette ikke er 

overholdt. COOP-bank har haft en udlånsvækst på over 20%. Da de er en nyetableret bank, er 

dette dog forventeligt. 

Store eksponeringer 

En stor eksponering er en eksponering, som dækker mere end 10% af det justeret 

kapitalgrundlag. Den samlede sum ligges sammen, efter der er taget hensyn til 

kreditrisikoreduktionen. Der findes undtagelser, som ikke medregnes. Dette gælder 

eksponeringer på under kr. 3 mio. efter kreditrisikoreduktionen samt eksponeringer mod 

kreditinstitutter med en værdi på under kr. 150 mio. euro. 
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Funding ratio 

Denne faktor angiver forholdet mellem udlån og den arbejdende kapital fratrukket obligationer 

med en løbetid på under 1 år. Den ”arbejdende kapital” består af indlån, udstedte obligationer, 

egenkapital mf. Så når udlånsmassen divideres med den arbejdende kapital, skal denne ratio 

være under 1. Man skal derfor løbende holde øje med denne faktor og justere løbende for at 

holde denne faktor under 1. 

Tilsynsdiamant for kreditforeninger 

Tilsynsdiamanten for kreditforening træder i kræft i 2018 kilde22. Tilsynsdiamanten for 

kreditinstitutter er naturligvis en smule anderledes end for pengeinstitutterne, da det er nogle 

andre forudsætninger og forretninger, der laves. Der er fem faktorer, som gør sig gældende: 

 Udlånsvækst 

 Lånetagers renterisiko 

 Begrænsning af afdragsfrie lån 

 Begrænsning af lån med kort funding 

 Store eksponeringer 

Udlånsvækst 

Der laves en begrænsning i udlånsvæksten i forhold til forskellige segmenter. Væksten skal være 

under 15% pr. segment. Der er følgende segmenter: 

 Private 

 Erhverv med boligformål 

 Landbrug 

 Andet erhverv 

Der er seks kreditforeninger, som indberetter til finanstilsynet om deres udlånsvækst. I 

forbindelse med udarbejdelse af tilsynsdiamanten brugte man nedenstående data for at se, 

hvorledes det havde forholdt sig, hvis man havde indført dette krav tidligere. 

  

                                                            
22 https://finanstilsynet.dk/da/Tilsyn/Tilsynsdiamanten-for-realkreditinstitutter 
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Tabel 3: 

 

Kilde: Finanstilsynet. Udarbejdet af finanstilsynet 

I 2008 bryder stort set alle institutter kravet om udlånsvækst, hvorfor det kan bruges som en 

early warning til, at der bliver taget for meget risiko i nogle segmenter. 

Lånetagers renterisiko 

Denne faktor beskriver, hvor mange lån kreditforeningerne må tilbyde kunderne, som har en 

LTV (ejendomsvurdering) på over 75% og med en løbetid på op til 2 år. Med andre ord må de 

maksimalt have 25% af deres udlån til kunder med en belåning på over 75% og samtidigt med en 

løbetid kortere end 2 år. Denne faktor er sat ind for at mindske risikoen for kreditforeningerne 

ved rentestigninger. Finanstilsynet har igen lavet en graf over hvor stor en eksponering de 

forskellige institutter har.  
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Tabel 4: 

 

Kilde: Finanstilsynet. Udarbejdet af finanstilsynet 

Tabellen viser, at der er stor forskel på, hvilken renterisiko pengeinstitutter har. Det 

pengeinstitut, der har den største renterisiko, har mere end 45% af porteføljen med en belåning 

på over 75% og med en løbetid på mindre end to år. Det institut, som har den laveste renterisiko, 

har ca. 15% af sin portefølje, der ligger med en øget renterisiko. Middelværdien er 26%, så 

gennemsnittet er tæt på målet. Der er derfor nogle kreditforeninger, som skal afvikle disse 

lånetyper fra deres portefølje. Andre har ”råd” til at tage flere lån med kort løbetid og høj 

belåning ind. 

Begrænsning af afdragsfrie lån 

Andelen af afdragsfrie lån, ved en belåning på mere end 75%, skal være under 10% set i forhold 

til den samlet udlånsmasse. Da det er en længere proces at få sin portefølje tilpasset, har 

institutterne fået lov til først at skulle opfylde dette punkt i 2020. Institutterne har lavet 

forskellige tiltag, som betyder, at andelen nedbringes. Derudover er der mange lån, hvor 

afdragsfriheden udløber inden 2020, hvorfor disse lån forventes at skulle starte afvikling. 
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Tabel 5: 

 

Kilde: finanstilsynet. Udarbejdet af finanstilsynet 

Ovenstående tabel illustrerer, hvor stor en andel af kreditforeningernes porteføljer, der ikke 

opfylder kravet om afdragsfrie lån. Med en middelværdi på ca. 12% vurderes det, at der skal 

være fokus på dette fra institutternes side, hvis de skal opfylde dette krav i 2020. 

Begrænsning af lån med kort funding 

Finanstilsynet ønsker at nedbringe lange lån, som finansieres ved korte obligationer. 

Finanstilsynet har derfor bestemt, at der maksimalt må være 25% af udlånet, som skal 

refinansieres årligt og/eller maksimalt 12,5%, der må refinansieres pr. kvartal. Dette punkt er 

man kommet rigtig langt med. Der er flere kreditforeninger, som ikke tilbyder 1 årige Flexlån. 

Flere har lavet et alternativt lån, som hedder Flexkort (Realkredit Danmark). Det er et lån med 

variabel rente, som bliver finansieret med obligationer, der har en længere løbetid. 

Store eksponeringer 

Summen af de 20 største eksponeringer må ikke overstige den egentlige egenkapital. I 2013 var 

der kun et enkelt institut, som ikke opfyldte dette parameter. Kigger man på 2007 og 2008 

fremgår det tydeligt, at eksponeringerne var store, hvilket har haft indflydelse på omfanget af 

finanskrisen. Det fremgår, at middelværdien lå over grænsen i 2007. 
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Tabel 6: 

 

Kilde: Finanstilsynet. Udarbejdet af finanstilsynet 

Konsekvens hvis faktorer ikke overholdes 

I tilfælde af at ovenstående faktorer ikke overholdes, vil finanstilsynet indgå en dialog med 

pengeinstituttet eller kreditforeningen. Hvis der er ikke findes en god forklaring på, hvorfor at 

udviklingen har oversteget rammerne, kan finanstilsynet reagere ud fra tilsynsstigen. Denne 

”stige” ser således ud: 

Figur 5: 

 

Kilde: Finanstilsynet. Udarbejdet af finanstilsynet 
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En offentliggørelse af risikooplysninger vil typisk findes på finanstilsynets hjemmeside, hvilket 

kan medføre, at finanstilsynet øger solvenskravene til pengeinstituttet. Som institut er man ikke 

interesseret i dette, da dette medfører, at omkostningerne ved at drive instituttet stiger, da det 

koster penge at afdække sine kapitalbehov. 

Delkonklusion 

Det er naturligvis svært at vise, hvilken konsekvens ovenstående tiltag har haft på boligpriserne, 

da flere af tiltagene fortsat ikke er trådt i kraft. Dog kan man se, at der er flere institutioner, som 

ikke holder sig indenfor grænserne på nuværende tidspunkt, hvilket alt andet end lige må 

medføre et ændret fokus fra institutterne. Det vurderes derfor, at ovenstående initiativer 

understøtter branchen og dermed også forbrugerne og boligmarkedet, således at det dæmper 

udviklingen af boligmarkedet. 

Vejledning om forsigtig kreditvurdering 

Finanstilsynet har udarbejdet en vejledning til bankerne, som skal sikre, at de foretager en 

forsigtig kreditvurdering i specifikke områder i Danmark, såkaldte ”vækstområder” 23. 

Vækstområdet er specificeret til at være Københavns- og omegnskommunerne samt Århus. 

Baggrunden for denne vejledning er, at finanstilsynet vurderer, at priserne stiger kraftigst i disse 

områder. Kombinationen af den lave rente og Det Systemiske Risiko Råd’s anbefaling, har man 

derfor udarbejdet denne vejledning. Finanstilsynet har i denne forbindelse spurgt 16 

pengeinstitutter til råds og herefter udarbejdet denne vejledning. Der er to parametre i denne 

vejledning. Vejledningen handler overordnet om at øge boligejernes robusthed i forbindelse med 

køb af fast ejendom i vækstområderne: 

 Rentestress 

 Formuestress  

Rentestress 

Rentestress ses i tilfælde af, man ønsker et variabelt forrentet lån, når man køber bolig, samt at 

økonomien kan klare, at renten stiger til +1%, i forhold til obligationslånsrenten, på det givne 

tidspunkt - dog mindst 4%.  Det betyder, at i tilfælde af stigende renter, vurderes nye boligejeres 

                                                            
23 https://www.finanstilsynet.dk/da/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2016/Pressemedddelelse-
Vejledning-om-forsigtighed-i-kreditvudering-ved-belaaning-010216 
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økonomi ud fra dette scenarie, hvorfor deres robusthed alt andet end lige må være bedre. Dette 

skal sikre, at boligejerne kan modstå eventuelle fremtidige udsving i renten. 

Formuestress 

Købes en fast ejendom og er familiens gældsfaktor (samlet gæld /samlet bruttoindkomst) over 

fire, er det, ud over en flot tilbagebetalingsevne, også nødvendigt at have en robust formue. Hvis 

gældsfaktoren er mellem fire og fem, skal formuen stresses med 10%. Derefter skal man 

forholde sig til formuen, som bør være positiv. I tilfælde af den ikke er det, skal der være gode 

grunde til en bevilling af sagen. Hvis gældsfaktoren er over fem, skal man stresse formuen med 

hele 25%, hvorefter den også helst skal være positiv.  

Tilføjelser til bekendtgørelsen om god skik 

Bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder er en vejledning til, hvordan man 

driver en finansiel forretning redeligt og i god praksis24. Bekendtgørelsen indeholder en række 

punkter omkring de services, der tilbyde i bankerne lige fra investeringsrådgivning til 

oplysninger om ÅOP. 

Finanstilsynet har tilføjet lidt til bekendtgørelsen om God skik for finansielle virksomheder. Den 

tilsiger i §20 stk. 3 at ved køb af bolig, skal man som minimum have 5% af boligens pris plus 

omkostninger. Det er endnu en tilføjelse, som skal sikre at kommende boligejere har en mere 

robust økonomi, når der investeres i fast ejendom. Det er dog vigtigt at pointere, at de 5% ikke 

kan komme fra lån eller kreditter. Det skal være opsparet midler eller fx arveforskud. Dette tiltag 

er ikke nyt i Danske Bank. Men det, at der bliver fastsætte fælles regler, bliver det ikke et 

konkurrenceparameter. 

Dog kan der være enkelt tilfælde, hvor det er muligt at afvige dette tiltag. Der kan være 

situationer, hvor fx nyuddannet ikke har haft muligheden for at spare op til en udbetaling men 

har fået fast arbejde, hvormed økonomien er en helt anden. I disse særlige tilfælde er der nogle 

kriterier, som skal være opfyldt: 

 Rådighedsbeløbet/betalingsevne 

 Gældsafvikling 

                                                            
24 Bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder 
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I tilfælde af at deres betalingsevne er meget robust ved købet, kan kravet fraviges. Ved meget 

robust betalingsevne forstås det således, at betalingsevnen, altså rådighedsbeløbet, skal være 

større end bankens anbefaling. Derudover må der ikke være en nedgang i forhold til det 

nuværende rådighedsbeløb. 

Der er også indført et afviklingskrav på gælden ved afvigelser fra dette kriterie. Belåningsgraden 

skal være under 95% efter tre år. Derudover skal banken lave en beregning for, hvor mange år 

kunderne vil være teknisk insolvent i, hvis priserne falder med 15% med den valgte finansiering.  

Hvilken betydning har ovenstående regulering haft for boligmarkedet 

Tidligere nævnte tiltag er relativt nye, hvorfor man formentlig ikke har set den reelle udvikling 

og påvirkning af boligmarkedet endnu. På baggrund af egne erfaringer fra mit arbejde i Danske 

Bank, så er der ingen tvivl om, at ovenstående tiltag har haft indflydelse på vores arbejde. Kravet 

om 5% udbetaling var allerede indført, inden det blev tilføjet i bekendtgørelsen om god skik for 

finansielle virksomheder, hvorfor dette ikke havde den store betydning for os. Rente- og 

formuestress er meget nye tiltag, hvorfor der fortsat er behov for flere erfaringer. Dog vurderes 

det, at Danske Banks kreditgivning er blevet skarpere, og at det kræver mere end tidligere at 

kunne investere i fast ejendom.  

Der ingen tvivl om, at tilsynsdiamanten har haft indvirkning på realkreditforeningsprodukterne. 

Realkredit Danmark har indført skarpere kriterier for, hvornår der kan ydes afdragsfrie lån. Flere 

kreditforeninger tilbyder ikke helt korte variable lån – det er en direkte konsekvens af den 

begrænsning af kort fundig, som finder sted.  

Yderligere regulering 
Det debatteres jævnligt, om der skal indføres flere tiltag for at sikre boligmarkedet og dermed 

hele Danmarks økonomi bedre. Derfor undersøges mulig regulering, der kan komme i fremtiden. 

Nedenfor ses forslag til yderligere regulering: 

 Skærpe rentefradraget yderligere 

 Ændring af boligbeskatningen (grundskyld og ejendomsværdiskat) 

 Afdragskrav 

 Krav til tilbagebetalingsevnen 

 Øget udbetalingskrav 
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Skærpe rentefradrag yderligere 

De nuværende skatteregler giver muligheden for at trække renteudgifter fra i skat. Det er muligt 

at få fradrag på 33,6% af en samlet negativ kapitalindkomst på 50.000/100.00025. I tilfælde af, at 

man har en kapitalindkomst, som er mere negativ end ovenstående grænser, falder fradraget for 

disse renteudgifter hvert år frem til 2019, hvor fradraget er på 25,6%. 

Regeringen har, som en del af 2025-planen, et forslag om at sænke fradraget yderligere i 2021-

2025 med 5% point26.  

Det vurderes, at denne ændring vil have en minimal effekt, da påvirkningen på forbrugernes 

økonomi ikke er særlig stor. 

Ændring af boligbeskatningen 

Ændringen af boligbeskatningen er meget oppe i tiden. Det bliver diskuteret, hvad der skal ske 

med ejendomsværdiskattestoppet, som udløber i 2020. Nuværende beskatning er sammensat 

sådan, at man bliver beskattet af den lavest værdi af én af følgende tre modeller: 

 Ejendomsværdien pr. 1 januar 2001 + 5% 

 Ejendomsværdien pr. 1 januar 2002 

 Ejendomsværdien pr. 1 oktober 2011 nedsat med 2,5% 

Som tidligere beskrevet er der sket en voldsom stigning i boligpriserne, hvorfor der er mange 

(hvis ikke alle), som har en lempelig beskatning af deres bolig. I dag betaler man 1% op til en 

værdi til kr. 3 mio. og 3% for ejendomme over kr. 3 mio.  

Det debatteres i disse dage, hvordan det fremtidige boligbeskatningssystem skal bygges op. 

Venstres forslag om at ejendomsværdiskatten skal være 0,6% op til kr. 6 mio. og derudover 1% 

af resten, kan ikke gennemføres, da der ikke er flertal for dette forslag. Pt. afventer man, at der 

kommer et nyt forslag, som skal forhandles på plads. 

Afdragskrav 

Det systemiske Risiko Råd har et forslag til afvikling af gæld i boligen. De henviser til, 

hvorledes det fungerer i Sverige, hvor det kun er muligt at låne op til grænsen på 85%, hvis 

afviklingen er minimum 2% om året, indtil belåningsgrænserne er 70% eller mindre. Dette 

                                                            
25 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2017 
26 https://www.information.dk/telegram/2016/08/regeringen-saenke-boligejernes-rentefradrag 
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forslag skal sikre, at boligejerne er mere robuste ved prisfald. Det skal reducere risikoen for en 

ny krise, da gælds-sætningen i samfundet alt andet end lige bliver lavere. 

Tilbagebetalingsevnen 

RisikoRådet har også en dialog om tilbagebetalingsevnen, og om hvorvidt det er muligt at sætte 

rammer herfor. Der foreligger i øjeblikket tre forslag: 

 Maksimal lån i forhold til indkomst 

 Maksimal gældsservicering 

 Minimum tilbagebetalingsevne 

Maksimal lån i forhold til indkomst kaldes i dag gældsfaktoren. I Danske Bank gælder, at alle 

bevillingsbeføjelser fjernes i afdelingerne ved en gældsfaktor over 4. Det vil sige, at hvis 

gælden/bruttoindkomsten over 4, kan der ikke bevilges boligfinansiering i afdelingerne. Det er 

dog stadig muligt at købe fast ejendom med en gældsfaktor over fire. Dog skal der være andre 

gode argumenter. Det er derfor ikke en grænse, som automatisk giver afslag på køb af bolig. I 

tilfælde af det besluttes at sætte en maksimal grænse for, hvor høj gældsfaktoren må være i 

forhold til køb af bolig, kan det begrænse købere, hvis boligpriserne stiger mere end 

indkomsterne gør.  

Fordelen ved dette forslag er, at det er meget simpelt at udregne. Konsekvensen af dette forslag 

vil være, at prisudviklingen i større grad må følge indkomstudviklingen. 

Ulempen er, at det ikke tager højde for gældsbyrden. Renten og bidragssatserne ændrer sig hele 

tiden, og derfor er det vigtigt også at have disse faktorer med i det samlede billede. Derudover er 

der en chance for at det kan ramme de ældre, som typisk har en lav indkomst. 

En måde at få rente- og bidragsudviklingen med ind i reguleringen, er ved maksimal 

gældsservicering. Dette forslag omhandler, hvor stor en del rente, afdrag og bidragsbetalinger 

må fylde i forhold til indkomsten. Dette kriterie kendes ikke i dag.  

Fordelen ved dette forslag er, at det kræver, at al gæld kendes. Det er altså ikke nok kun at kende 

de nye lån.  

Udfordringen er, at det kan være svært at få alle gældsposter indleveret.  
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Hvis man kigger på hvordan Danske Bank arbejder i dag, vurderes det ikke besværligt at 

indhente alle gældsposter. Det ligger allerede i rådgivningen om at få fuld indsigt i kundernes 

økonomi. Derudover er det de færreste, der har megen gæld, når de skal købe bolig, da det 

kræver en udbetaling og opsparing. 

Det sidste forslag er minimums tilbagebetalingsevnen, som kan sammenlignes med 

rådighedsbeløbet i dag. Her er alle faste udgifter trukket fra indtægten, og dermed kan det 

vurderes, hvor meget der er tilbage til uforudsete udgifter mv. Fordelen er, at man kan rådgive 

den enkelte langt bedre, da der kan være forskel på forbrugsvaner mv. Ulempen er, at det er 

omstændigt og kræver, at låntagerne bruger tid på at lave et fyldestgørende budget.  

I Danmark bruges dette koncept. Der er dog ikke sat nogle minimumsgrænser for, hvor lavt et 

rådighedsbeløb må være. 

Min egen holdning til dette er at anbefale en grænse, som belyser en maksimal grænse for 

nedgangen i rådighedsløbet, efter man har trukket opsparingen ud af økonomien. På den måde 

sikres at nedgangen i rådighedsbeløbene, og dermed også kundernes robusthed, bliver mindre i 

stedet for at sætte et minimumsgrænse for, hvad rådighedsbeløbene skal være. Det har alle 

bankerne i dag alligevel. 

Øget udbetalingskrav 

Der er i dag et krav om, at køberne af en fast ejendom skal ligge minimum 5% i udbetaling. En 

stramning af dette forslag vil betyde, at der vil være flere, som vil efterspørge billigere boliger 

eller vente med at købe fast ejendom, til de har sparet nok op. Fordelen ved at have boligejere, 

som ikke skylder meget i deres ejendom er, at der skal mere til, før de bliver insolvente ved 

prisfald. Dette har indflydelse på sårbarheden hos husejerne, hvilket er en fordel for samfundet. 

Delkonklusion 

Det vurderes, at samtlige af ovenstående forslag, om yderligere regulering, vil have indflydelse 

på priserne og udviklingen heraf. 

Det vurderes, at ”maksimal nedgang i rådighedsbeløbene”, kombineret med et krav om afvikling 

af gælden ned til en specifik grænse, vil have en stabiliserende effekt. På den måde sikres, at 

kunderne er økonomisk robuste, og at afviklingen af gælden automatisk sættes i gang. 
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Analyse af ejerlejlighedsmarkedet i Københavns og Frederiksberg 

kommune 
I det kommende afsnit analyseres ejerlejlighedsmarkedet på forskellige måder. For at finde frem 

til hvilke faktorer der påvirker boligmarkedet startes med en regressionsanalyse. Derefter 

analyseres markedet ud fra boligbyrden, kvadratmeterpriserne, User-Cost. Jeg vil endvidere 

analysere markedet ud fra Tobin’s Q samt Case & Shiller’s syv kriterier.  

Regressionsanalyse 
Det er valgt at lave en multipel regressionsanalyse. Denne analyse kan belyse, hvilke variabler 

der påvirker udviklingen i kvadratmeterprisen. Derfor er nogle af variablerne samlet og sat ind i 

nedenstående analyse. Data er indsamlet for år 2000 til år 2016, hvorfor denne periode danner 

baggrund for udfaldet af nedenstående analyse. Denne undersøgelse fortages ud fra et 

konfidensniveau på 95%, hvilket betyder, at man med 95% sikkerhed kan konkludere, at 

nedenstående er korrekt. 

Følgende seks variabler indgår i analysen: 

 Inflation 

 Ledighed 

 Forbrugertillidsindikator 

 Disponibel indkomst 

 BNP 

 Renten 

Analysen er signifikant når tre ud af seks variabler indgår i modellen. Som det fremgår af 

nedenstående output, kan man se modellen. 
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Tabel 7: 

 

Kilde: data er fra Danmarks statistik. Udarbejdet af Niklas Hemmingsholt 

Ovenstående output viser, at R-kvadreret er 94%. Det betyder, at disse tre variabler forklarer hele 

94% af udviklingen i kvadratmeterprisen, hvilket vurderes at være en meget høj forklaringsgrad. 

Derudover er modellen signifikant, idet at modellens P-værdi er 0,00001%.  

 

Disponibel indkomst 

Som det fremgår af ovenstående output, er P-værdien, for den disponible indkomst, langt fra 5%. 

Den er nemlig 0,48%. Den fortæller, at for hver gang den disponible indkomst stiger med kr. 

1.000, falder kvadratmeterprisen med kr. 0,0002. Det vurderes ikke at give mening, at 

kvadratmeterprisen falder, når den disponible indkomst stiger. Dog er faldet meget lille. Der er 

ligeledes lavet en analyse, hvor den disponible indkomst ikke er med. Her er forklaringsgraden 

88%. Den disponible indkomst er derfor ikke den mest forklarende variabel. 

 

BNP 

Undersøges hvorledes udviklingen i BNP påvirker kvadratmeterprisen, så er den positivt 

korreleret. Det vil sige, at når BNP stiger, vil kvadratmeterprisen også stige. I dette tilfælde ses, 

at hver gang at BNP stiger med kr. 1 mio., så stiger kvadratmeterprisen med ca. kr. 63. Og da P-

værdien er langt under 5%, er denne variabel ligeledes signifikant. 
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Renten 

Outputtet viser, at renten og udviklingen i kvadratmeterprisen er negativt korreleret. Det betyder, 

at når renten stiger, falder kvadratmeterprisen. Jf. ovenstående model vil kvadratmeterprisen 

falde med kr. 3.630 ved en rentestigning på 1%- point. P-værdien er 0,01% og ligeledes 

signifikant.  

Delkonklusion 

Det konkluderes, at ovenstående tre variabler forklarer hele 94% af kvadratmeterprisens 

udvikling. Dog er det udviklingen i renten og BNP, som har størst indflydelse. Dette giver et 

indtryk af hvilke parametre, der er vigtige at have med i en given analyse af udviklingen i 

kvadratmeterprisen. 

Kvadratmeterpriser 
I dette afsnit ses der nærmere på udviklingen i kvadratmeterpriser. Dette er interessant, da det er 

en simpel måde at følge boligmarkedets udviklingen på. 

Udviklingen af kvadratmeterprisen for Københavns og Frederiksberg Kommune er undersøgt. I 

nedenstående graf viser den blå linje, hvordan udviklingen i kvadratmeterprisen har været siden 

år 2000. Den orange linje viser udviklingen i forhold til sidste års priser. Når den orange linje er 

under 100, er priserne altså faldet i forhold til sidste års priser. Det vælges her ikke at tilføje 

realprisstigningerne, da inflationen er så lav, og dermed stort set ingen forskel giver. 

  



42 
 

Graf 627 28: 

 

Kilde: Danmarks statistik. Udarbejdet af Niklas Hemmingsholt 

I 2004 og 2005 stiger priserne med henholdsvis 20% og 40% pr. år. I 2006 er priserne stort set 

uændret, hvorefter priserne i 2007 og 2008 falder med henholdsvis 12% og 18% pr. år. I år 2009 

og 2010 stiger priserne igen en smule, hvorefter de falder lidt i 2011. Siden faldet i 2011 er 

priserne kun gået én vej. Priserne er i gennemsnit steget med 9,5% pr år, hvilket må formodes at 

ligge langt over, hvad den danske økonomi formår at levere.  

Sammenlignes priserne i København og Frederiksberg med fx Århus, som også er en del af 

”vækstområdet” jf. finanstilsynet, så er udviklingen i de københavnske priser langt højere end i 

både Århus og resten af landet29. Dette fremgår af nedenstående graf. 

  

                                                            
27 http://www.boliga.dk/boligpriser/soeg?area=77147&type=1&data=0 
28 http://www.boliga.dk/boligpriser/soeg?area=77101&type=1&data=0 
29 Home.dk 
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Graf 730: 

 

Kilde: Home. Udarbejdet af Home 

Delkonklusion 

Priserne er steget kraftigt i Københavns og Frederiksberg Kommune. Udviklingen i priserne har 

været på et langt højere niveau end andre nøgletal for Danmarks økonomi har vist. Hvis vi 

isoleret set, kigger på udviklingen i prisen, kan vi se at priserne ligger over niveauet omkring 

finanskrisen. På baggrund af denne udvikling i kvadratmeterpriser alene, ser det ud til, at en ny 

boligboble er på vej. 

 

  

                                                            
30 https://home.dk/om-home/presse/home-ejerlejlighedsprisindeks/ 
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Boligbyrden   
Boligbyrden viser, hvor stor en andel af familiens indkomst efter skat, der skal bruges til at 

betale boligudgifterne det første år. Boligbyrden indeholder dog ikke alle parametre, når den 

udregnes, hvorfor den ikke fortæller hele sandheden. 

Boligbyrden tager fx ikke højde for fremtidige prisstigninger. Priserne på boligmarkedet ændre 

sig hele tiden. Boligbyrden inkluderer endvidere heller ikke det potentielle afkast udbetalingen 

kan generere sådan som UserCost gør. 

Boligbyrden indeholder følgende parametre: 

 Renteudgift 

 Ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og grundskyld) 

 Anvendelsesudgifter 

 Fællesudgifter 

 Indkomst 

Boligbyrden indeholder ikke disse parametre: 

 Afdrag 

 Udbetalingen 

 Omkostninger 

 Prisstigningstakt 

Forudsætninger for at lave en beregning af boligbyrden for en lejlighed i København er følgende: 

 Køb af ejerlejlighed i København 

 Prisen er 3 mio. i år 2000 

 Husstanden får udbetalt kr. 30.000 pr måned i år 2000 og lønudviklingen følger den 

disponible indkomst-udvikling 

 Forbrugsudgifter stiger med inflationstakten og fastsættes til 12.000 i år 2000 

 Udgift til ejerforening er fast på 18.000 årligt 

 Ejendommen finansieres med et fastforrentet obligationslån (80%) 

 Boliglån på 15% af værdien 

 5% i udbetaling 
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 Boligbeskatningen følger forudsætningerne i UserCost 

 Bidragssatsen er ikke medregnet 

Ud fra ovennævnte forudsætninger er nedenstående søljediagram udarbejdet. 

Søjlediagram 6: 

 

Kilde: Danmarks statistik. Udarbejdet af Niklas Hemmingsholt 

Søjlediagrammet illustrerer, hvordan boligbyrden har udviklet sig over tid. År 2000 er sat som 

indeks 100.  

Man kan se, at boligbyrden steg markant i årene 2004-2006. Baggrunden for denne udvikling er, 

at priserne steg voldsomt i denne periode, hvilket har indflydelse på boligbyrden. 

Endvidere ses, at boligbyrden faldt i de efterfølgende år. I starten faldt boligbyrden primært 

grundet prisfald. Senere får det faldende renteniveau også betydning for boligbyrden.  

Boligbyrden ligger på nuværende tidspunkt omkring indeks 70 i forhold til år 2000, hvilket 

fortsat er et langt fra niveauet op til finanskrisen.  

Det er interessant at se, hvor lav boligbyrden er i dag sammenlignet med de høje priser på 

boligmarkedet. Grunden til den lave boligbyrde, skyldes primært det lave renteniveau samt stor 

stigning i den disponible indkomst. Dette udsagn bakkes op af Cheføkonom fra Realkredit 
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Danmark, Christian Hellingsøe, som også peger på den lave rente og udviklingen i indkomsten 

som den primære årsag til denne udvikling. 

Man kan diskutere, om ovenstående giver et retvisende billede af markedet. Beregningerne tager 

udgangspunkt i et fastforrentet obligationslån, da det er vejen ind på boligmarkedet. Men da det 

kun ca. er 30%31, der vælger et fastforrentet lån, kan billedet være et andet i virkeligheden. 

Lavede man fx en beregning ud fra en variabel rente, hvor renten alt andet end lige var noget 

lavere, ville det påvirke boligbyrden i nedadgående retning. I tilfælde af at renten stiger, hvilket 

man kan forvente, at den gør på et tidspunkt, vil det have direkte indflydelse på boligbyrden. 

Renteudgift 

Den samlet renteudgift for obligationslånet og boliglånet er medregnet i boligbyrden. Her er 

valgt ikke at medregne bidragssatsen, da den ikke har ændret sig markant hen over årene på de 

fastforrentet obligationslån, og pga. at boligbyrden og UserCost sammenlignes senere i opgaven. 

På den måde sikres, at forudsætningerne er ens. Hvis der i stedet var valgt at tage udgangspunkt i 

et variabelt forrentet lån, var det nødvendigt at have bidragssatsen med, da denne har varieret 

væsentligt i den nævnte periode. 

Ejendomsskatter 

I beregningen af ejendomsskatterne vælges at tage udgangspunkt i, at grundværdien svarer til 

25% af boligens værdi. Derudover har man i København betalt den højeste grundskyld på 34 

promille af grunds værdi. Disse to faktorer, omregnet til én samlet, er derfor 0,85%.  

Ejendomsværdiskatten er lidt en anden historie grundet skattestoppet i starten af 00’erne. 

Værdien af ejendomsværdiskatten er derfor omregnet til den rigtige vægtning, på baggrund af 

prisernes udvikling. Derfor ses der satser mellem 1,14% og 0,5% alt efter hvilket år, og hvordan 

priserne har udviklet sig. 

 

  

                                                            
31 https://www.rd.dk/pdf/om%20os/analyser/2013/det-store-spoergsmaal-billigt-eller-dyrt.pdf 
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Anvendelsesudgifter 

Når man anskaffer sig en ejerlejlighed, skal man naturligvis betale for forbrug til el og varme. 

Vand ligger normalt i udgifter til ejerforeningen, hvorfor denne ikke medregnes her. Samlet 

udgift er sat til at være kr. 12.000 i år 2000. For at få et retvisende billede er inflationen lagt til 

denne udgift hvert år. Det sikrer et mere retvisende billede af, hvorledes udgifterne har udviklet 

sig. 

Fællesudgifter 

Det er normalt, at der er udgifter til en ejerforening i et lejlighedskompleks. Udgiften kan svinge 

meget og afhænger af mange ting. Høje priser i nogle ejerforeninger kan skyldes optaget lån i 

forbindelse med renovering af bygningen eller fx en pool. Fællesudgifterne går til de faste 

udgifter, ejerforeningen har. Det kan være vand, vedligeholdelse af bygning, forsikring mm. I 

denne beregning er udgiften kr. 15.000 årligt og har ikke ændret sig i årenes løb. Prisen bliver 

bestemt på generalforsamlingen i de respektive ejerforeninger, hvorfor prisudviklingen kan være 

forskellig fra forening til forening. 

Indkomst 

Ejerens nettoindtægt er naturligvis medregnet i boligbyrden. Denne indtægt var netto 30.000 pr. 

måned i år 2000. Denne indtægt har fulgt udviklingen i den disponible indkomst i perioden. Der 

er ikke medregnet fradrag for renteudgiften her, da den er fratrukket under renteudgiften. Der er 

derfor tale om netto-tal i hele beregningen. 

Faktorer der ikke er medregnet i boligbyrden 

I dette afsnit undersøges faktorer, der ikke er medregnet i boligbyrden. 

Afdrag 

Afdrag på gælden er ikke medregnet i boligbyrden, da det anses for at være en opsparing. Det 

gør det naturligvis nemt at udregne, men betyder også, at der fremkommer er mindre rigtig 

billede af udgiften, da dette fylder meget for en boligejer. 
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Udbetaling 

I beregningen af boligbyrden forudsættes det, at der ligges en udbetaling på 5% af boligens pris. 

Denne udbetaling skal komme af egen opsparing og kunne alternativt være investeret i noget 

andet. Denne manglende indtægt er ikke medregnet i boligbyrden. I tilfælde af man ikke 

investerede i en bolig, kunne denne udbetaling være placeret andet sted og derfor få et afkast af 

pengene. 

Omkostninger 

Der er omkostninger forbundet ved at købe en bolig. Fx til optagelse af lån, stille garanti, 

advokat, tinglysning mv. Disse udgifter kan hurtigt løbe op, og disser er ikke medregnet i 

boligydelsen. Penge som kunne bruges til andre ting. 

Prisstigningstakt 

I UserCost er der medregnet en prisstigningstakt. Denne er ikke medregnet i boligbyrden. 

Prisstigningstakten kan være meget svær at sætte et præcist tal på, men at inddrage et skynd 

giver alt andet end lige et mere retvisende billede af den reelle udgift. Skyndet skal naturligvis 

ses over en årrække, da der kan forekomme større udsving over en kortere årrække.  

En anden måde at anskue prisniveauet på er at undersøge, hvor mange kvadratmeter bolig man 

kan få for et bestemt beløb. 

Nedenstående graf viser, hvor mange kvadratmeter ejerlejlighed man kan få netto kr. 10.000 pr. 

måned. Som det fremgår af grafen, kan man se, at antallet af kvadratmeter svinger meget. Den 

røde linje viser udviklingen, hvor der er taget højde for udviklingen i den disponible indkomst. 

Her er det tydelig at se, at udviklingen var foruroligende. Man kunne i 2006 købe 65 

kvadratmeter bolig. For de samme penge kan man i 2015 købe 95 kvadratmeter.  
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Graf 8: 

 

Kilde: Realkredit Danmark. Udarbejdet af Realkredit Danmark 

 

Delkonklusion 

Antallet af kvadratmeter, der kan købes for netto kr. 10.000 pr. måned, er højere på nuværende 

tidspunkt sammenlignet med før finanskrisen. Boligbyrden er ligeledes lavere end før 

finanskrisen. Dette er primært båret af udviklingen i den disponible indkomst samt udviklingen i 

den faste rente. Derfor kan det konkluderes, at med boligbyrden som analyseredskab, er der ikke 

en ny boligboble på vej.  

  



50 
 

UserCost 
I det følgende afsnit foretages en analyse på baggrund af UserCost-modellen. UserCost anskuer 

omkostningerne ud fra et længere perspektiv end boligbyrden. Derudover medregnes der flere og 

andre elementer i UserCost, som ikke medregnes i boligbyrden. 

Overordnet set forsøger UserCost at beskrive boligydelsen med de faktorer, som her medregnes.  

UserCost er defineret ved denne formel: 

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

I det følgende afsnit beskrives de parametre, som indgår i UserCost modellen. 

Disse parametre er medregnet i beregningen: 

 Afskrivninger  

 Egenkapital 

 Fradrag i skatten 

 Ejendomsværdi- og ejendomsskat 

 Prisstigning inkl. inflationen 

 Drifts og vedligeholdelsesudgifter 

Egenkapitalen 

Da kravet i dag er, at man mindst skal lægge 5% i udbetaling, tager beregningen også 

udgangspunkt i dette. Beregningen tager derfor højde for den indirekte omkostning, der er ved at 

lægge en udbetaling og dermed benytte sig af sin egenkapital. Egenkapitalen, der benyttes til 

udbetaling, vil kunne tjene et andet formål i tilfælde af, man ikke investerede i en ejendom. En 

alternativ investering kunne være investering i værdipapirer. Hvis man havde valgt at gøre dette, 

vil man have et forventet afkast – dette forventet afkast tages der højde for i UserCost-modellen.  

Prissætning af et forventet afkast ved en alternativ investering af egenkapitalen, er rigtig svær. 

Undersøger man andre aktivklasser, kan man kigge hen imod aktier og obligationer. Da det er 

svært at sammenligne risikoen på de forskellige aktivklasser, er det valgt at sætte en faktor, som 

menes at være realistisk. Det vurderes derfor at sætte det forventet afkast til obligationslånsrente 

det pågældende år * 1,5. Baggrunden for denne faktor er, at det vurderes, at en investering i en 

realkreditobligation er mindre risikobetonet end at investere i en bolig. Det vurderes derfor, at 

det forventede afkast alt andet end lige, bør være højere end obligationslånsrenten. Samtidigt 
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vurderes det, at obligationslånsrenten giver en fin indikation af niveauet i markedet for forventet 

afkast. 

Afskrivninger (Qt) 

I UserCost antages det, at boligen nedslides og til sidst forældes så meget, at den skal rives ned. 

Der er derfor medregnet en afskrivningstakt. Denne er medregnet til at være 1%, hvilket svarer 

til, at boligen bør rives ned 100 år efter, at den er bygget. 

Der er argumenter for og imod at medregne en afskrivningsfaktor. Der er et naturligt slid af 

boligen, og dermed taler det for, at man bør medregne denne faktor. Der nedlægges løbende 

boliger, hvilket bekræfter denne hypotese om en afskrivningsfaktor. 

Men i princippet bør denne faktor være delt i to. For i boligens pris er både lejligheden og en 

grund inkluderet. Da analysen beregnes ud fra Københavns kommune, har grunden en stor værdi 

i modsætning til en grund på landet, hvor boligens værdi repræsenterer en større del af den 

samlet værdi. Det vurderes derfor, at ejendommen, sammen med grunden, altid vil have en 

værdi. 

Skat 

Som tidligere beskrevet får man fradrag for den renteudgift, man har. Dette fradrag i skatten er 

også medregnet i beregningen. Denne faktor har været ens i hele perioden, hvorfor den er sat til 

33% i fradrag. Denne faktor dækker over kapitalindkomstfradraget. Dette forudsætter, at ejeren 

ikke har en negativ kapitalindkomst på mere end kr. 50.000, da der i dette tilfælde, vil være et 

mindre fradrag for renteudgifterne. Dette fradrag trækkes fra den renteudgift, som er beregnet, da 

det er bruttoudgiften til renten, der er medregnet. Dette sikrer, at man kan se på nettoudgiften ved 

denne beregning. 

I beregningen er medtaget, at den alternative placering af egenkapitalen bliver modregnet i 

topskatten. Topskattesatsen har ændret sig over tid. Derfor er der korrigeret for denne udvikling i 

topskattesatsen i min beregning32. Dette forudsætter, at køber betaler topskat, hvilket er sat som 

en forudsætning. Man kan argumentere for forskellige satser. Man kan diskutere, hvilket 

alternativ, der skal vælges, hvis man ville investere i noget andet. Man kan vælge at investere i 

                                                            
32 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/centrale-skattesatser-i-skattelovgivningen-2010-2017 
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aktier, som beskattes på anden vis. Man kan også vælge at placere sin kapital i en pension, hvis 

skatten er en helt tredje.  

I denne beregning er det valgt, at køber har mulighed for at placere sin egenkapital, så den bliver 

modregnet i topskat. For at finde et passende afkast vælges at multiplicere den 30 årige 

obligationslånsrente med en faktor, der er 1,5. Kigger man på risikoen ved at investere i fast 

ejendom versus den 30 årige obligationslånsrente, vurderes det at være mere risikobetonet at 

investere i fast ejendom. Derfor må afkastforventningerne også være højere til en alternativ 

investering. I tilfælde af at man vælger at regne med en anden sats end topskatten, altså en 

mindre sats, så vil det betyde, at UserCost vil stige.  

Ejendomsværdi- og ejendomsskat 

I beregningen tages der ligeledes højde for udviklingen i boligbeskatningen. 

Her indgår to parametre: 

 Ejendomsskat (grundskyld) 

 Ejendomsværdiskat 

Ejendomsskatten er den skat, der betales til kommunen. Denne skat varierer fra kommune til 

kommune. Der er også forskel på Københavns og Frederiksberg Kommune. I Københavns 

kommune er ejendomsskatten sat til 34 promille, hvilket er det højeste ejendomsskatten må være. 

I Frederiksberg Kommune er ejendomsskatten i 2017 24,5 promille. Der vælges at tage 

udgangspunkt i lejligheder, der købes i Københavns kommune, hvorfor satsen, der anvendes er 

3,4%. Det formodes endvidere, at grundens værdi svarer til ca. 25% af den offentlige værdi, 

hvorfor dette svarer til 0,85% i beregningen (0,25*3,4% = 0,85%). 

Ejendomsværdiskatten er dog en anden sag. Denne skat betales ud fra den offentlige værdi. Man 

betaler 1% af den offentlige værdi op til ca. kr. 3 mio. og 3% af den værdi, der ligger over kr. 3 

mio. Men grundet skattestoppet vælges der at korrigere herfor ved at udregne hvor stor en 

besparelse, man har haft år for år i forhold til værdien fra 2001 + 5%. Der er ligeledes valgt at 

korrigere for den inflation, der har været, hvorfor det er en reel prisstigningsrabat, der er 

medregnet. Da beregningen af ejendomsværdiskatten var sammensat på en anden måde i år 

2000, er faktoren en smule over 1% i dette år. Derefter udregnes skatterabatten på baggrund af 

prisudviklingen.  



53 
 

Prisstigningstakten 

UserCost modellen skiller sig markant ud fra andre modeller ved at have en prisstigningstakt 

med i beregningen.  

Det er svært at sætte en realistisk prisstigningstakt. Her er valgt at benytte 2,5%, da Jens Lunde 

gør således i sin undervisning33. Anskuer man en historisk udvikling i priserne, tyder det på, at 

priserne, over en længere periode, stiger med inflationen samt en lille realvækst. Som tidligere 

vist i udviklingen i ejendomspriserne kan prisudviklingen dog svinge meget fra år til år.  

Prisstigningstakten har en udglattende effekt på omkostningen. Det er dog vigtigt at pointere, at 

denne prisstigningstakt gør sig gældende, hvis kvaliteten fastholdes. 

Administrations-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 

I denne udgift ligger der forskellige omkostninger. Her er bl.a. forsikring til ejendommen, 

udgifter til grundejerforeningen samt renovationsudgifterne. Denne faktor er svær at estimere, 

hvorfor der er valgt at taget udgangspunkt i den undervisning, som er modtaget på studiet. Her er 

udgangspunktet 2%, da det forventes, at incitamentet for at vedligeholde boligen er stort. I 

tilfælde af at der er tale om lejeboliger, kan man argumentere for og imod i forhold til, om denne 

post skal fylde 2%. Incitamentet er muligvis ikke er det samme for vedligeholdelse af boligen. 

For at give et retvisende billede af, hvad UserCost udregner, er det vigtigt at undersøge de 

faktorer, som beregningen ikke medtager. Det drejer sig om nedenstående parametre. 

Disse parametre medregnes ikke: 

 Låneomkostninger 

 Udgifter ved køb og salg af bolig 

 Udviklingen i indkomsten 

 Øvrige udgifter (advokat, tinglysning af skøde mv) 

 

                                                            
33 
http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/8872/Jens_Lunde_Undervisningsnote%20om%20boligudgifter
%20og%20user%20costs.pdf?sequence=1 
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Låneomkostninger 

I beregningen medregnes ikke udgifter til lånoptagelsen. Når man optager lån, er der forskellige 

udgifter forbundet med dette. Har kan bl.a. nævnes gebyrer, kurtage og tinglysning af lån. Disse 

omkostninger kan løbe op i mange penge, alt efter hvor store lånene skal være, og om der ligger 

lån i forvejen i ejendommen. I nedenstående eksempel er det en forudsætning, at der lægges 5% i 

udbetaling. Lånene vil derfor være store, og udgifterne vil følge med. Tinglysningen af lån koster 

1,5% af lånets hovedstol plus en fast tinglysningsafgift. Så hvis der skal anslås en samlet udgift 

til låneomkostninger, forudsat at der ikke er eksisterende lån i boligen, anslås udgiften til at være 

ca. kr. 65.000. Denne udgift er derfor ikke lille. Derudover kan man argumentere for, at i takt 

med at priserne stiger, vil denne udgift også stige, da nogle af udgifterne er variable alt efter 

størrelsen på lånene. Så når man senere i analysen kigger på udviklingen af UserCost i forhold til 

prisudviklingen, mangler der nogle omkostninger. 

Udgifter ved køb og salg 

Det er heller ikke gratis at købe og sælge en bolig. Ved køb af bolig er der omkostninger til 

optagelsen af lån jf. ovenstående. Men der kan også være udgifter til indflytning i form af 

maling, flyttemænd mv. Disse udgifter er ikke medregnet i beregningen. Disse kan også variere 

meget, da udgiften afhænger af, hvilken stand man køber en bolig i. I tilfælde af man køber et 

håndværkertilbud, vil indflytningsudgifterne stå til en højere pris, end hvis man køber en helt ny 

lejlighed. 

I tilfælde af man flytter fra en anden ejerbolig, er det også dyrt at flytte. Ved salg af en bolig skal 

en ejendomsmægler have omring kr. 80.000 for at sælge en bolig. Denne udgift er ikke med i 

beregningen. 

Udvikling i indkomsten 

En anden og vigtig faktor, der ikke er med i UserCost modellen, er udviklingen i 

indkomstforholdene. Det vurderes, at denne faktor er nyttig at have med, da den fortæller noget 

om udviklingen i den disponible indkomst hos befolkningen.  

Øvrige udgifter 

Under øvrig udgifter ligger der flere forskellige udgifter som heller ikke er med. Her tænkes især 

på tinglysning af skøde samt eventuelt advokatomkostninger til gennemgang af sagen. 

 



55 
 

Forudsætninger for beregningerne på UserCost 

Inden beregningerne foretages, er det nødvendigt at opstille nogle forudsætninger for 

beregningerne. Følgende forudsætninger er opstillet: 

 Købe af ejerlejlighed til kontakt   kr. 3.000.000 

 Udbetaling svarende til 5%    kr.   150.000 

 Offentlig vurdering i år 2000 og 2001 kr. 2.850.000 

 Grundværdien svarer til 25% af den offentlige vurdering 

 Køber betaler topskat og kirkeskat og AM-bidrag er ikke medregnet 

 Der tages udgangspunkt i Københavns kommune 

 Bidragssatser medregnes ikke 

 Kontaktværdien sættes til kr. 1,00 i udregningen 

Udregningerne år for år 

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

UC 2000 = 5%*11,25%(1-0,59)+95%*7,5%(1-0,33)+1(2%+1%+0,85%+1,14%-2,5%) = 7,49% 

UC 2001 = 5%*9%(1-0,59)+95%*7,0%(1-0,33)+1(2%+1%+0,85%+1,14%-2,5%) = 7,13% 

UC 2002 = 5% * 7,5%(1-0,59) + 95% * 6%(1-0,33) + 1(2%+1%+0,85%+1%-2,5%) = 6,32% 

UC 2003 = 5% * 6,75%(1-0,59) + 95% * 5,6%(1-0,33) + 1(2%+1%+0,85%+0,9%-2,5%) = 5,95 

UC 2004 = 5% * 6,75%(1-0,59) + 95% * 5,6%(1-0,33) + 1(2%+1%+0,85%+0,8%-2,5%) = 5,85 

UC 2005 = 5% * 5,25%(1-0,59) + 95% * 4,65%(1-0,33) + 1(2%+1%+0,85%+0,6%-2,5%)= 5,02 

UC 2006 = 5% * 6%(1-0,59) + 95% * 5,1%(1-0,33) + 1(2%+1%+0,85%+0,6%-2,5%) = 5,32 

UC 2007 = 5% * 6,75%(1-0,59) + 95% * 5,6%(1-0,33) + 1(2%+1%+0,85%+0,6%-2,5%) = 5,65 

UC 2008 = 5% * 8,25%(1-0,59) + 95% * 6,6%(1-0,33) + 1(2%+1%+0,85%+0,8%-2,5%)= 6,52 

UC 2009 = 5% * 6,75%(1-0,59) + 95% * 5,6%(1-0,33) + 1(2%+1%+0,85%+0,8%-2,5%)= 5,85 

UC 2010 = 5% * 5,25%(1-0,515) + 95% * 4,65%(1-0,33) + 1(2%+1%+0,85%+0,7%-2,5%)= 5,14 

UC 2011 = 5% * 5,25%(1-0,515) + 95% * 4,65%(1-0,33) + 1(2%+1%+0,85%+0,7%-2,5%)= 5,14 

UC 2012 = 5% * 3,75%(1-0,515) + 95% * 3,7%(1-0,33) + 1(2%+1%+0,85%+0,7%-2,5%) = 4,5 

UC 2013 = 5% * 3,75%(1-0,517) + 95% * 3,7%(1-0,33) + 1(2%+1%+0,85%+0,6%-2,5%) = 4,4 
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UC 2014 = 5% * 3%(1-0,517) + 95% * 3,3%(1-0,33) + 1(2%+1%+0,85%+0,6%-2,5%) = 4,12 

UC 2015 = 5% * 3%(1-0,5195) + 95% * 3,3%(1-0,33) + 1(2%+1%+0,85%+0,5%-2,5%) = 4,02 

UC 2016 = 5% * 2,25%(1-0,5195) + 95% * 2,8%(1-0,33) + 1(2%+1%+0,85%+0,5%-2,5%) = 3,69 

I ovenstående udregninger er der variabler, der ændrer sig løbende.  

Variabler der har ændret sig er:  

 Forventet afkast til alternativ placering af egenkapitalen 

 Topskatte-procenten 

 Renten 

 Ejendomsværdiskat 

 

Årsagen til at det forventede afkast, til en alternativ placering, ændrer sig er, at den tager 

udgangspunkt i obligationslånsrenten. I og med at renten ændrer sig over tid, gør afkastkravet det 

samme. Renten er udregnet ud fra en vægtning af 80% til realkreditrenten og 15% til 

boliglånsrenten. Boliglånsrenten er sat til 2,5% point over obligationslånsrenten. I årene fra 2014 

til 2016 er renteforskellen dog 3%-point, da renten ellers vil være for lav i forhold til markedet i 

dag. Årsagen til at boliglånsrenten ikke er faldet i takt med obligationslånsrenten skyldes, at 

indtjeningen er presset hos bankerne, grundet den lave rente.  

Derudover har Topskattegrænsen ændret sig løbende undervejs i de 16 år. Den bliver derfor 

justeret med denne udvikling for at give det rigtige billede af UserCost.  

Renten har, som tidligere beskrevet også ændret sig. Renten er derfor justeret ud fra årets niveau. 

Sidst men ikke mindst er ejendomsværdiskatten udregnet i forhold til skattestoppet samt 

udviklingen i boligpriserne. Derfor spænder satsen fra 1,14% til 0,5%. I år 2000 var 

boligbeskatningen sat sammen på en lidt anden måde, hvorfor udgiften ligger over 1%. Efter 

skattestoppet blev indført ligger udgiften fast på 1%. Men da skattestoppet har betydet, at man 

har fået en skatterabat, da priserne er steget, er faktoren sat ned. 

I nedenstående graf ses udviklingen i UserCost ud fra ovenstående udregninger. 
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Graf 9: 

 

Kilde: Niklas Hemmingsholt. Udarbejdet af Niklas Hemmingsholt 

Det er tydeligt, at UserCost’en er faldet i perioden fra 2000 til 2016. Efter finanskrisen steg 

UserCost’en igen, da renten steg, og boligerne faldt i værdi. Ejendomsværdiskatten vægter mere 

i den periode. Faldet bliver båret meget af renteudviklingen. 

Ser man på UserCost i forhold til udviklingen af boligpriserne, er sagen en anden. I nedenstående 

graf er prisen på lejlighederne ganget med UserCost-faktoren. 
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Figur 6: 

 

Kilde: Data er indsamlet fra Danmarks statistik. Udarbejdet af Niklas Hemmingsholt 

UserCost var markant højest inden finanskrisen indtraf, hvilket skyldes, at priserne steg kraftigt. 

Havde man derfor investeret i en lejlighed i 2006, så havde man også betalt den højeste 

UserCost, grundet prisen var så meget højere, end den var i år 2000.  

Delkonklusion 

På baggrund af UserCost som analysemodel vurderes det, at der ikke er en ny boligboble på vej. 

Dette vurderes på baggrund af, at niveauet for UserCost sammenholdt med prisudviklingen 

fortsat ligger et stykke under niveauet før finanskrisen. Det kan dog blive interessant at følge, 

hvad der sker med markedet i tilfælde af, at renten stiger. I dette tilfælde vil det presse UserCost 

op, med mindre priserne falder. Renterne ligger på et historisk lavt niveau, og man må forvente 

at renten stiger på et tidspunkt. 

Opsamling på UserCost, kvadratmeterprisen og Boligbyrden 
Som afslutning på analyserne for boligbyrden, kvadratmeterprisen samt UserCost er graferne 

samlet i graf 10, som ses nedenfor. Baggrunden herfor er at undersøge udviklingen i forhold til 

hinanden. Der er to grafer for UserCost. Den ene er udviklingen i procent, og den anden er 

udviklingen i procent multipliceret med prisudviklingen.  
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Beregningerne tager udgangspunkt i en ejerlejlighed, der ligger i København. Analyserne er 

lavet ud fra Københavns kommune, da grundskylden er forskellig fra Københavns kommune til 

Frederiksberg kommune.  

Graf 10: 

 

Kilde: data er fra Danmarks statistik. Udarbejdet af Niklas Hemmingsholt 

Ovenstående graf viser tydeligt, at det er vigtigt at medtage flere aspekter af samme sag. Den 

nemmeste måde at vurdere, om en ny boligboble er på vej, er at se på udviklingen i 

kvadratmeterprisen. Hvis man udelukkende fokuserer på udviklingen i prisen, kan man se, at 

priserne steg voldsomt før finanskrisen. De steg med henholdsvis 20% og 40% i årene 2004 og 

2005. Men kvadratmeterprisen fortæller ikke hele sandheden, da den ikke har medtaget 

forholdende i samfundet. UserCost i procent er faldende grundet den lave rente. Renten fylder 

meget i UserCost beregningen, hvis ikke man kigger på udviklingen i forhold til prisudviklingen 

i boligmarkedet. Hvis vi kigger på udviklingen i UserCost og boligmarkedet, ser det noget 

anderledes ud. Her er omkostningen forholdsmæssig høj lige inden finanskrisen grundet de store 

prisstigninger, og at rentefaldet ikke kan opveje prisudviklingen. Det samme gælder boligbyrden. 

Her er udviklingen i indkomster også med, og selv her, ligger den også højt før finanskrisen. 
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Udviklingen indenfor de seneste tre år viser, at boligpriserne aldrig har været højere. Dette 

vurderes at indikere, at der er en ny boble på vej. Men tages mere nuanceret briller på, er ingen 

af beregningsmetoderne på niveau med 2006. UserCost ligger fortsat ca. 30%-point under 

niveauet i 2006 her i 2015. 

Hvis man kigger på boligbyrden, er historien den samme. Her ligger boligbyrden næsten 60%-

point under niveauet fra før finanskrisen. Og på et langt lavere niveau end i år 2000.  

Ud fra ovenstående data vurderes det derfor, at en ny boligprisboble ikke er på vej. Dog er 

prisudviklingen opadgående, og det vurderes som værende særdeles vigtigt at fortsætte med at 

fokusere på tiltag for at holde markedet så stabilt som muligt. 

Case & Shiller 
Karl E. Case var professor indenfor økonomi og kom fra USA. Han døde sidste år 69 år 

gammel34. Han har beskæftiget sig med analyser af boligmarkedet og skrevet flere bøger herom. 

Robert J Shiller er også en amerikansk økonom. Han var professor ved Jale og modtog 

nobelprisen i økonomi i 201335. Disse to professorer har opstillet syv kriterier i deres artikel ”Is 

there a bubble in the housing market?”36. Ejerlejlighedsmarkedet analyseres før og efter 

finanskrisen for at vurdere, hvor mange kriterier der var opfyldt før finanskrisen, og hvor mange 

der var opfyldt efter. Dette for at udlede og forudsige en ny boligboble venter lige om hjørnet. 

Case & Shiller har opsat nedenstående syv kriterier: 

1. Udbredt forventning om store merprisstigninger 

2. Dominerende motiv til investering: at få kapitalgevinst ved salg 

3. Boligpris/indkomst-ratio vokser 

4. Stærk opmærksomhed mod boligpriserne i medier og privat 

5. Pres mod at blive boligejer 

6. Forsimplede opfattelser af de økonomiske sammenhænge på boligmarkedet (ikke grunde 

nok, befolkningsvækst, rentesænkning) 

7. Svag forståelse for risici 

                                                            
34 Wikipedia.com 
35 Wikipedia.com 
36 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.605.4910&rep=rep1&type=pdf 
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Udbredte forventninger om store merprisstigninger 

Det vurderes, at hvis der er forventninger om, at boligmarkedet genererer prisstigninger, der er 

højere end andre aktivklasser, så vil markedet naturligt blive et potentielt marked for spekulation. 

I dette tilfælde vil de give en øget efterspørgsel i markedet, hvilket vil betyde højere priser.  

Dette undersøges ved at kigge på, hvorledes forbrugertilliden er i markedet og holde det op 

imod, hvordan priserne er steget. Følgende data er fundet på forbrugertillidsindikator i forhold til 

prisudviklingen. Dette er sammensat i nedenstående graf. 

Graf 11: 

 

Kilde: Danmarks statistik. Udarbejdet af Niklas Hemmingsholt 

Den blå linje viser, hvorvidt forbrugerne har en høj tillid til fremtidens økonomi eller ej. Grafen 

viser, at forbrugertilliden var høj inden finanskrisen. Man troede med andre ord på, at 

udviklingen i samfundet ville fortsætte, hvilket påvirker forbrugsvaner mv. Da finanskrisen kom, 

faldt tilliden naturligvis, og den faldt meget.  

Efter finanskrisen har forbrugertilliden svinget lidt. Det fremgår af ovenstående graf, at tilliden 

dykkede i 2012. Det vurderes, at det pres, der var i 2011 på verdensøkonomien, i bl.a. Kina, 

overraskede negativt. Det smittede automatisk af på den danske økonomi, at den kinesiske 

økonomi ikke udviklede sig i samme tempo, som man var vant til. 
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De senere år har udviklingen og tilliden været stor. Tilliden er ikke på samme niveau som før 

finanskrisen, selvom priserne er det nogle steder. Det skyldes højst sandsynligt, at 

prisstigningerne pr. år, ikke er så voldsomme som før finanskrisen. 

Prisudviklingen for ejerlejligheder i Københavns og Frederiksberg Kommune flytter sig lige før 

forbrugertillidsindikatoren. Årsagen til dette er, at forbrugertillidsindikatoren dækker hele landet, 

og boligpriserne dækker Københavns og Frederiksberg Kommune. Prisudviklingen i disse to 

kommuner går typisk forud for resten af markedet. Med andre ord, så flytter priserne i de store 

byer sig før resten af landet.  

Tilliden var væsentlig højere før finanskrisen, hvilket tyder på, at kriteriet for en 

merprisudvikling er opfyldt før finanskrisen.  

Dog vurderes det, at kriteriet ikke er opfyldt efter finanskrisen – i hvert fald ikke i samme 

omfang som før finanskrisen. 

Dominerende motiv til investering 

Dominerende motiv til investering er det andet kriterie, som fortæller om årsagen til at købe en 

bolig. Normalt forbinder man det at erhverve en ejendom med et sted at bo. Men i tilfælde af at 

der er et dominerende motiv for at investere, overskygger kapitalgevinsten behovet for et sted at 

bo. 

Det er rigtig svært at finde data herom – for ikke at sige umuligt. Årsagen til det er, at det er 

svært at adskille motivet for at investere fra boligbehovet. 

Derudover minder dette kriterie meget om det første kriterie, udbredt forventning om store 

merprisstigninger, hvorfor dette punkt ikke uddybes yderligere her. 

Det vurderes derfor, at dette kriterie er opfyldt før finanskrisen, hvorimod det ikke er opfyldt 

efter finanskrisen. 
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Boligpris/indkomst-ratio vokser 

Det tredje kriterie omhandler boligprisen i forhold til indkomsten. Udgangspunktet er år 2000, 

hvor prisen i markedet / indkomsten er 1. 

Graf 12: 

 

Kilde: Danmarks Statistik. Udarbejdet  af Niklas Hemmingsholt 

Priserne i markedet er steget markant mere, end indkomsten er.  

Det kommer især til udtryk før finanskrisen, hvis priserne på ejerlejlighederne næsten havde 

udviklet sig dobbelt så meget som indkomsterne. Det fremgår tydeligt, at prisstigningerne i 2004 

og 2005, på henholdsvis 20% og 40% pr. år, var en alt for voldsom udvikling. 

Det vurderes derfor, at dette kriterie er opfyldt før finanskrisen. 

Kigger man på udviklingen af forholdet mellem priserne og indkomsten efter finanskrisen, så 

faldt priserne så meget, at forholdet næste var tilbage til år 2000. I 2011 var forholdet 1,06. Efter 

de seneste års prisstigninger er forholdet igen flyttet sig, og priserne ligger i dag ca. 30% over 

indkomstudviklingen. 

Det vurderes derfor, at kriteriet er opfyldt efter finanskrisen. Dog er det vigtigt at pointere, at 

udviklingen langt fra er på samme niveau som før finanskrisen.  
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Stærk opmærksomhed mod boligpriserne i medier og privat 

Stærkt fokus mod boligpriserne i medier og privat omhandler, hvor stor opmærksomhed 

boligpriserne optager befolkningen og medierne. Der er en naturlig opmærksomhed, da over 

50% af befolkningen bor i ejerboliger. Det vil derfor være naturligt, at der er 

medieopmærksomhed på området. Dog kan der være forskel på tilgangen til opmærksomheden. 

Før finanskrisen, var der stor fokus på prisudviklingen. Der var, i nogle tilfælde en tendens til, at 

man skulle købe, før man fik solgt sin nuværende bolig. I tilfælde af man ikke gjorde dette, var 

der en holdning til, at man ville tabe penge på ikke at være i markedet. Kreditvurderingen hos 

pengeinstitutterne var mangelfuld før finanskrisen. Dels fordi man ikke havde set finanskrisen 

komme. Men det vurderes også, at det var en konkurrenceparameter. Hvis kunderne fik nej det 

ene sted, fandt de en anden bank og fik et ja. 

Det vurderes derfor, at kriteriet var opfyldt før finanskrisen. 

Efter finanskrisen har boligmarkedet fortsat megen opmærksomhed. De seneste år har der også 

været fokus på prisudviklingen i København. Nogle steder i København er priserne over 

prisniveauet før finanskrisen. Det vurderes dog, at retorikken har ændret sig en smule. Bankerne 

har lært meget af finanskrisen og har justeret deres kreditvurderinger samt kravene til dem. 

Finanstilsynet og andre interessenter har stor fokus på at følge udviklingen og indføre tiltag, som 

holder markedet stabilt. I øjeblikket er boligbeskatning på dagsordenen, hvorfor man kan 

forvente, at det bliver dyrere at være boligejer. 

Det vurderes derfor, at kriteriet om opmærksomheden i medier og privat er opfyldt efter 

finanskrisen, men dog på en anden måde end før finanskrisen. 

Pres mod at blive boligejer 

Femte kriterie omhandler hvorvidt der er et pres mod at blive boligejer. Dette punkt er svært at 

dokumentere, da det er et holdningspunkt. Det vurderes dog, at retorikken, om boligmarkedet i 

medierne, gav et naturligt pres mod at komme på boligmarkedet. Det vurderes, at der i 

samfundet var en tendens til at fokusere på prisstigninger, som om de ingen ende havde, hvorfor 

det satte et pres mod at blive boligejer.  

Det vurderes, at retorikken før finanskrisen var unuanceret, hvorfor dette kriterie ligeledes er 

opfyldt før finanskrisen.  
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Hvis man ser på, hvorledes der er pres mod at blive boligejer i dag, så har retorikken ændret sig. 

Finanskrisen har gjort ondt på mange mennesker, hvorfor der nu er fokus på at skabe et stabilt 

marked og sikre, at boligejerne har råd til at afvikle deres gæld. 

Det vurderes derfor, at dette kriterie ikke er opfyldt efter finanskrisen. 

 

Forsimplet opfattelse af de økonomiske sammenhænge på boligmarkedet: 

Dette kriterie handler om opfattelsen af boligmarkedet, og hvad dens udvikling påvirkes af. I 

tilfælde af at der er en forsimplet opfattelse af, hvordan boligmarkedet fungerer, kan det give et 

forkert billede af markedet. Den potentielle køber investerer derfor i en tro om, at risikoen er en 

anden, end den reelt er. 

Hvis der er en overbevisning om, at priserne på ejerboligmarkedet udelukkende styres af fx 

demografien, så er det denne faktor, som er i fokus. 

Der er en tendens til udelukkende at fokusere på prisudviklingen og ikke modregne andre 

væsentlige faktorer, som fx udviklingen i indkomsten og renten. Det vurderes derfor, at der i 

visse tilfælde kan være et forsimplet billede af, hvordan boligmarkedet fungerer og hvilke 

parametre, der påvirker udviklingen heraf. 

Det vurderes derfor, at kriteriet om et forsimplet billede af de økonomiske sammenhænge er 

opfyldt både før og efter finanskrisen. 

Svag forståelse af risici 

Som nævnt tidligere i opgaven, var der før finanskrisen en generel opfattelse af, at man skulle 

købe sin næste bolig, før man solgte sin nuværende. Ellers risikerede man at miste penge på 

markedet. Dette er et tegn på, at der var en svag forståelse af den risiko, der er forbundet med at 

investere i en bolig.  

For mange er det typisk den eneste investering, der foretages, hvilket vurderes ikke at gå i tråd 

med porteføljeteoriens grundprincip om, at man skal sprede sin risiko. Derudover er det en 

gearet investering, hvilket gør den mere risikofyldt.  

Men der er risiko ved at købe en bolig. Markedet kan svinge, renten kan stige, lovgivningen kan 

laves om og så videre.  
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Det vurderes, at kriteriet i den grad var opfyldt før finanskrisen, da man slet ikke kunne forestille 

sig, at priserne også kunne falde. 

Vurderes markedet i dag, vil der naturligvis være nogle, som er mere spekulative end andre. Men 

med de nye tiltag sikres, at både bankerne og forbrugerne bliver holdt i kort snor for at sikre, at 

boligmarkedet er sundt. 

Det vurderes derfor, at kriteriet ikke er opfyldt i dag. 

Delkonklusion 

Med nedenstående tabel ønskes at skabe et overblik over udfaldet af de syv kriterier før og efter 

finanskrisen.   

Tabel 8: 

Parameter Før finanskrisen Efter finanskrisen 

Forventninger om prisstigninger Opfyldt Ikke opfyldt 

Motiv til investering Opfyldt Ikke opfyldt 

Boligpris/indkomst-ratio Opfyldt Opfyldt 

Opmærksomhed mod boligpriserne Opfyldt Opfyldt 

Pres mod at blive boligejer Opfyldt Ikke opfyldt 

Forsimplet opfattelse af den 

økonomiske sammenhæng 

Opfyldt Opfyldt 

Svag forståelse af risici Opfyldt Ikke opfyldt 

Kilde: Lavet af Niklas Hemmingsholt 

På baggrund af analyseredskabet Case & Shiller, hvor boligmarkedet sammenlignes før og efter 

finanskrisen, vurderes det, at der ikke er en ny boligboble på vej i Københavns og Frederiksberg 

Kommune. Det vurderes at alle kriterier er opfyldt før finanskrisen, hvorimod at der kun er 

opfyldt tre kriterier på nuværende tidspunkt. Endvidere ses et øget fokus på at stabilisere og 

forstærke boligmarkedet efter finanskrisen. 
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Tobins Q 
En anden måde at anskue boligmarkedet på, er ved at anvende Tobins Q.  

Tobins Q fortæller om forholdet mellem boligpriserne og omkostninger ved at bygge nyt. I 

tilfælde af at priserne for allerede eksisterende boliger er højere end at bygge nyt, vurderes det at 

skabe større efterspørgsel efter at bygge. 

Tobins Q udregnes således: 

Boligprisen

Anskaffelsesprisen for en ny bolig
 

Så når Tobins Q er 1 betyder det at markedet er i ligevægt. Hvis den er over 1 betyder det, at det 

kan svare sig at bygge nyt. Er den derimod under, er det for dyrt at bygge i forhold til den pris, 

man kan få i markedet. 

Nedenfor er boligprisen sammenholdt med byggeomkostningerne. Det giver en indikation af, 

hvordan forholdet mellem de to indikatorer er. Dog skal det understreges, at prisen for grunden 

ikke er medregnet i byggeomkostningerne. Det vurderes dog, at grafen alligevel kan give en 

indikation af udviklingen og forholdet mellem de to variabler. 
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Graf 13: 

 

Kilde: Danmarks statistik. Udarbejdet af Niklas Hemmingsholt 

Som det fremgår af ovenstående graf, findes ligevægtspunktet i 2015, hvor begge er indeks 100. 

Grafen viser, at priserne før finanskrisen var væsentlig lavere end byggeomkostningerne. I takt 

med at priserne steg kraftigt, kom priserne op over byggeomkostningerne, og det blev mere 

attraktivt at bygge nyt.  

Efter finanskrisen indtraf og priserne faldt, lå byggeomkostningerne igen over prisniveauet for de 

bestående boliger. Først i 2015 var priserne igen højere end byggeomkostningerne, hvorfor det 

burde være mere attraktivt at sætte gang i byggeriet igen. 

Faldgrupperne ved at anvende Tobin’s Q er, at ingen kender til ligevægtspunktet mellem 

huspriserne og byggeomkostningerne. En anden faktor er, at nybyggeri tager tid. Bygherrerne 

har derfor risikoen ved at markedet kan ændre sig mens byggeriet står på. En måde at mindske 

sin risiko er ved at sælge ud af lejlighederne før byggeriet påbegyndes. I disse tilfælde vil det i 

større grad være køberne, som har risikoen på prisudviklingen. En anden og vigtig parameter er, 

at udbuddet af byggegrunde også kan spille ind ved anvendelse af denne model. Der er visse 

områder, hvor udbuddet af grunde er meget lille. Dette afspejler sig i prisen for grundene, som 
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også har udviklet sig meget. Af nedenstående figur fremgår det, hvor meget priserne på grundene 

har udviklet sig i forhold til forbrugerpriser og byggeomkostninger. 

Figur 737: 

 

Kilde: Nationalbanken. Udarbejdet af Nationalbanken 

Den sorte linje i grafen til venstre indikerer, hvordan udviklingen i grundpriserne i Københavns 

omegn har udviklet sig. I år 2000 kostede en grund kr. 600.000. Den samme grund kostede ca. 

kr. 2,5 mio. i 2006 og hele kr. 2,9 mio. i år 2010. Herefter tog priserne et stort fald, indtil de igen 

steg i 2013. Som det fremgår af grafen til venstre, er priserne meget volatile.  

Grafen til højre viser, at byggeomkostningerne i stor grad følger forbrugerpriserne, altså 

inflationen, hvorimod priserne på huse og grunde er langt mere volatile og også er steget 

væsentlig mere. 

  

                                                            
37 
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2014/09/Boligmarked%20i%20flere%20hastigheder
_kvo3-2014.pdf#search=grundpriser 
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Diskussion 
I dette afsnit diskuteres følgende:  

 Er der en ny prisboble i Københavns og Frederiksberg kommune?  

 Hvilken rolle har pengeinstitutterne og kreditforeningerne? 

Er der en ny prisboble i Københavns og Frederiksberg Kommune? 
I denne opgave er boligmarkedet forsøgt analyseret på forskellig vis og ud fra forskellige 

synspunkter og parametre. På den baggrund menes også ejerlejlighedsmarkedet at være belyst på 

mange leder og kanter. I det følgende diskuteres, om en ny boligboble er på vej. 

Følgende parametre indikerer, at vi kan være på vej ind i en ny boble: 

 Udviklingen i kvadratmeterprisen 

Alt andet end lige indikerer kvadratmeterpriserne selvstændigt et meget højt niveau. Priserne 

ligger over niveauet fra før finanskrisen, hvilket taler for, der er en ny prisboble på vej. Dog er 

prisstigningerne ikke så kraftige som årene inden finanskrisen. Her så man prisstigninger på 

henholdsvis 20% og 40%. Nuværende prisstigningsniveau ligger på ca. 10% pr. år. 

Følgende parametre indikerer, at vi ikke er på vej ind i en ny boligboble: 

 Boligbyrden 

 UserCost 

 Case & Shiller 

 At der løbende kommer øget regulering for at stabilisere markedet 

Men hvis man inddrager flere parametre, er der flere indikationer på, at man er langt fra niveauet 

inden forrige finanskrise. 

Hvis man starter med at fokusere på den øget regulering, der er indført, så blev der ikke indført 

nogle stabiliserende tiltag før finanskrisen. Tværtimod så indførte man i stedet et skattestop, som 

betød, at det var mere fordelagtigt at bo i ejerbolig. Derudover indførte man en række nye 

lånemuligheder, som i højere grad gjorde det muligt for pensionister at blive boende ved hjælp af 

afdragsfrie lån. Endvidere fik boligejere, som var i økonomiske vanskeligheder, mulighed for at 

få lån med en variabel rente, hvilket også gav en besparelse. Konsekvensen af dette blev, at det 

naturlige udbud ændrede sig, da flere havde råd til at blive boende. 
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Efter finanskrisen blev fokus ændret. Jævnligt bliver der debatteret om, hvordan man 

understøtter boligmarkedet. Der er kommet mange tiltag, som gør det sværere at købe fast 

ejendom. Den direkte konsekvens af en øget regulering vurderes at betyde, at man er på vej mod 

et mere stabilt boligmarked.  

Kigger man på udviklingen i boligbyrden, er billedet det samme. Her er boligbyrden langt fra 

samme niveau som før finanskrisen. Det vurderes at renteniveau har stor indflydelse på 

udviklingen af boligbyrden. Renten har udviklet sig nedadgående i længere periode og er rekord 

lav i øjeblikket. Derudover er den disponible indkomst faktisk steget over gennemsnittet i 

Københavns og Frederiksberg Kommune efter finanskrisen. De købere, som køber bolig i 

Hovedstaden, har alt andet end lige en højere disponibel indkomst i forhold til resten af landet. 

Udviklingen i UserCost viser samme billede som boligbyrden. Dog viser den seneste udvikling i 

boligpriserne en forhøjet UserCost. Før finanskrisen steg UserCost med 50% fra 2003 til 2006. 

Det er en stigning, som er meget voldsom og naturligvis bærer præg af de høje prisstigninger. Til 

sammenligning er UserCost steget med 25% fra 2012 til 2016 og ligger fortsat 20% under 

niveauet fra før finanskrisen. En stigning på 25% er meget, men set i lystet af, at det steg dobbelt 

så meget før finanskrisen, indikerer denne udvikling igen en noget lavere udvikling og dermed 

ingen/meget lille indikation af, at en ny boligboble er på vej. 

I forhold til analysen om Case & Shiller og de syv kriterier, som denne analyse omhandler, var 

der før finanskrisen væsentlig flere parametre, der var opfyldt, end der er i dag. Dog vurderes 

det, at denne analyse er baseret meget på holdninger og ikke i lige så høj grad på data 

sammenlignet med de øvrige analyser. 

Når det så er sagt, vurderes det fortsat, at samtlige syv kriterier var opfyldt før finanskrisen. I dag 

vurderes det, at kun tre kriterier er opfyldt. Dog er der nogle af indikatorerne, som viser en trend 

– hvis denne trend fortsætter kan man godt vurdere at flere kriterier i fremtiden vil være opfyldt. 

Vigtige parametre der skal fokuseres på i fremtiden: 

 Renteudviklingen 

 Boligbeskatning 

 Yderligere regulering 
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Det vurderes at der bør være en stor fokus på fortsat at sikre boligejerne med potentielle 

rentestigninger. Renten er historisk lav, og det må forventes at renten stiger på sigt. Jævnfør min 

regressionsanalyse, som kan ses tidligere i opgaven, så har renten negativ indflydelse på 

boligpriserne. Konsekvensen af rentestigninger kan være store for nuværende boligejer, hvis ikke 

man sikre sin rente frem i tiden. For fremtidige boligejer betyder rentestigninger en dyre 

finansiering. 

Et andet parameter som bliver spændende at følge er boligbeskatningen. Det debatteres i 

øjeblikket om hvordan det fremadrettet skal sammensættes. For at skabe tryghed omkring 

boligmarkedet vurderes det at være en nødvendighed, at ændre boligbeskatningssystemet fra det 

som det er i dag til et nyt. Hvordan det skal støbes sammen, er meget svært at sige. Dog vurderes 

det, at skattestoppet bør ophøre, og at boligbeskatningen skal ændres. Det er især grundskylden, 

som bør justeres i forhold til, om man bor i hus eller ejerlejlighed. Den tidligere beskatningsform 

har tilgodeset ejerlejlighedsejerne, hvorfor der er en chance for, at den fremtidige 

boligbeskatning sammensættes således, at det ikke tilgodeser ejerlejlighederne i lige så høj grad. 

Grundskylden fylder væsentlig mindre i en lejlighed end ved et hus. Et forslag kan være, at man 

justerer maksgrænsen, og differencer den mellem hus og ejerlejlighed. I tilfælde af en hårdere 

beskatning til ejerlejlighederne, vil det blive dyrere at eje dem, hvilket alt andet end lige har 

indflydelse på prisen. 

Derudover bliver det spændende at se, hvilke yderligere tiltag om regulering af boligmarkedet, 

der kommer. Der er mange muligheder for at regulere markedet yderligere. Her kan bl.a. nævnes 

afviklingskrav og øget udbetalingskrav som potentielle yderligere tiltag. Det vurderes at have 

stor indflydelse på boligmarkedet, og det må formodes, at boligmarkedet vil blive mere robust 

overfor prisfald. En måde at indføre afviklingskrav på kunne være at indføre to-lags-belåning, 

som Totalkredit forsøgte sig med for nogle år tilbage. Men da markedet ikke fulgte med, måtte 

de droppe tiltaget for ikke at miste deres markedsandel. Det vurderes, at der er behov for fælles 

”spilleregler” for sektoren, så det ikke bliver et konkurrenceparameter. 

Så baseret på ovenstående diskussion konkluderes, at der på nuværende tidspunkt ikke er en 

boligboble på ejelighedsmarkedet i Københavns og Frederiksberg Kommune. Dog er det vigtigt 

at følge udviklingen tæt - især den nuanceret vurdering af boligmarkedet er afgørende. 
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Hvilken rolle spiller pengeinstitutterne og kreditforeningerne 
Der er ingen tvivl om, at sektoren er drevet af at drive en sund forretning. Deres formål er at 

tjene pengene til aktionærerne. Der vil derfor altid være en konkurrencesituation mellem de 

forskellige interessenter.  

Hvis man kigger på sektorens rolle op til finanskrisen, er det tydeligt at se, at måden der blev 

kreditvurderet på, ikke var god nok. Købere som reelt ikke havde råd til at bo i den ejendom, fik 

lov til at købe den alligevel, i troen om at priserne fortsatte op. Konsekvenser af denne 

manglende rådgivning var, at boligejerne ikke havde en robust økonomi, hvorfor flere var 

nødsaget til at sælge. Derfor faldt priserne mere end man kunne forvente. 

Kigger man på, hvordan kreditvurderingen er justeret efter finanskrisen, så vurderes det, at 

kreditvurderingen er meget grundig. Der er løbende fokus på kvaliteten, og der er stor fokus på, 

hvilken risiko der tages. Alle tiltag der kommer, bliver taget meget seriøst, da man ikke ønsker 

bøder fra finanstilsynet og dårlig omtale. Dog opleves det nogle gange, at reguleringen bliver 

fortolket hårdere end der bliver lagt op til i forslaget. Her kan bl.a. nævnes reguleringen for 

”vækstområdet”. Dette tiltag er blevet indført i hele landet og ikke kun i de områder, som der er 

lagt op til. Årsagen til denne ændring er, at fokuseret har ændret sig en smule. Nu bliver der i 

større grad fokuseret på rådgivning og det vurderes også, at der er forståelse herfor. Igen mener 

Danske Bank at det er god rådgivning at rådgive købere om de potentielle risici, der er ved at 

købe en konkret ejendom. 

Baseret på ovenstående vurderes det, interessenterne har stor betydning for, hvordan markedet 

udvikler sig. Det vurderes at være en nødvendighed, at der laves fælles regulering for at gøre 

konkurrencen ens for alle. En konsekvens af at der ikke laves fælles regulering kan være, at de 

gode tiltag, der kan komme fremadrettet, bliver et konkurrenceparameter. 

 

  



74 
 

Konklusion 
Resultaterne af analyserne viser, at kvadratmeterpriserne på ejerlejligheder i Københavns og 

Frederiksberg Kommune indikerer, at en ny boligboble er på vej. Det konkluderes, at dette er 

den eneste indikator, som taler for en ny boligboble.  

Udregningerne af boligbyrden samt UserCost taler imod, at en ny boligboble er på vej. Det 

konkluderes, at det nuværende boligmarked fortsat ligger et stykke under niveau sammenlignet 

med før finanskrisen. Tre ud af syv faktorer i analysemetoden Case & Shiller er opfyldt efter 

finanskrisen, hvorimod alle syv faktorer var opfyldt før finanskrisen. Derfor konkluderes det, at 

Københavns og Frederiksberg Kommune på nuværende tidspunkt, ikke er på vej ind i en ny 

boligboble. 

Regressionsanalysen viser, at obligationslånsrenten er negativt korreleret med 

kvadratmeterprisen. Der er en klar forventning om, at renten vil stige på sigt, hvilket vil medføre, 

at boligpriserne vil falde. På denne baggrund kan det konkluderes, at en potentiel rentestigning 

vil have en dæmpende effekt på boligmarkedet. 

Det konkluderes, at der før finanskrisen ikke blev tilført nogle stabiliserende tiltag for at sikre 

boligmarkedet og dermed også dansk økonomi. Tværtimod blev der indført lempelser, såsom 

nye låneformer og fastfrysning af ejendomsskatterne. Disse lempelser medførte, at 

ejerlejlighedspriserne steg yderligere.  

Efter finanskrisen er der indført flere tiltag, som regulerer boligmarkedet og den finansielle 

sektor. Her kan nævnes tilsynsdiamanten for pengeinstitutter og kreditforeninger, ”Vejledning til 

forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder” samt en tilføjelse til 

”Bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder”. Det vurderes, at tiltagene har 

påvirket pengeinstitutterne og kreditforeningerne, idet kravet om kreditgivningen er blevet 

strammet. Så indirekte har tiltagene haft indflydelse på boligmarkedet, da det er blevet sværere at 

blive godkendt til købe af bolig. Dog er nogle af tiltagene forholdsvis nye, og det bliver 

spændende at følge udviklingen i boligmarkedet fremadrettet. 
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Perspektivering 
Da Danmark er et lille land i forhold til den øvrige verden, er Danmark nødt til at se ud over 

egne grænser. Vores obligationslånsrenter bliver i stor stil påvirket af omverdenen, hvorfor det er 

naturligt at se på, hvordan det er gået i andre hovedstæder, som ligger omkring os. I det følgende 

sammenlignes lejlighedsmarkederne i udvalgte lande for at undersøge, hvordan markedet har 

udviklet sig på tværs af landegrænserne. 

Af nedenstående figur fremgår, hvordan priserne har udviklet sig. Her har nationalbanken 

sammenlignet prisudviklingen på tværs af landegrænserne. Fra 1996 til toppen før finanskrisen 

kan man se, at lejlighedsmarkedet i København steg mest38. De steg med næsten 15% pr. år i 

gennemsnit. Oslo og Stockholm følger efter med prisstigninger på ca. 11% pr år. Nedenstående 

tal er efter inflationen er trukket fra – det er altså realvækst.  

Hvis man fokuserer på udviklingen fra finanskrisen toppede til 2012, er billedet vendt. I denne 

periode er det det københavnske marked, som falder mest. De falder med hele 6% pr. år. 

Lejlighederne i Oslo steg i samme periode med ca. 4% pr. år, og lejlighederne i Stockholm holdt 

priserne. Der er altså ingen tvivl om, at de danske priser er langt mere volatile end priserne i 

Norge og Sverige. 

  

                                                            
38 http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2013/09/lejlighedspriser.pdf 
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Figur 8: 

  

Kilde: Nationalbanken. Udarbejdet af Nationalbanken 

Som belyst tidligere i opgaven kan man ikke udelukkende fokusere på udviklingen i priserne. 

Undersøger man udviklingen af kvadratmeterprisen i forhold til den disponible indkomst, så er 

det tydeligt at se en udvikling.  

Nedenstående søjlediagram indikerer, at prisen pr. kvadratmeter i København er steget med tre 

gange så meget som den disponible indkomst indtil krisen. Til sammenligning er den fordoblet i 

Oslo og Stockholm. Kigger man på udviklingen og også i 2012, ser man, at den procentmæssige 

andel af den disponible indkomst, i forhold til kvadratmeterprisen, har justeret sig. Priserne er 

faldet, og/eller den disponible indkomst er steget væsentlig mere i København end i de to andre 

byer. 
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Søjlediagram 7: 

 

Kilde: Nationalbanken. Udarbejdet af Nationalbanken. 

Der er ingen tvivl om, at hvis man sammenligner markederne på tværs af landegrænserne, burde 

man være mere bekymret i Oslo og Stockholm, end man burde være i København. Når det så er 

sagt, viser ovenstående figurer også større volatilitet i København end i de to andre lande, 

hvorfor et prisfald sagtens kan forekomme. 
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