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2 Resume 

I juni 2017 kom der en ny lov om ejendomsvurderinger, som for investeringsejendomme tager 

udgangspunkt i den afkastbaserede model. Den får for disse ejendomme virkning fra september 2019 og 

Skatteministeriet (SKM) er derfor i gang med at opbygge en model som indeholder forskellige data, som er 

indsamlet fra forskellige offentlige instanser, Ejendomsforeningen Danmark (ED) og Finans Danmark.  

Jeg har valgt at undersøge om den afkastbaserede model er det rigtige valg til brug for 

ejendomsvurderingerne kontra DCF-modellen, som flere og flere ejere af investeringsejendomme bruger. 

Jeg vil derfor gennemgå teorien bag de to modeller og derefter sammenholde dem.  

Dernæst undersøger jeg, med udgangspunkt i Ejendomsvurderingslovens krav til vurderinger af 

erhvervsejendomme, hvilken af de to værdiansættelsesmodeller som jeg finder bedst egnet til formålet. 

Jeg vil gennemgå de enkelte krav for at se, hvilken model jeg mener er bedst egnet. Jeg vil derefter, stadig 

med udgangspunkt i disse krav, kigge på hvordan man indsamler de data som skal danne grundlaget for 

vurderingerne. Især den del som Ejendomsforeningen Danmark foretager. Også på om man måske 

indsamler tilstrækkelige mængder markedsdata og om det er det korrekte man indsamler. 

Til sidst er der en følsomhedsanalyse, som viser hvor store afvigelser der skal til i de forskellige normtal 

førend man når den fastsatte usikkerhedsmargin på +/- 20 %. 

3 Indledning 

Skatteministeriets Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) har siden 2014 arbejdet på at 

forbedre processen omkring ejendomsvurderinger. Den tidligere måde at udarbejde ejendomsvurderinger 

blev i 2013 suspenderet, da metoden havde for mange udfordringer. Træfsikkerheden var for svag, kun i ca. 
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60 % af vurderingerne ramte man inden for +/- 20 %1, der var uensartede vurderinger af to næsten 

identiske ejendomme, vurderingerne var svære at gennemskue og systemet gav lave vurderinger af grunde. 

Efter man suspenderede den gamle måde at udarbejde ejendomsvurderinger, nedsatte man samme år 

Engberg-udvalget, som fik til opgave at gennemgå det gamle ejendomsvurderings-system og komme med 

anbefalinger til et nyt. De fandt frem til følgende grunde til de udfordringer det gamle system havde; 

manglende eller utilstrækkelige data, manglende gennemsigtighed i beregningsmodellen, uensartede 

fremgangsmåder og forældet it-understøttelse, samt utidssvarende lovgivning og regelgrundlag. 

Udvalget kom med deres anbefalinger i 2014 og for erhvervsejendomme anbefalede de, at der som et 

langsigtet mål arbejdes på at udvikle en ny vurderingsmodel. Modellen baseres på en maskinel og 

markedskonform afkastbaserede model, hvor de centrale markedsdata udgøres af lejeindtægter, udgifter, 

forrentningskrav samt BBR-data om erhvervsejendommens type, anvendelse og størrelse mv. 

Konkret betyder det, at vurderingsnormen skal ændres til gennemsnitligt handelsprisniveau. Vurderingen 

sker ud fra gennemsnitlige lejeindtægter, udgifter og forrentningskrav for sammenlignelige ejendomme af 

den pågældende type under hensyntagen til blandt andet ejendommens størrelse og beliggenhed. Dette 

gøres i et register, der indeholder standardiserede og bearbejdede data om lejeindtægter, udgifter og 

forrentningskrav. Registeret skal indeholde oplysninger om erhvervsejendomstyper og geografisk 

beliggenhed. Registrets oplysninger gøres offentligt tilgængelige. De største virksomheder på 

ejendomsejendomsmarkedet kan indberette data om de lejeindtægter og udgifter, som indgår i registret. 

Det er på kort sigt ikke realistisk at indhente data2, herunder forbedre kvaliteten af BBR-oplysninger om 

erhvervsejendomme, til at gennemføre tilstrækkeligt præcise maskinelle estimeringer. Derfor anbefalede 

udvalget, at der anvendes en afkastbaserede vurderingsmodel, der kombinerer statistisk estimering af 

                                                           
1
 Andel af transaktioner inden for +- 20% i forhold til seneste vurdering, tal fra 2002-2011. Kilde: Property valuation in 

the Nordic Countries. IPD Norden, KTI Finland, RICS. 
2
 Engberg udvalgets forbedringer til Model for vurdering af Erhvervsejendomme 
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gennemsnitslejeniveauer, udgifter og forrentningskrav med manuelle vurderingsfaglige 

korrektionsmuligheder. 

På baggrund af disse anbefalinger, samt udvalgets anbefalinger på ejerboliger, og  øvrige ejendomme, blev 

der lavet en ny ejendomsvurderingslov, LOV nr. 654, som blev vedtaget i juni 2017. De nye 

ejendomsvurderinger for ejerboliger udarbejdes med vurderingstermin 1. september 2018 og udsendelse i 

foråret 2019. Vurderinger for øvrige ejendomme, herunder erhvervsejendomme, udarbejdes med termin 1. 

september 2019 og udsendelse i foråret 2020. 

§34 i Ejendomsvurderingsloven beskriver vurdering af erhvervsejendomme således: 

Vurdering af erhvervsejendomme m.v., jf. § 2, stk. 1, nr. 4, sker på grundlag af oplysninger fra offentlige 

registre eller offentlige myndigheder om grundareal, bygningsareal, beliggenhed og øvrige karakteristika 

vedrørende grunden og bygningerne af væsentlig betydning for vurderingen på vurderingstidspunktet. 

Stk. 2. Der tages ved vurderingen endvidere hensyn til oplysninger om lejeniveauer i området, 

driftsomkostninger, forrentningskrav, opførelsesomkostninger og andre forhold af væsentlig betydning for 

vurderingen. Vurderingen af udlejningsejendomme foretages ud fra en forudsætning om sædvanlige 

udlejningsforhold. 

Loven lægger således op til, at ICE indhenter oplysninger fra BBR, geodata, som bedre kan vise 

ejendommens beliggenhed i forhold til f.eks. motorvej, Danmarks Statistik, tinglysningsdata, som fremover 

skal indeholde registrering af salgsoplysninger til forbedret sammenligningsgrundlag ved vurdering, samt 

markedsdata såsom lejeniveau og driftsomkostninger, til brug for en vurdering ud fra afkastmodellen.  

Afkastmodellen vil være ICEs primære vurderingsmodel, men i visse områder af landet, vil der ikke være 

tilstrækkeligt med data til at kunne bruge denne model. Der vil man enten bruge en omkostningsbaseret 

model som vil tage udgangspunkt i et estimat af genopførselsomkostningerne, fratrukket en 

nedskrivningsfaktor i forhold til ejendommens alder eller vurdere i forhold til sammenlignelige ejendomme. 
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Imens man nu i offentlig regi anvender afkastmodellen, benytter flere og flere ejendomsejere DCF-

modellen til værdiansættelse af deres ejendomme3. De to modeller bør alt andet lige komme frem til 

samme resultat, men mens afkastmodellen tager udgangspunkt i det kommende år, tager DCF-modellen 

udgangspunkt i de forventede pengestrømme over en længere periode. Så hvilken af modellerne er bedst 

egnet til ejendomsvurderingerne? 

4 Problemformulering 

Dette afgangsprojekts formål er at gennemgå de forskellige aspekter i afkastmodellen i forhold til DCF-

modellen, for på den måde at undersøge om 

Man ved brug af den afkastbaserede model kan lave en retvisende ejendomsvurdering af den enkelte 

erhvervsejendom 

For at kunne undersøge dette vil følgende underspørgsmål forsøges besvaret: 

Hvilke faktorer skal man tage højde for, for at kunne opfylde forudsætningerne i ejendomsvurderingsloven. 

Hvordan SKM vil indsamle de forskellige oplysninger om lejeindtægter, driftsomkostninger og 

forrentningskrav, samt hvordan man vil håndtere fase 3 reguleringerne. 

5 Afgrænsning 

Da der på afleveringstidspunktet for dette afgangsprojekt, endnu ikke er udsendt nogen 

ejendomsvurderinger, kan jeg ikke tage udgangspunkt i en sådan. Jeg vil derfor udelukkende undersøge de 

faktorer der skal bruges til en ejendomsvurdering. Da det ikke har været muligt at indhente oplysninger om 

Finans Danmark m.fl.’s indberetninger, vil jeg primært fokusere på den del som Ejendomsforeningen 

Danmark beskæftiger sig med og kun sporadisk komme ind på de øvriges andel i det nye 

ejendomsvurderingssystem. 

                                                           
3
 Ifølge Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik 
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Grunde vil ikke være en del af dette afgangsprojekt, da de primært vil blive vurderet ud fra plan- og 

kommunalloven, samt bedst økonomisk anvendelse og ikke med baggrund i afkastmodellen. 

I Ejendomsvurderingslovens § 3 fremgår det, hvilke kategorier en ejendom kan henføres til: 

 § 3 

o Ejerbolig jf. § 4 

o Landbrugsejendom 

o Skovejendom 

o Erhvervsejendom eller anden ejendom, som ikke er omfattet af 1-3. 

Der er omkring 520.000 erhvervsejendomme, hvoraf langbrug, skovbrug, gartneri og lignende udgør ca. 

116.0004 ejendomme. Jeg vil kun kigge på den del af loven, som går under betegnelsen 

investeringsejendomme, altså udlejningsejendomme. 

6 Metode 

Opgaven vil være delt op i 3 dele, og vil være en teoretisk gennemgang med udgangspunkt i den litteratur 

der er på området, samt artikler, bekendtgørelser og love. 

6.1 Del 1 

Vil være en gennemgang af de to modeller til værdiansættelse, den afkastbaserede model og DCF-

modellen. Jeg vil gennemgå de to modeller, for til sidst at kunne sammenligne dem med fordele og ulemper 

i forhold til en værdiansættelse af en investeringsejendom. Jeg vil desuden komme ind på 

forrentningskravet og de forhold der gør sig gældende for at kunne fastsætte dette. ED har i samarbejde 

med RICS5, lavet flere vejledninger til værdiansættelse af fast ejendom, blandt andet anbefalinger til DCF-

modellen. ED har desuden i samarbejde med Dansk Ejendomsmæglerforening, lavet en vejledning af 

                                                           
4
 Engberg udvalgets anbefalinger til Model for vurdering af erhvervsejendomme. 

5
 Royal Institute of Chartered Surveyors – www.rics.org 
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definition af forrentningskrav. Disse og andre vejledninger vil blive brugt i denne opgave som guideline. Jeg 

vil desuden bruge fagbøger fra faget Regnskabsanalyse og værdiansættelse. 

6.2 Del 2 

Her vil jeg med udgangspunkt i ejendomsvurderingsloven undersøge, hvilken af de to modeller der er bedst 

egnet. Jeg vil gennemgå de krav ejendomsvurderingsloven opstiller til brug for en værdiansættelse af en 

investeringsejendom, kontra de forhold der gør sig gældende for de to modeller.  

Jeg vil samtidig ved hjælp af artikler og vejledninger, gennemgå indsamlingen af data til de nye 

ejendomsvurderinger, herunder hvordan de bliver omdannet til brugbare normtal og om disse normtal 

opfylder kravene i loven. 

6.3 Del 3 

Til sidst vil jeg ud fra den valgte model opstille en følsomhedsanalyse, for på den måde kort at undersøge 

hvor store afvigelser i normtallene der skal til, for at komme udenfor den i loven fastsatte afvigelse på +/- 

20 %. 

7 Værdiansættelse 

I forbindelse med reguleringen af de danske regnskabsbestemmelser for finansielle virksomheder i 2004, 

blev der åbnet op for muligheden for at vælge mellem den afkastbaserede model og DCF-modellen, og i mit 

daglige arbejde som regnskabsansvarlig for flere store ejendomsinvestorer, herunder flere store 

pensionskasser, har jeg erfaret at DCF-modellen vinder mere og mere indpas på værdiansættelse af 

erhvervsejendomme. 

Investeringsejendomme skal i årsregnskabet indregnes til kostpris eller dagsværdi, som også kan betegnes 

som markedsværdi. Jf. internationale regnskabsstandarder, IFRS og IAS skal markedsværdien udtrykke den 

pris, der kan opnås ved en transaktion mellem en velinformeret køber og sælger, der begge ønsker handlen 

gennemført. 
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Den markedsværdi der bør anvendes, er den værdi der kan findes ved at sammenligne aktuelle priser i et 

aktivt marked, for sammenlignelige ejendomme i samme område og stand, samt under hensyntagen til 

sammenlignelige leje og andre kontrakter. 

Årsregnskabsloven § 38 definerer hvorledes virksomheder i klasse B-D med investeringsejendomme som 

hovedaktivitet kan indregne investeringsejendomme til dagsværdi. Årsregnskabsloven definerer ikke selv 

opgørelse til dagsværdi for investeringsejendomme, men henviser til IFRS40, som tillader opgørelse af både 

den afkastbaserede model og DCF-modellen. 

Opgørelse til dagsværdi (markedsværdien), er reguleret af en begrebsramme, denne begrebsramme kaldes 

Markedsværdibegrebet og definerer værdibegrebet. 

7.1 Markedsværdibegrebet 

Begrebet markedsværdi er en international anerkendt definition og repræsenterer værdien ved et 

hypotetisk forudsat salg mellem uafhængige parter på vurderingsdatoen. Markedsværdien opgøres uden 

hensyntagen til eventuel gæld. 

Det er relevant at der anvendes den samme forståelse og regelsæt for begrebet ”værdi”. Dette begreb må 

ikke forveksles med værdiansættelsesmetoden, men skal forstås som selve den teoretiske forståelse af 

begrebet værdi. Af andre værdibegreber kan nævnes ”særlig værdi” og ”synergiværdi”. 

Der må ikke tillægges nogen særlig værdi eller liebhaverværdi i markedsværdibegrebet, skulle en sådan 

værdi være gældende, skal der særskilt redegøres for denne. Dog skal markedsværdien reflektere en 

forventning om fremtidige ændringer til ejendommens forhold. Her tænkes på eventuelle potentialer, 

såsom regulering til markedskonforme niveauer på lejeindtægter o.l., samt muligheden for den 

”synergiværdi” der kan opstå ved sammenlægning med en anden ejendom eller interesse inden for den 

samme ejendom på et fremtidigt tidspunkt. 

Begrebet er ligeledes reguleret i RICS Red Book som beskriver markedsværdibegrebet således: 
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”Den skønnede værdi, som en ejendom vil blive handlet til på vurderingsdatoen mellem en villig køber og en 

villig sælger i en armslængdetransaktion efter passende markedsføring hvori parterne begge har handlet 

kyndigt, fornuftigt og uden tvang”.6 

Markedsværdien skal forstås som en skønnet værdi af en ejendom uden reduktion for købs- og salgs 

omkostninger og uden modregning af nogen form for tilknyttede skatter, og ejendommens skal handles af 

to uafhængige parter, altså ikke moder/datter eller udlejer/lejer. 

8 Afkastmodellen 

Den afkastbaserede model til værdiansættelse af investeringsejendomme, har tidligere været den mest 

benyttede. Den kaldes også for normalindtjeningsmodellen, da den er baseret på den normale indtjening, 

der generes på en investeringsejendom årligt.  

Den er opbygget i 3 faser; i fase 1 kigger man på det kommende budget for ejendommen. Ejerens 

forventede forrentningskrav, som er fastsat på baggrund af vurderede risikoforhold ved ejendommen og 

den generelle udvikling i markedsrenten og konjunkturen, udgør fase 2 og endelig tages der i fase 3 højde 

for særlige forhold på ejendommen.  

Den afkastbaserede model har været den mest anvendte7 værdiansættelsesmodel til opgørelse af 

dagsværdi på investeringsejendomme. Som det næste vil vise, så er den nem at anvende, og på stabile 

ejendomme, hvor der ikke sker de store forandringer, er det den bedst anvendelige. 

                                                           
6
 RICS Red Book 

7
 Kursus i Værdiansættelse af fast ejendom hos Ejendomsforeningen Danmark 
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ED – Værdiansættelse af investeringsejendomme 

8.1 Fase 1 – Ejendommens drift 

Af Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber 

m.fl., bilag 9 fremgår det, at ejendommens driftsafkast opgøres således: 

Opgørelse af ejendommens driftsafkast: 

+ Lejeindtægt 

- Vedligeholdelsesomkostninger 

- Administrationsomkostninger 

- Driftsomkostninger 

= Driftsafkast 

Alle de nævnte størrelser opgøres på årsbasis 
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8.1.1 Lejeindtægten opgøres til den faktiske lejeindtægt for de næste 12 måneder8. Dog skal man, hvis 

den kontraktmæssige leje afviger med +/- 10 % i forhold til markedslejen, anvende markedslejen. Man kan i 

særlige tilfælde anvende den kontraktmæssige leje. Særlige forhold, kan være at lejer ifølge en aftale ikke 

vil ansøge om at få sat lejen ned eller at der er lang kontraktmæssig uopsigelighed. 

Bebos lejemålet af ejer selv eller er lejemålet tomt, skal man også anvende markedslejen. Tomgangen vil 

man skulle tage højde for i fase 3. 

Ved markedslejen9 forstås den leje, man forventeligt vil kunne genudleje lejemålet til inden for en kortere 

tidshorisont, baseret på andre sammenlignelige lejemål, i forhold til størrelse, beliggenhed, indretning og 

vedligeholdelsesstand. 

Når man værdiansætter ejendomme med bolig, er det vigtigt at man tager højde for hvilken 

lejefastsættelsesmetode, der er på netop denne ejendom. Hvis ejendommen ligger i en huslejereguleret 

kommune og er opført før 1. januar 1992, fastsættes lejen efter boligreguleringslovens §5.1:  

Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et beløb, som overstiger det beløb, der kan dække 

ejendommens nødvendige driftsudgifter og afkastningen af ejendommens værdi. For lejemål, der er 

forbedret, kan der til lejen tillægges en forbedringsforhøjelse.  

Der kan i en ejendom med boliger, hvor der også er foretaget forbedringer10, derfor være en stor forskel på 

de enkelte lejemål. Er lejligheden gennemgribende moderniseret, kan huslejen fastsættes efter det lejedes 

værdi, som fastsættes af huslejenævnet, ankenævnet eller boligretten. 

Er ejendommen førstegangsudlejet efter den 31. december 1991, kan den udlejes efter markedslejen. 

Denne kan, afhængig af beliggenhed og stand, være omkring 50-200 % højere end hvad man ville kunne 

opkræve i de to andre metoder. 

                                                           
8
 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. – bilag 9 

9
 Definition fra Erhvervsstyrelsen – den leje, som en kyndig lejer og en kyndig udlejer ville aftale for lejeforholdet. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/markedsleje 
10

 Boliglejemål 1 + 2, Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark 2016 
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Planche fra Gå-hjem møde i Ejendomsforeningen Danmark 23. april 2018 

Når man kigger på erhvervslejen, skal man udover lejen også se på ejendommens stand og beliggenhed når 

man fastsætter markedslejen. Når man regulerer erhvervslejere, sker dette over 4 år11. Lejeniveauet kan 

derfor på tidspunktet for værdiansættelsen være lavere end markedslejen. Desuden skal man tage højde 

for om lejen er brutto eller netto, da dette har indflydelse på driftsomkostningerne. 

8.1.2 Vedligeholdelsesomkostningerne opgøres ved de gennemsnitlige budgetterede omkostninger til at 

vedligeholde ejendommen i et normalt driftsår baseret på tidligere år og ejendommens 

vedligeholdelsesstand. Udgiften kan svinge fra år til år, og det giver et mere realistisk resultat når man tager 

et gennemsnit af tidligere års omkostninger. For ejendomme der er omfattet af boligreguleringslovens § 18 

og 18b, skal der endvidere tages højde for de årlige vedligeholdelsesforpligtelser over Grundejernes 

Investeringsfond.  

8.1.3 Administrations- og driftsomkostninger baseres på de forventede omkostninger for de næste 12 

måneder.  

Administrationsomkostninger opgøres til de budgetterede årlige udgifter til administration af ejendommen, 

hvilket udgør administration af lejemålet/lejemålene i ejendommen samt udførelse af administrative 

opgaver i forbindelse med ejendommen. Dette betyder, at lige meget om det er ejeren selv, der varetager 

administrationen, eller om det er en ekstern virksomhed, der varetager opgaven, skal der opgøres 

                                                           
11

 Erhvervslejelovens § 13 
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administrationsomkostninger for ejendommen. Når det er ejeren selv, der står for varetagelsen af 

administrationen af ejendommen, skal administrationsomkostningerne opgøres ud fra, at det er en ekstern 

administrator, der udfører opgaven. Er det en ekstern administrator, der udfører opgaven, er der oftest tale 

om, at der er indgået en skriftlig kontrakt for udførelsen af administrationsopgaven, hvilket betyder, at det 

er den kontrakt, der danner grundlag for de budgetterede administrationsomkostninger. For boliglejemål 

beregnes det oftest ud fra det af kommunen fastsatte normtal. For erhvervslejemål kan det ligge mellem 1 

% - 3 % af bruttolejeindtægten. Derudover kan administrationsomkostninger udgøre udgifter til revisor, 

advokat, varme- og vandregnskab, udlejningsomkostninger og mæglerhonorar. 

Øvrige driftsomkostninger er udgiften til renholdelse, herunder vicevært, enten som ansat af ejeren eller i 

form af et eksternt firma. Derudover er der udgifter til rengøring af trapper eller vinduer, pasning af grønne 

arealer, telefon og andre udgifter til drift af viceværtkontor. 

8.2 Fase 2 – Forrentningskrav  

Afkastmodellen er baseret på Gordons vækstformel, hvor de frie stabiliserede pengestrømme, 

nettodriftsresultatet, kapitaliseres med et approksimativt realafkast, svarende til WACC (vægtet 

gennemsnitlig omkostning til kapital), minus den langsigtede inflationsrate: 

 

Da ejendommene vurderes på kontantbasis, er det ensbetydende med, at WACC reduceres til 

omkostninger alene til egenkapitalen, hvilket er lig med ejers forrentningskrav. Forrentningskravet består af 

to elementer, den risikofri rente og en risikopræmie, hvoraf den sidste kan opgøres i markedsrisici og 

specifikke risici. I den afkastbaserede model betragtes det første års nettodriftsresultat som værende 

stabiliseret, og dette resultat kapitaliseres således med forrentningskravet. 
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8.2.1 Risikofri rente 

Den risikofri rente kan ses som værende bruttoafkastet for middellange statsobligationer eller den mest 

likvide obligation. Gearede ejendomsinvestorer eller ejendomsvirksomheder anvender ofte WACC som den 

vigtigste målestok12 for fastsættelse af den risikofri rente. 

8.2.2 Markedsrisici 

Markedsrisici består af risici begrundet i strukturelle ændringer eller svigtende marked, og er de faktorer 

der påvirker markedet som helhed, specielt inden for ejendomsområdet som helhed, særlige 

underområder eller grupper af ejendomme. 

Ejendomme er en illikvid formue sammenlignet med eksempelvis aktier og obligationer. De kan ikke på 

samme måde omsættes på timebasis, men handles over flere uger eller måneder. Hvis køberen tilmed er 

afhængig af ekstern finansiering kan dette forlænge transaktionsperioden yderligere. Risikofaktoren er 

typisk høj i et illikvidt marked med forlænget transaktionsperiode, dog har alle inden for markedet den 

samme risiko. 

Usikkerheden forbundet med fremtidige estimater af lejeindtægter er også en risikofaktor. Erhvervsleje er 

afhængig af udbud og efterspørgsel, og denne kan være påvirket af andre faktorer som kan være svære at 

forudsige. Risikofaktoren er størst i et ustabilt og usikkert lejemarked, og lavest i et roligt og mere 

forudsigeligt lejemarked. 

Risikoen for forrentningskravet er afhængig af markedsaktørernes evne til at forstå investeringsmarkedet, 

og usikkerheden vil påvirke den totale risikovurdering. Det kræver adgang til pålidelige markedsanalyser og 

risikofaktoren vil være høj i et ustabilt marked med manglende markedsanalyse og lav i et transparent og 

pålideligt marked. 

                                                           
12

 Værdiansættelse af investeringsejendomme – definition af forrentningskrav 



Susi Schrøder Poulsen Afgangsprojekt HD R  

17 
 

Desuden kan markedets opfattelse af en given beliggenhed ændres over tid og skabe usikkerhed og risiko 

for en specifik beliggenhed. De overordnede økonomiske forhold er en naturlig risiko. Faldende 

beskæftigelse kan betyde faldende markedsleje for kontorbygninger.  

Til sidst kan den politiske risiko være betydelig i nogle sektorer og mindre i andre. Beboelsessektoren er for 

visse ejendomme meget reguleret, og risikoen for yderligere stramninger kan påvirke investorernes 

villighed til at købe visse beboelsesejendomme. Ændringer i planlægningsloven kan også påvirke 

risikofaktoren. 

8.2.3 Specifikke risici 

Ejerens forventede forrentningskrav fastsættes for den pågældende ejendom oftest efter bedste skøn og 

ud fra forskellige forhold/specifikke risici der er for den enkelte ejendom. Disse risici kan være: 

 Ejendomstype,  

o er det en bolig ejendom, en blandet ejendom eller rent erhverv 

 Anvendelsesmuligheder,  

o er der uudnyttet potentiale for forbedringer,  

o kan lejeindtægten stige ved en anden anvendelse 

 Beliggenhed,  

o hvis der er butikker i ejendommen, er der så gode parkeringsforhold,  

o ligger den godt i forhold til offentlig transport, motorvej 

o ligger ejendommen i et område med store udviklingspotentialer 

 Indretning og vedligeholdelsesstand, 

o hvis ejendommen er meget nedslidt, vil værdien være tilsvarende lav, 

o er det store lejemål som ikke er nemme at opdele 

o hvor nemt man kan ændre lejemålenes størrelse 

 Lejekontrakternes uopsigelighed, lejerne og evt. reguleringsklausuler, 
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o hvis der er lang uopsigelighed, giver det ofte ejendommen en større værdi, 

o lejernes bonitet kan have en betydning for værdien, 

o er ejer bundet af reguleringsklausuler der giver en lavere leje end ellers muligt 

Desuden vil udefra kommende forhold, såsom obligationsrenten og konjunkturer, også have en indvirkning 

på forrentningskravet. 

Forrentningskravet fastsættes for hver enkelt ejendom, hver gang denne skal værdiansættes. 

Forrentningskravet skal afspejle markeds- og risikoforholdene ved den enkelte ejendomme på tidspunktet 

for værdiansættelsen. Jeg vil gennemgå de forskellige faktorer som er nævnt i punktform for oven, samt de 

samfundsmæssige forholde, herunder renteniveau, inflation og høj- eller lavkonjunktur. 

Når man kigger på ejendomstypen er det vigtigste at fastslå, om der er tale om en boligejendom, en 

blandet ejendom eller om det er ren erhvervsejendom, samt hvilken form for erhverv der er tale om.  Hvis 

der er et eller flere butikslejemål, skal beliggenheden helst være synlig i et beboelsesområde, hvorimod 

produktion eller kontor bedre kan placeres i et industriområde med gode parkerings og tilkørselsforhold. Er 

ejendommens anvendelsesmuligheder begrænset til måske kun et formål, vil det have indflydelse på 

forrentningskravet, da risikoen for eventuel længerevarende tomgang vil være højere. Hvis ejendommen 

derimod er fleksibel i anvendelses- og indretningsmuligheder, og uden nogen former for restriktioner, vil 

dette have en positiv indvirkning på forretningskravet. Store omkostninger i forbindelse med ombygning til 

anden anvendelse, vil være en faktor man bør tage højde for under fase 3. 

Ejendommens beliggenhed har som nævnt stor betydning når man kigger på erhvervslejemålene, men også 

på boliglejemål. Hvis ejendommen ligger i et attraktivt område, med gode forhold for beboerne, såsom 

skole, indkøbsmuligheder, offentlig transport etc., vil dette gøre det nemmere at genudleje samt give gode 

muligheder for lejestigninger. En god beliggende vil også være mindre konjunkturfølsom end en ejendom 

med dårlig beliggenhed. Ved lavkonjunktur er der højere risiko for lange tomgangsperioder, og dette kan 

først mærkes i ejendomme med dårlig beliggenhed eller som ikke ligger i nærheden af en storby.  
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Nedenstående tabel viser markedsstatistik på tomgange lavet af ED i januar 2018, og den viser at store dele 

af Sjælland og især Fyn, har meget højere tomgang på kontorlejemål end København, Midtjylland og 

Aalborg. En kontorejendom beliggende på Fyn vil derfor have højere risiko for tomgang end en beliggende i 

nærheden af Aarhus. 

 

Ejendommes indretning og vedligeholdelsesstand har også indflydelses på forrentningskravet. Er 

ejendommen velvedligeholdt og har derfor lavere vedligeholdelsesomkostninger, vil forretningskravet også 

være lavere. Hvis den derimod nedslidt og trænger til en større ombygning, vil forrentningskravet være 

højere. Dog skal man være opmærksom på, om man kigger på en stor engangsombygning eller blot generel 

højere årlige vedligeholdelsesomkostninger. Det første skal man tage højde for i fase 3, og derfor ikke 

indregne i forretningskravet, mens det andet bør fremgå både i fase 1 og i forrentningskravet. 

Ejendommens eksisterende lejekontrakter har også en stor betydning for forrentningskravet. En kontrakt 

med lang uopsigelighed og med en årlig lejeregulering baseret på nettoprisindekset, vil påvirke 

forretningskravet i en nedadgående retning. Jo kortere uopsigelighed, jo højere risiko. En lejemål hvor der 
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har været samme lejer i mange år, vil formentlig også give høje omkostninger i forbindelse med 

genudlejning, da lejemålet kan være slidt eller indretning forældet, omvendt kan det også betyde at lejeren 

er stabil og dermed nedsætte risikoen. 

Ved lejernes bonitet tænkes der på, hvilket omdømme lejeren har, og på deres kreditværdighed. Desuden 

skal man kigge på om man kan forvente, at de bliver boende længe. Ved gode lejere, som betaler til tiden, 

er risikoen mindre, end lejere som tit står i restance.  

Når man skal fastsætte forrentningskravet har renteniveauet en stor betydning. Oftest følges de to ad op 

og ned, dvs. når renteniveauet stiger vil forretningskravet typisk stige i samme opadgående retning, og det 

samme ved et rentefald. Der er dog forhold, som kan være med til at trække dem i hvert sin retning.   

Som tidligere nævnt kan den risikofri præmie sættes efter den 10 årige obligationsrente, og denne danner 

derfor grundlag for fastsættelsen af forrentningskravet på en investeringsejendom. Dette skyldes at den 

lange obligationsrente kan være en investors alternative afkastmulighed. 

Inflation og konjunkturforhold er også en faktor man skal være opmærksom på ved fastsættelse af 

forrentningskravet, disse forhold har dog mindre påvirkning på forrentningskravet end renteniveauet. En 

stigende inflation kan påvirke renteniveauet og dermed forrentningskravet i en opadgående retning, og en 

faldende inflation i en nedadgående retning.   

Højkonjunktur kan være en af de forhold hvor forrentningskravet ikke følger samme retning som 

renteniveauet. Under højkonjunktur vil investorer oftere acceptere et lavere forrentningskrav, da der vil 

være en forventning om stigende husleje på erhverv eller lavere tomgang. Den stigende indtægt eller 

mindre tomgang vil derfor forbedre forrentningskravet. 

Når man endeligt skal fastsætte ejendommens forrentningskrav, gøres dette ofte af ejeren eller ledelsen i 

virksomheden der ejer ejendommen. Mange bruger dog også ekstern valuarbistand i forbindelse med 

værdiansættelsen af deres ejendomme. Man kan så enten udelukkende bruge valuarvurderingen, eller 
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bruge den eksterne værdiansættelse til at sammenligne med ens egne værdiansættelser. I sidste ende er 

det dog revisor der godkender det endelige forrentningskrav. 

Forrentningskravet i den afkastbaserede model må ikke forveksles med et forsimplet forrentningskrav, da 

dette omfatter fase 3 reguleringer. Hvis man eksempelvis i fase 2 sætter forrentningskravet til 5 %, kan 

reguleringer i fase 3 ændre dette i op- eller nedadgående retning, afhængig af om der er fradrag eller tillæg 

i fase 3. 

Når fase 2 er afsluttet og man har udregnet ejendommens foreløbige værdi ud fra nettodriftsresultat 

ganget med forretningskravet, kan man kigge på reguleringer og særlige forhold i fase 3. 

8.3 Fase 3 – Reguleringer og særlige forhold 

Når man skal kigge på reguleringer og særlige forhold i forhold til den foreløbige værdiansættelse, beskriver 

Finanstilsynet følgende punkter: 

 Tillæg for forudbetaling og deposita 

o Der kan foretages tillæg svarende til kapitalværdien af afkastet af de indestående beløb 

 Tillæg for merleje 

o Er den lejeindtægt (markedsleje), der indgår i beregningen nedsat i forhold til den faktiske 

lejeindtægt på vurderingstidspunktet, jf. pkt. 1, kan nutidsværdien af ”merlejen” i perioden 

frem til det forventede tidspunkt for lejenedsættelsen tillægges. 

 Fradrag for mindreleje 

o Er den lejeindtægt (markedsleje), der indgår i beregningen forhøjet i forhold til den faktiske 

lejeindtægt på vurderingstidspunktet, jf. pkt. 1, skal nutidsværdien af ”mindrelejen” i 

perioden frem til det forventede tidspunkt for lejeforhøjelsen fradrages. 

 Fradrag for uudlejede arealer 

o Leje for uudlejede arealer, der indgår i lejeindtægten efter pkt. 1, skal fradrages for en 

periode frem til det tidspunkt, hvor arealerne forventes udlejet. 
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 Fradrag for udskudte vedligeholdelsesarbejder 

o Hvis der forestår større vedligeholdelsesarbejder, som ikke dækkes af de gennemsnitlige 

vedligeholdelsesomkostninger, der indgår i beregningen efter pkt. 1, skal udgifterne hertil 

fradrages. 

 Fradrag for nødvendige udgifter til indretning 

o Hvis udlejning af et uudlejet areal til en lejeindtægt, der indgår i beregningen efter pkt. 1, 

forudsætter indretning og istandsættelse efter lejers behov, skal udgifterne hertil 

fradrages. 

Lejerne i ejendommen har ved indgåelse af kontrakten indbetalt et depositum, samt eventuelt en 

forudbetaling af leje. Disse beløb er deponerede hos ejeren, indtil lejeren fraflytter. Disse beløb kan give en 

renteindtægt, og denne løbende renteindtægt har en værdi, der kan opgøres til den tilbagediskonterede 

værdi af de fremtidige renteindtægter. Hvis rentesatsen er samme som diskonteringsrenten, vil værdien 

svare til de indbetalte beløb, og disse kan derfor tillægges værdien. I dag er indlånsrenten meget lavere end 

diskonteringsfaktoren.  Ejeren kan sætte renten til at være lig hans egen finansieringsrente. Det er dog 

sjældent at man bruger dette i værdiansættelserne.  

Hvis man har fastsat markedslejen i fase 1 lavere end den faktiske leje på opgørelsestidspunktet, kan 

nutidsværdien af merlejen tillægges i fase 3. Har man derimod sat lejeindtægten højere end den faktiske 

leje, og dermed opnået en højere værdiansættelse i fase 2, skal man i henhold til Finanstilsynet fratrække 

nutidsværdien af mindrelejen13, og dermed få en lavere værdiansættelse.  

I fase 1 forudsættes at alle lejemål er udlejet til markedsleje, men hvis man har uudlejede lejemål og 

dermed et tab, skal der i fase 3 korrigeres for dette tab. Man skal opgøre tab af lejeindtægter fra 

opgørelsestidspunktet og frem til lejemålet forventes genudlejet. Det kan være svært at fastsætte den 

nøjagtige tomgangsperiode, men man bør vurdere ud fra erfaring på ejendommen eller området. 

                                                           
13

 Finanstilsynets bekendtgørelse – bilag 9 
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Ejendommens vedligeholdelsesstand på tidspunktet for værdiansættelsen har også en stor betydning. Hvis 

f.eks. taget påtænkes udskiftet indenfor den nærmeste fremtid eller facaden trænger til en renovering, skal 

der fradrages for den forventede udgift til disse arbejder. Forbedringsarbejder der medfører en lejestigning 

overfor boliglejemål skal dog ikke medtages, da denne vil give en højere værdi i fase 2. Der er ikke en klar 

definition af, hvordan den nærmeste fremtid opgøres, men hvis man har lavet en vedligeholdelsesplan, 

hvor de større renoveringsarbejder indtræder indenfor de næste 1-5 år, vil jeg vurdere at disse skal 

medtages. 

Hvis man har uudlejede lejemål, og disse kræver en istandsættelse eller ombygning inden de er klar til 

genudlejning, skal udgiften til dette fradrages, da lejeindtægten er medtaget under fase 1. Skulle 

istandsættelsen eller ombygning resultere i en højere markedsleje end først antaget, skal denne korrigeres 

under fase 1. Der skal således altid være en sammenhæng mellem de budgetterede lejeindtægter og de 

forventede udgifter. Man skal samtidig huske at afsætte tomgang i den periode hvor istandsættelsen 

foregår.  

8.4 Opsummering af den afkastbaserede model 

Den afkastbaserede model er efter min vurdering, en forholdsvis enkel og overskuelig model til 

værdiansættelse af ejendomme. Dette skyldes at da den kun dækker det næste år, er datagrundlaget ikke 

så omfattende.  

Modellen forudsætter et konstant driftsafkast, hvor værdien er baseret på et enkelt indtjenings år. Det gør 

den 100 % statisk, og der tages ikke højde for fremtidige ændringer i pengestrømmene, hvilket også gør 

modellen usikker.  Der stilles derfor høje krav til stabilitet i ejendommen.  

Datagrundlaget i fase 1 skal være pålideligt og ikke kun være fremskrevet. Regulering af markedsleje og 

forventet tomgang er i modellens fase 1 den største usikkerhed, da det kræver en stor indsigt i 

markedssituationen, samtidig med, at man skal forholde sig neutralt, uanset hvad ejendommens 
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lejeindtægt er, da værdiansættelsen skal opgøre ejendommens dagsværdi i forhold til investorers 

synspunkt. Dette kan også være med til at opretholde en høj grad af pålidelighed. 

Som det vises i følsomhedsanalysen senere i dette projekt, kan en ændring i lejen have stor betydning for 

værdien, afhængig af hvordan forholdet er imellem indtægterne og omkostningerne. Det er derfor vigtigt 

at lejeindtægten fastsættes så nøjagtigt som muligt. 

Når SKM skal vurdere om lejeindtægten er sat korrekt er det også vigtigt, at man tager højde for, hvilken 

lejefastsættelsesmetode der kan anvendes overfor boliglejerne. Hvis ejendommen ligger i en 

huslejereguleret kommune og boliglejen derfor skal reguleres efter boligreguleringslovens § 5, stk. 1, stiller 

dette yderligere krav til administrations- og driftsomkostningerne, da ikke alle af disse omkostninger indgår 

i den omkostningsbestemte husleje. 

Vedligeholdelsesomkostningerne kan, som tidligere nævnt, fastsættes til Grundejernes Investeringsfonds 

fastsatte satser for den pågældende ejendom. Dette giver dog ikke nødvendigvis et retvisende billede af 

ejendommens vedligeholdelsesstand, og det kræver derfor et mere indgående kendskab til ejendommen 

for at kunne fastsætte disse omkostninger så korrekt som muligt. 

Administrations- og driftsomkostningerne kan ud fra få oplysninger, såsom vicevært, eksternt firma, grønne 

arealer etc. fastsættes efter normtal og er derfor den nemmeste del af fase 1. 

I opgavens følsomhedsanalyse vil jeg vise, hvordan en ændring i ejendommens omkostninger kan påvirke 

værdiansættelsen. 

I modellens fase 2 fastsættes forrentningskravet. Dette fastsættes ud fra en række for den enkelte ejendom 

specifikke vilkår, samt de generelle markedsvilkår, som rente, inflation og konjunktur. Der kan være stor 

usikkerhed omkring opgørelsen af et pålideligt forrentningskrav. Det er dog muligt at søge aktuel 

information for at sikre konsistens mellem ejernes forrentningskrav og markedets faktiske forrentningskrav. 

Ved at sammenholde faktiske salgspriser på lignende ejendomme i området mod ejendommens forventede 
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forretningskrav, kan man ud fra en alt andet lige betragtning vurdere om det ligger indenfor samme 

interval. 

Fase 3 afhænger dels af hvor god man er til at fastsætte den fremtidige tomgang, om man kun skal 

medtage kendt tomgang eller også hvad man forventer ud fra historiske data. Og dels hvad man anser for 

væsentligt at medtage. Hvor stor skal en opsat vedligeholdelse være for at blive medtaget, og hvor langt 

ude i fremtiden forventes den at blive igangsat. Man skal desuden være opmærksom på om der er tillæg 

for merleje eller fradrag for mindre leje. 

Hvis datagrundlaget til modellen er verificerbart og neutralt, og det kan understøttes af budgettet og 

tidligere års nettodriftsresultater, samtidig med at der argumenteres for de foretagne skøn og vurderinger 

af markedet, så mener jeg, at man opfylder de væsentlige kriterier, der skal til for at opnå en væsentlig grad 

af pålidelighed i værdiberegningen. 

Min vurdering er at modellen i de fleste tilfælde opfylder kravene til en pålidelig og retvisende 

værdiansættelse. Dette gælder især de ejendomme med et nogenlunde konstant driftsafkast. 

9 DCF modellen 

DCF er en forkortelse for discounted cash flow (de frie pengestrømme) og er opbygget af disse to værdier: 

1. Værdien af de frie pengestrømme fra drift og investeringer i en given budgetperiode 

2. Terminalværdien i terminalåret som efterfølger budgetperioden 

DCF-modellen fungerer i flere henseende som den afkastbaserede model. DCF-modellen uddyber blot de 

enkelte poster, ved at medtage flere år frem i tiden, og kan således være mere præcis, hvis ellers budgettet 

er lavet korrekt.  

Hvor man tidligere traditionelt har brugt den afkastbaserede model, har ED via indberettede data til deres 

markedsstatistik konstateret, at DCF-modellen vinder større og større indpas, da der er en stigende 
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internationalisering på markedet og da den giver en større informationsmæssig mulighed for at følge 

ejendommens pengestrømme over længere tid.  Pengestrømmene er blot et andet udtryk for de 

forventede ind- og udbetalinger, der sker i en given periode.   

9.1 De frie pengestrømme 

Overordnet set vil ejendommens samlede pengestrømme opgøres som summen af pengestrømme fra 

driften, pengestrømme fra investeringer og pengestrømme fra finansieringen.  

9.1.1 Pengestrømme fra driften består af ejendommens nettoresultat, dvs. alle indtægter og udgifter der 

er forbundet til den ordinære eller ekstraordinære drift af en ejendom. Som i den afkastbaserede model 

medtages alle indtægter, herunder forventede lejestigninger, alle vedligeholdelsesomkostninger, samt 

administrations- og driftsomkostninger. Forskellen er blot, at mens man i den afkastbaserede model blot 

medtog indtægter og udgifter for det kommende år, medtager man i DCF-modellen budgettet for de 

kommende år. For at opgøre pengestrømmene fra driften så korrekt som muligt, er det derfor væsentligt at 

man har et indgående kendskab til ejendommens indtægter og fremtidige drift.  

Lejersammensætningen i år 1 er ikke nødvendigvis et udtryk for lejersammensætningen i år 6. Hvis der er 

mange boliger som kan reguleres efter BRL § 5, stk. 2, kan disse ved fraflytning renoveres og dermed give 

en højere lejeindtægt. Omsætningshastigheden på fraflytninger er dog ikke et kendt tal, og det kan derfor 

være nødvendigt at opgøre dette efter et skøn foretaget ud fra tidligere år. Omkostningerne til renovering 

af disse lejligheder, skal ligeledes medtages under vedligeholdelsesomkostningerne. Både den højere 

lejeindtægt og omkostningerne til renovering opgøres ofte ud fra et indekseret normtal, fastsat ud fra 

tidligere års indtægt og udgift. Øvrig boligleje indekseres ofte efter samme rate som den langsigtede 

inflationsrate. 

Erhvervslejekontrakter indeholder som regel en paragraf vedrørende lejestigningen. Denne lejestigning skal 

medtages i DCF-modellen i de pågældende år, hvori den optræder. Er der ikke en ensartet stigning i de 

forskellige erhvervslejekontrakter, skal hver enkelt opgøres for sig. 
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Mht. tomgang, så anbefales14 det at denne indregnes i ejendommens indtægtsgrundlag til markedsleje. 

Herefter fratrækkes i en separat linje lejeindtægten på tomgangsarealer over den forventede 

tomgangsperiode, således at bruttolejen reduceres. Det er samtidig vigtigt, at man forholder sig kritisk til 

fremtidige tomgangsperioder. Disse vil dog ofte være baseret på en række forudsætninger og antagelser, så 

som den historiske tomgang på ejendommen og i området, og vil bero på et skøn. 

Ved fastsættelse af vedligeholdelsesomkostninger kan man ofte henvise til et 10-årigt 

vedligeholdelsesbudget. Det vil dog som oftest blot være et udtryk for år 1 tillagt en årlig stigning i de 

forventede omkostninger. Større renoveringsarbejder medtages under pengestrømme fra investeringer. 

Administrations- og driftsomkostningerne opgøres oftest ud fra år 1 tillagt en årlig indeksering. 

Administrationsaftaler med eksterne administratorer indeholder som regel en årlig stigning, som opgøres 

efter nettoprisindekset, eller et andet lignende indeks, i en pågældende måned. Andre omkostninger til 

driften ændres, udover en indeksering, som regel kun, hvis man f.eks. skifter fra en fastansat vicevært til et 

eksternt firma, men dette er kun hvis det er kendt på tidspunktet for værdiansættelsen. Omkostningerne er 

de samme som i den afkastbaserede model, såsom ejendomsskatter, forsikringer, vand osv., dog skal man 

her være opmærksom på den fremtidige drift. Man skal også være opmærksom på, om nogen af disse 

omkostninger er indeholdt i lejen, da de i så fald ikke skal medtages. 

Vedligeholdelsesomkostningerne medtages i forhold til, hvad man forventer planlagt på den enkelte 

ejendom. Ofte vil den løbende vedligeholdelse i lighed med den afkastbaserede model, blive fastsat efter 

satser fra GI, og derefter indekseret over de næste år, men i modsætning til i den afkastbaserede model, 

skal man her medtage udgifter til større planlagte vedligeholdelsesarbejder, da modellen giver udtryk for 

den pengestrøm der er på ejendommen. Så hvis ejeren planlægger at renovere facaden i år 3, skal den 

forventede udgift medtages i dette år.  

                                                           
14

 Værdiansættelse af investeringsejendomme – anbefalinger til DCF-modellen. ED 
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Da det er lovpligtigt15 at ejendomme med 7 eller flere beboelseslejligheder hvert år pr. 1. juli skal have 

udarbejdet en 10 års vedligeholdelsesplan, kender ejerne det fremtidige budget for vedligeholdelsen og 

kan derfor indsætte dette i DCF-modellen.   

9.1.2 Pengestrømme fra investeringer opgøres til nettoresultatet af tidligere investeringer, samt nye 

investeringer som forventes at forbedre ejendommens driftsresultat. Det er her man medtager større 

renoveringsarbejder, såsom udskiftning af ejendommens tag.  

DCF-modellen kritiseres16 for ikke at tage højde for den øget værdi investeringerne generer på sigt, altså 

udover den i modellen fastsatte periode. Der er forskellige investeringer på en ejendom. Der er større 

vedligeholdelsesarbejder, som ikke kan pålægges lejerne, og så er der vedligeholdelsesarbejder, hvor en 

kan opkræve forbedringsdelen af arbejdet overfor lejerne. F.eks. ved vinduesudskiftning vurderes det at 

lejeren får en nedsættelse af varmeforbruget og dermed en øget forbedring af deres bolig. Man kan dog 

ikke medtage den samlede forbedringsdel i året for renoveringen, dette gøres over en længere årrække, og 

denne lejestigning indekseres ikke. Man vil derfor i året for renoveringsarbejdet formentlig have en negativ 

pengestrøm, hvilket kan have en stor indvirkning på værdiansættelsen af ejendommen. 

Til sidst er der de direkte forbedringer, som giver en 100 % forbedring og dermed en øget lejeindtægt. 

Dette kan ske, hvis ejeren vælger at renovere boliglejemålet efter BRL § 5, stk. 2 og dermed opnå en 

potentielt højere lejeindtægt. Igen vil denne forbedring give en høj negativ indvirkning på pengestrømmen 

med det samme, mens den forøgede leje vil give en mindre positiv indvirkning på pengestrømmene over de 

næste mange år, forudsat at lejen ikke bliver sat så højt at der ikke er et marked for den. Sker dette kan 

ejeren opleve en længere periode med tomgang end først forudsat. 

                                                           
15

 Bekendtgørelse nr. 28 af 08/01/2016 om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme 
16

 Financial Statement Analysis and Security Valuation – side 114-119 
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9.1.3 Pengestrømme fra finansiering er et udtryk for summen af de indtægter og udgifter ejeren har i 

forbindelse med finansiering af ejendommen.  Da disse pengestrømme ikke tilfører ejendommen værdi, 

medtages de ikke i DCF-modellen og vil derfor ikke blive gennemgået yderligere. 

9.2 Diskonteringstidspunktet 

Pengestrømmene fra ejendommens drift og investeringer falder løbende henover året og det er derfor 

vigtigt at kigge på tidspunktet for tilbagediskonteringen, da dette har en væsentlig effekt på værdien af den 

enkelte ejendom.  

Da lejeindtægterne oftest bliver betalt forud, vil det teoretisk være mest korrekt at diskontere medio året, 

men hvis man sammenholder DCF-modellen med den afkastbaserede model, vil dette ikke være konsistent. 

Den afkastbaserede model antager at alle pengestrømme falder ultimo året. 

I finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1265 defineres den stabiliserede diskonteringsrenten til at bestå af det 

på ejendommen fastsatte forrentningskrav opgjort i overensstemmelse med forrentningskravet under den 

afkastbaserede model, med et tillæg svarende til den inflationsforventning, som er indregnet i udviklingen i 

de løbende indtægter og omkostninger. De to modeller skal derfor være konsistente og man skal i begge 

bruge ultimo diskontering. 

9.3 Budgetperioden 

Når man kigger på, hvor lang budgetperioden skal være, er svaret at terminalåret indtræder når alle poster 

stiger med samme rate, altså hvor steady state17 er opnået. Når der er opnået stabilitet i budgettet, og 

vækstraten svarer til den langsigtede inflation. 

Som tidligere nævnt pristalsreguleres indtægter enten efter den langsigtede inflationsrate eller den i 

lejekontrakterne fastsatte rate. Indtægterne vil derfor oftest stige med samme rate hvert år i budgettet, 

dog bortset fra de lejligheder der bliver moderniseret, eller hvor en investering giver en øget lejeindtægt. 

                                                           
17

 En stationær og uforandret tilstand. 
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Der vil for indtægterne derfor oftest være tale om steady state i det år, hvor forbedringsforhøjelserne fra 

investeringen stabiliseret. 

Omkostningerne bliver i budgettet ofte indekseret med den langsigtede inflationsrate, og vil derfor 

formentlig allerede være steady state i et af de første år. 

Mange bruger en 10-årig periode når de laver en værdiansættelse ud fra DCF-modellen, men man kan 

argumentere for at denne periode, jf. det ovenstående, sagtens kan være kortere. Er perioden længere end 

10 år, vil dette blot øge til usikkerheden for, om de medtagne pengestrømme er korrekte, og det vil ikke 

nødvendigvis give en mere rigtig værdiansættelse. I henhold til Finanstilsynet skal perioden dog være på 

minimum 5 år.18 

9.4 Terminalværdien 

Hvor man i den afkastbaserede model betragter det første års nettodriftsresultat som værende stabiliseret, 

kigger man i DCF-modellen på det år, hvor alle indtægter og udgifter er steady state, som nævnt i afsnittet 

for budgetperioden. 

Som nævnt i starten udgøres værdiansættelsen af to værdier, budgetperioden og terminalværdien.  

Formlen ser derfor således ud: 

 

Denne siger, at de enkelte budgetår i modellen tilbagediskonteres med WACC, som er opgjort på samme 

måde som i den afkastbaserede model, nemlig som den risikofri rente tillagt et risikotillæg. Der er dog den 

forskel, at pengestrømmene i DCF-modellen er opgjort med pristalsregulering, som oftest følger den 

forventede inflationsrate. Man skal derfor tilbagediskontere med et forrentningskrav tillagt inflationen. 

                                                           
18

 Finanstilsynets bekendtgørelse - bilag 9. 
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Hvis man har en ejendom med flere anvendelsesformål, bør med udgangspunkt i en fordelingsnøgle bør 

man fastsætte et vægtet gennemsnit. Fordelingsnøglen kan fastsættes ud fra ejendommens 

lejeindtægtsfordeling, men også ud fra ejendommens arealfordeling. Man kan hverken i den 

afkastbaserede model eller i DCF-modellen have to forrentningskrav, men bør finde det samlede vægtede 

forrentningskrav. 

I DCF-modellen kan man, hvis man bruger lejeindtægten til fordeling, opleve at det gennemsnitlige 

forrentningskrav vil afvige fra år til år. Man skal derfor kigge på hele modellen inden man finder det 

endelige vægtede forrentningskrav. I den afkastbaserede model vil dette ikke forekomme, da man kun 

kigger på et enkelt år, og da alle pengestrømme betragtes som værende ultimo, afvigelser henover det ene 

år vil derfor ikke opstå. 

I terminalåret tilbagediskonteres udelukkende med forrentningskravet, svarende til den afkastbaserede 

model. 

Terminalværdien har stor betydning for den samlede ejendomsværdi, og den er et udtryk for de 

forventninger der er til pengestrømmene i al tid fremover. Det skal betragtes som et normalt år, og man 

skal derfor medregne forventet tomgang, hvis der historisk set er tomgang på ejendommen.  

Både i den afkastbaserede model og i DCF-modellen forventes pengestrømmene, som tidligere nævnt, at 

falde ultimo året. 

Man har nu opgjort nutidsværdien af de enkelte budgetår, tillagt nutidsværdien af terminalåret, og er 

derfor kommet frem til ejendommens værdi, svarende til afkastmodellens fase 2. Da man allerede i 

budgetlægningen har taget højde for forventet tomgang, ejendommens vedligeholdelsesstand og andre 

forhold der er medtaget under fase 3 i den afkastbaserede model, bør man ikke gøre yderligere. 

Hvis ejendommen har en byggeret, kan værdien af denne tillægges nutidsværdien. 
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9.5 Opsummering af DCF-model 

Hvor den afkastbaserede model var bedst anvendelig på ejendomme med et nogenlunde konstant 

driftsafkast, er DCF-modellen mere egnet til ejendomme, hvor der forventes en udvikling som vil give 

udsving i de fremtidige pengestrømme.  

Hvis datagrundlaget i DCF-modellen blot består af indekseret tal fra år 0, og der ikke fremkommer udsving i 

disse tal, er der blot tale om en udvidet afkastbaserede model. Men hvis man som ejer forventer at udføre 

større forbedringsarbejder, af enten den ene eller anden grund, er DCF-modellen bedre egnet til 

værdiansættelse af ejendommen. Ved længerevarende forbedringsarbejder, om det er så er for at 

optimere driftsresultatet, fastholde en lejer eller blot almindelig vedligeholds- og forbedringsarbejder, skal 

man blot sørge for, at budgetperioden i DCF-modellen har en sådan længde, at de pengestrømme 

forbedringsarbejderne generer, bliver normaliseret. 

DCF-modellen er en meget omfattende model, og man skal kigge på hver enkelt post, for at sikre at 

datagrundlaget er validt og relevant. Som før nævnt vil man ved blot at indeksere budgettet fra år 0, opnå 

en udvidet afkastbaserede model. Hvis alle tal vil være normtal og indekseret efter samme inflationstal, vil 

man opnå steady state før de f.eks. 10 år, som modellen er sat op til, er gået. Det er derfor vigtigt at man, 

inden man går i gang med at bruge modellen, undersøger om det skaber værdi at bruge så mange 

ressourcer ved at udfylde den længere budgetperiode.  

Det er min erfaring, at man opsætter DCF-modellen til et på forhånd fastsat antal år. I den model jeg selv 

bruger i mit arbejde er der en fast periode på 10 år tillagt terminalperioden. Valuarvurderinger, hvor man 

bruger samme model, er set med perioder på 12 år tillagt terminalperioden.  

En af ulemperne ved DCF-modellen er, at terminalværdien udgør den største del af dagsværdien, afhængig 

af budgetperiodens længde. Dette stiller derfor høje krav til datagrundlaget i den foregående 

budgetperiode, da det er her man kommer frem til de normaliserede frie pengestrømme som anvendes i 

terminalperioden. Budgettering langt ude i fremtiden har altid en mindre grad af sikkerhed og jo længere 
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perioden er, jo lavere er pålideligheden for at tallene er korrekte. Men omvendt så falder terminalværdiens 

andel af den samlede værdi jo længere budgetperioden er, hvilket nedsætter betydningen af pålidelige tal i 

budgettet. Der er altså fordele og ulemper ved både en lang og en kort budgetperiode. 

DCF-modellen stiller store krav til ejerens evne til at fastsætte et fremtidigt budget på den pågældende 

ejendom. Der skal tages højde for lejesammensætningen, ønsker om modernisering af lejemål og i hvilket 

interval dette kan udføres. Der skal kigges på den historiske tomgang, tomgangen for området og 

forventninger til konjunkturer. Ejerens skal kende ejendommens vedligeholdelsesstand, hvilket dog nemt 

kan lade sig gøre med den lovpligtige 10 års vedligeholdelsesplan.  

Det er samtidig vigtigt at ejeren i forbindelse med budgetlægningen forholder sig neutral, således at 

budgettet ikke indeholder urealistiske høje lejeindtægter eller lave vedligeholdelsesudgifter, som kan 

påvirke eventuelle investorer. De skal også forholde sig neutrale når det kommer til fastlæggelsen af 

forrentningskravet. Her skal de dels tage højde for potentielle investorers forrentningskrav, men også deres 

eget afkastkrav. 

Det er min vurdering, at DCF-modellen er en meget ressourcekrævende model, der stiller høje krav til 

udøverens evner og viden om ejendommen. Den er mere fleksibel end den afkastbaserede model, og kan 

bedre tilpasses forventede forskydninger i pengestrømmene.  

Hvor den afkastbaserede model var bedst egnet til ejendomme med et stabiliseret driftsafkast, er DCF-

modellen bedst egnet til ejendomme med et mere komplekst driftsafkast. 

10 Sammenholdelse af de to modeller 

Den afkastbaserede model og DCF-modellen er to forskellige værdiansættelsesmetoder, der begge bruges 

til at værdiansætte investeringsejendomme til dagsværdi. 
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Den afkastbaserede model er mere enkel i sin opbygning og virker mere overskuelig at anvende i forhold til 

DCF-modellen, som vurderes at være en mere ressourcekrævende og kompleks, men dog også mere 

korrekt. 

Opsætningen i de to modeller er forskellige på mange områder, men den største forskel er, at den 

afkastbaserede model arbejder med en tidshorisont for et stabiliseret driftsafkast på et år, hvor DCF-

modellen opgør de frie pengestrømme for en periode indtil pengestrømmene er stabiliseret, samt det 

efterfølgende terminalværdi. Den afkastbaserede models driftsafkast kan sammenlignes med DCF-

modellens terminalværdi, da begge år anses for at udgøres af stabiliseret og normaliseret værdier. Dog er 

der indregnet inflation i den afkastbaserede model, mens dette ikke er medtaget i DCF-modellens 

terminalværdi. 

Jeg vurderer at både den afkastbaserede model og DCF-modellen er anvendelig til at opgøre et validt og 

pålideligt driftsafkast. Der hvor den største risiko i begge modeller ligger, er ved fastsættelsen af 

forrentningskravet, da det er forbundet med mange skøn ud fra forskellige faktorer, hvilket gør det svært at 

opgøre på en pålidelig måde. Samtidig er det den faktor som har allerstørst betydning for 

værdiansættelsen, hvilket følsomhedsanalysen senere i projektet også vil vise. 

Mine erfaringer indenfor værdiansættelse viser, at DCF-modellen er den mest anvendte, både af ejere af 

investeringsejendomme, men også af erhvervsmæglere. Modellen er ressourcekrævende og kræver et 

indgående kendskab til ejendommene. Erhvervsmæglere indsamler diverse materiale til brug for deres 

værdiansættelser, men mange af værdierne bliver fastsat ud fra første års budget tillagt forskellige 

indekseringer. Dette kan medføre at de, ved brug af den afkastbaserede model, måske ville komme frem til 

en mere korrekt model. Men min erfaring er, at ejerne netop efterspørger erhvervsmæglernes vurdering 

baseret på DCF-modellen, da de selv bruger denne og dermed bedre kan sammenligne de to fastsatte 

værdier. 
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Jeg har dog også erfaret, at ejere af få og ikke så komplekse ejendomme, fortsat bruge den afkastbaserede 

model, da den er mere overskuelig og man forholdsvis hurtigt kan lave værdiansættelsen ud fra et budget 

og få andre parametre. Ulempen ved den afkastbaserede model er dog, at den netop kun anvender 

driftsafkastet for et enkelt år, hvilket ikke tager højde for om ejendommen er i udvikling. Man skal derfor 

sørge for at regulere for de forskellige forhold under fase 3. 

Jeg vurderer at DCF-modellen er en mere korrekt teoretisk model, da den anvender en budgetperiode, der 

tager højde for investeringsejendomme med usædvanlige frie pengestrømme, samt forventede fremtidige 

vedligeholdelses- og forbedringsarbejder. Modellen er mere fleksibel end den afkastbaserede model, 

hvilket give en højere grad af pålidelighed ved opgørelse af dagsværdien. Modellen har dog også vise 

svagheder. Den største af dem ligger i at terminalværdien udgør den største andel af den beregnede 

dagsværdi. Terminalværdien udgøres af stabiliseret pengestrømme, som kan ligge op til 10 år ud i 

fremtiden. Hvis denne periode gøres mindre, vil terminalværdien udgøre en endnu større andel af 

dagsværdien. 

Jeg mener at DCF-modellen er bedst anvendelig af investeringsejendomme, der gennemgår en udvikling, 

hvor ejendommen ikke har stabiliseret pengestrømme over en længere periode. 

Når man vælger hvilken af de to modeller man ønsker at anvende til værdiansættelsen af sin 

investeringsejendom, mener jeg, at det afhænger af hvilken slags ejendom der er tale om. Den 

afkastbaserede model er mest anvendelig for ejendomme med et normaliseret driftsafkast og DCF-

modellen er bedst i ejendomme der gennemgår en udvikling og derfor ikke har et normaliseret driftsafkast 

før om nogen år. Jeg mener ikke at DCF-modellen bør anvendes ved en ejendom med et normaliseret 

driftsafkast, da den ikke tilfører nogen nytteværdi og det vil være for ressourcekrævende i forhold til den 

afkastbaserede model. Nytteværdien vil derimod øges på ejendomme under udvikling. 

Den ene model er derfor ikke mere rigtig end den anden. Det er op til den enkelte ejendomsejer at vurdere, 

hvilken der er mest anvendelig for dem ved værdiansættelse af den enkelte ejendom. 
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Min erfaring som regnskabsansvarlig siger mig, at ejerne af investeringsejendommene i praksis kun 

benytter sig af enten den ene eller den anden model til deres måling af hele deres portefølje. Nogle af dem 

kunne efter min mening spare ressourcer, ved at udvælge de investeringsejendomme som har en stabil og 

enkel drift, og på dem bruge den afkastbaserede model. På de investeringsejendomme med stor udvikling 

og forventninger til modernisering og forbedringer, kan man med fordel bruge de ekstra ressourcer og 

anvende DCF-modellen. 

11 Ejendomsvurderingsloven 

I LOV nr. 654 af 08/06/2017 kapital 7, § 34 fremgår det at: 

Vurdering af erhvervsejendomme m.v., jf. § 3, stk. 1, nr. 4, sker på grundlag af oplysninger fra offentlige 

registre eller offentlige myndigheder om grundareal, bygningsareal, beliggenhed og øvrige karakteristika 

vedrørende grunden og bygningerne af væsentlig betydning for vurdering på vurderingstidspunktet.  

Stk. 2. Der tages ved vurderingen endvidere hensyn til oplysninger om lejeniveauer i området, 

driftsomkostninger, forrentningskrav, opførelsesomkostninger og andre forhold af væsentlig betydning for 

vurderingen. Vurderingen af udlejningsejendomme foretages ud fra en forudsætning om sædvanlige 

udlejningsforhold. 

Hvad angår § 34, stk. 1, så findes disse oplysninger blandt andre i OIS19, den Offentlige Informations Server, 

der er en statslig ejet database, der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark. 

Oplysningerne stammer fra en række landsregistre der ejes og vedligeholdes af kommunerne, regionerne 

og staten. Registret blev for et par år siden lagt ind under SKM, og de har siden været i gang med en 

opdatering af systemet, da det tidligere har været kendt for at være meget mangelfuldt. 

På OIS kan man finde ejendommens BBR-meddelelse, som indeholder oplysninger om grundareal, 

bygningsareal, hvad arealet bliver anvendt til, om lejlighederne indeholder toilet og bad. Man kan også se 

et luftfoto af ejendommen, hvilket gør det nemmere at bedømme beliggenheden i forhold til f.eks. veje og 

vand.  

Alle de data man finder på OIS må man derfor antage, nemt kan opfylde kravene til lovens § 34, stk. 1. SKM 

vil på en overskuelig måde kunne hente oplysningerne på hver enkelt ejendom. 
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Hvis man kigger på stk. 2, så er der flere faktorer man skal være opmærksom på: 

1. Lejeniveauet i området 

2. Driftsomkostninger 

3. Forrentningskrav 

4. Opførelsesomkostninger 

5. Andre væsentlige forhold 

6. Forudsætning om sædvanlige udlejningsforhold 

Jeg vil nu gennemgå de 6 forskellige punkter og hvor det er muligt, vurdere dem i forhold til de to 

værdiansættelsesmodeller. 

11.1 Lejeniveauet i området 

Når man kigger på lejeniveauet for boliger i et område, er der flere ting man skal tage højde for. To 

ejendomme der ligger lige ved siden af hinanden, kan sagtens have to forskellige gennemsnitlige leje. Dels 

er der standen af de enkelte lejemål, hvor man i den ene kan have valgt at modernisere efter BRL § 5, stk. 2, 

hvilket alt andet lige vil give en højere gennemsnitlig lejeindtægt, mens man i den anden ejendom måske 

kan udleje til markedsleje. Så når SKM indsamler oplysninger om lejeniveauet, er det ikke nok blot at få 

oplyst lejen pr. kvm, men også hvordan lejen er fastsat. Om det er almindelig omkostningsbestemt leje, om 

der er moderniseret, om det er markedsleje eller noget helt fjerde. 

Erhvervslejen kan være lidt nemmere at sammenligne. Der er som regel ikke den store forskel på f.eks. 

kontorlejen i et område. Hvis der er forskelle, kan disse skyldes indretning og lejemålets muligheder for 

forandring, samt eksempelvis parkeringsforhold. For butikslejemål kan der dog være stor forskel på få 

hundrede meter. Eksempelvis Strøget i København; i den ene ende er lejen markant større end i den anden 

ende, dette skyldes at der er flere forhold der gør sig gældende når en leje skal fastsættes. Dels er der 

parkeringsforhold for kunderne, men også hvilke butikker der ellers er i området. 
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I den afkastbaserede model tager man lejen for det kommende år, det vil derfor være forholdsvis enkelt at 

finde lejeniveauet i området på et givent tidspunkt og derefter udregne den samlede indtægt. Hvis der er 

udarbejdet normtal for alle typer af lejemål og alle typer af vedligeholdelsesstand, og man samtidig har fået 

oplyst hvilken slags lejemål ejendommen består af, vil man kunne opgøre indtægten, som vist herunder. 

 

Hvis man bruger DCF-modellen til samme udregning, skal der også tages højde for med hvilken indeksering 

de forskellige lejemål stiger. På de ej moderniseret lejemål stiger lejen som regel med nettoprisindekset, da 

lejen er fastsat ud fra ejendommens driftsomkostninger. De moderniseret lejemål, kan både stige med 

nettoprisindekset, for så vidt angår den almindelige leje, mens moderniseringstillægget ikke ændres. Der 

kan dog også være fastsat en fast årlig indeksering med udgangspunkt i nettoprisindekset på et givent 

tidspunkt. Man vil også skulle indarbejde modernisering af de ej moderniseret lejemål, man skal altså vide 

hvornår der forventes at ske en fraflytning og et lejemål dermed moderniseres. 

Reguleringen af lejen i erhvervslejemålene vil formentlig være aftalt i kontrakten. Her kan der, som med 

boligerne, være en årlig fast regulering med udgangspunkt i nettoprisindekset på et givent tidspunkt, men 

der kan også være fastsat en minimumsregulering, eksempelvis 2 %, og i nogle tilfælde en 

maksimumregulering. Der kan altså være forskel i reguleringen på den enkelte lejemål i samme bygning. 

Hvis man vælger at anvende DCF-modellen til opgørelse af lejeniveauet i området, vil dette gøre 

udarbejdelsen meget kompleks. Der vil være brug for langt flere normtal og et langt større kendskab til 

ejendommen, hvilket vil være meget ressource- og tidskrævende.  
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Den afkastbaserede model vurderes derfor til at være bedst egnet til at finde og fastslå lejeindtægten på en 

given ejendom til brug for ejendomsvurderingen, da denne er langt mere enkelt og overskuelig. 

11.2 Driftsomkostninger 

Driftsomkostninger skal opgøres i tre forskellige hovedområder, administrations-, drifts- og 

vedligeholdelsesomkostninger. 

Administrationsomkostningerne dækker over administrationen af ejendommen, herunder honorar til 

administrator, advokat, revisor, mæglere, andre rådgivere og honorar til udarbejdelse af service- og 

driftsregnskaber, samt udgifter til bank. Honorar til administrator kan både være en ekstern og der kan 

være selvadministration. Som tidligere nævnt skal udgiften til selvadministration fastsættes efter normtal 

for ekstern administration. Honoraret for boligdelen udgør oftest et af kommunerne fastsat normtal, mens 

det for erhvervsdelen normalt udgør mellem 1-3 % af lejeindtægten. Udgifter til advokater kan være meget 

forskellig fra år til år, afhængig af hvor mange tvister der er på ejendommen. Honorar til revision, mægler 

og udarbejdelse af service- og driftsregnskaber udgør som regel det samme hvert år, ændret med en 

normal indeksering. Honorar til andre rådgivere, kan være til udarbejdelse af den 10-årige 

vedligeholdelsesplan samt undersøgelse af andre forbedringsforslag. 

Driftsomkostninger er den daglige drift foretaget af eksempelvis en vicevært, herunder servicering af lejere, 

grønt arbejde på ejendommen og rengøring af trapper. Der er som regel ikke den store afvigelse i disse 

udgifter år fra år, med mindre man skifter til et eksternt ejendomsservicefirma, som i visse tilfælde kan 

nedbringe udgiften. 

Vedligeholdelsesudgiften er den daglige vedligeholdelse af ejendommen, samt forbedringsarbejder som 

ikke kan pålægges lejerne. Eksempelvis den andel af en tagudskiftning som anses for at være 

vedligeholdelse. Ved fastsættelse af udgifter til vedligeholdelse, kan man tage udgangspunkt i de af 

Grundejernes Investeringsfond fastsatte satser for den pågældende ejendom, samt i det lovpligtige 10-

årige vedligeholdelsesbudget. 
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Ved opgørelsen af disse tre poster, er det for begge modeller muligt at anvende normtal på områderne. 

Antal boliglejere og indtægten af leje fra erhverv kan bruges til fastsætte administrationshonoraret, og 

kender man fordelingen af indtægten for de næste 10 år, vil man i DCF-modellen kunne fastsætte 

honoraret for den samme periode. 

Driftsomkostningerne kan fastsættes ud fra normtal på området, og i DCF-modellen blot indekseres ud i 

hele budgetperioden. 

Vedligeholdelsesomkostninger skal i den afkastbaserede model blot udgøre den almindelige 

vedligeholdelse, samt hvis man det næste år har planlagt et større vedligeholdelsesarbejde. Fremtidige 

større vedligeholdelsesarbejder skal medtages under fase 3 reguleringer. I DCF-modellen kan man anvende 

det 10-årige vedligeholdelsesbudget som udgangspunkt for hele budgetperioden, problemet opstår først i 

terminalåret, da det vil have stor betydning for værdien hvad man budgetterer med som planlagt større 

vedligeholdelse ud i al fremtid. 

Under vedligeholdelsesomkostningerne skal man i DCF-modellen også medtage de forventede udgifter til 

modernisering af ej moderniseret lejemål, som nævnt under lejeniveauet for området. Omkostningerne 

kan fastsættes efter et normtal, men man skal også huske at medtage forventet tomgang under 

moderniseringen. 

Hvis man tager driftsudgifterne under et, er både den afkastbaserede model og DCF-modellen anvendelig, 

dog kræver den sidste lidt flere oplysninger i form af det 10-årige vedligeholdelsesbudget og en præcis 

udarbejdelse af lejeindtægten over hele budgetperioden. 

11.3 Forrentningskravet 

Som nævnt under afsnittet om den afkastbaserede model, så fastsættes forrentningskravet efter flere 

forskellige forhold på den pågældende ejendom. Der er både ejendomstype, anvendelsesmuligheder, 
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beliggenhed, indretning og vedligeholdelsestand og lejekontrakternes vilkår. Der kan derfor for to 

ejendomme beliggende ved siden af hinanden være stor forskel i ejerens forrentningskrav. 

Forrentningskravet består af to dele – den risikofrie rente og et risikotillæg. Den risikofrie rente kan ses som 

værende bruttoafkastet for middellange statsobligationer, som regel den 10-årige danske statsobligation. 

Risikotillægget kan opgøres i markedsrisici og specifikke risici. Ejendomme er en illikvid formue 

sammenlignet med eksempelvis aktier og obligationer. Sidstnævnte kan handles på timebasis, mens salget 

af en investeringsejendom kan tage flere måneder. Hvis køberen tilmed er afhængig af ekstern finansiering 

kan godkendelse af dette forlænge perioden yderligere. Risikofaktoren vil typisk være høj i et illikvidt 

marked med en lang transaktionsperiode. 

Fremtidige estimater af lejeindtægten er forbundet med usikkerhed og udgør derfor også en risikofaktor. 

Udbud og efterspørgsel kan ændres over tid, og er påvirket af konjunkturerne. I et ustabilt og usikkert 

lejemarked, anses risikofaktoren for høj, i modsætning til i et roligt og mere stabilt marked. 

Estimeringen af risikoen til brug for forrentningskravet er afhængig af ejendomsejerens evne til at kunne 

forudsige investeringsmarkedet og de fremtidige ændringer. I et ustabilt marked hvor usikkerheden om 

fremtiden er høj, vil risikofaktoren også være høj, modsat i et mere forudsigeligt marked. 

Værdien af ejendommens beliggenhed kan også ændres over tid, lige som de udefrakommende 

økonomiske forhold kan ændre på markedslejen. Den politiske risiko har også indflydelse på risikofaktoren, 

eksempelvis ændringer i planlægningsloven eller risiko for stramning på reguleringer. 

De specifikke risicis for ejendommen kan være manglende lejeindbetalinger, høj tomgang, store udgifter til 

driften. Offentlige lejere anses for at være mere stabile end private firmaer, og udgør derfor en mindre 

risiko. Risikoen for tomgang er som regel forbundet med ejendommens beliggenhed og hvor fleksibel 

ejendommen er i sin indretning. 
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Begge modeller anvender det samme forrentningskrav, og risiciene er derfor ens for begge modeller. I DCF-

modellen anvendes også den langsigtede inflationsrate. 

11.4 Opførselsomkostninger 

For visse typer af erhvervsejendomme er der i dag ikke et velfungerende marked, eksempelvis på grund af 

særlig anvendelse eller funktionalitet, eksempelvis Legos produktionshal, som også indeholder laboratorie. 

Disse ejendomme kan være svære at vurdere ved hjælp af den afkastbaserede model eller DCF-modellen. I 

stedet anvender man enten bedst økonomisk anvendelse eller den omkostningsbaserede model20 hvor 

man beregner handelsværdien som summen af grundværdien og værdien af bygningen, estimeret på 

baggrund af bygningens genopførselsomkostninger samt bygningens stand og alder. 

Værdien fastsættes ud fra følgende 4 trin. 

1. Grundværdien vurderes efter reglerne for vurdering af grundværdier 

2. Fastsættelse af genopførselsprisen af bygningen 

a. Denne skal opgøres for opførelsen af en moderne tilsvarende bygning med en struktur der 

svarer til den eksisterende ved brug af moderne materiale, teknikker og design. Det er altså 

omkostninger til at opføre en alternativ bygning, der skal estimeres. Dette kræver kendskab 

til prisen på de enkelte delkomponenter, samt lønudgifter og andre projektomkostninger. 

3. Nedskrivningsfaktoren skal derefter fastsættes. 

a. Hvor tæt er den eksisterende bygning på et hypotetisk alternativ. En helt ny bygning vil 

have en nedskrivningsfaktor på 0, mens en slidt og ældre bygning kan have en 

nedskrivningsfaktor tæt på 100. Den simpleste måde at estimere dette på, er at tage afsæt 

i bygningens alder og fremtidige forventede levetid. 

4. Samlet ejendomsværdi 
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 Nye og mere retvisende ejendomsvurderinger, ICE 
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a. Når nedskrivningsfaktoren er fundet, ganges denne med de ansatte 

genopførselsomkostninger og grundværdien tillægges, og den samlede ejendomsværdi er 

dermed opgjort. 

11.5 Andre væsentlige forhold 

Andre væsentlige forhold er de forhold der i den afkastbaserede model kommer ind under fase 3. Det kan 

være svært for SKM at finde de nøjagtige væsentlige forhold for den specifikke ejendom. Det vil, efter min 

mening, være umuligt at lave et retvisende normtal for fase 3 reguleringer, og det har SKM muligvis også 

valgt at tage højde for ved at lave en deklarationsperiode. 

Når de nye ejendomsvurderinger bliver sendt ud til ejerne sidst på året i 2019, vil der derefter være en 

deklarationsperiode, hvor ejeren vil kunne gennemgå vurdering, eventuelt sammenholde den med sin egen 

værdiansættelse til brug for årsregnskabet 2019. Hvis der på ejendommen er væsentlige forhold, som kan 

påvirke ejendomsvurderingen, kan man indberette disse, således at ejendomsvurderingen bliver mere 

retvisende. 

SKM vil derefter gennemgå ejerens nye indberetning og vurdere om der reelt er tale om væsentlige 

forhold, som skal medtages i ejendomsvurderingen. Der vil derefter blive udsendt en ny og endelig 

ejendomsvurdering. Er ejendomsejeren ikke enig i denne vurdering, skal en eventuel klage behandles i 

klagenævnet.  

I den afkastbaserede model medtages væsentlige forhold på ejendommen i fase 3, hvor de tydeligt vil 

fremgå. I DCF-modellen bliver væsentlige forhold medtaget i de år de er budgetteret. Eksempelvis forventet 

tomgang eller planlagt vedligeholdelse, da de i DCF-modellen har indflydelse på det pågældende års 

pengestrømme. Den afkastbaserede model vil derfor være bedst egnet til at vise de væsentlige forhold der 

gør sig gældende på ejendommen og som har indflydelse på ejendomsvurderingen. 
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11.6 Forudsætning om sædvanlige udlejningsforhold 

Vurderingen af udlejningsejendomme foretages dog ud fra en forudsætning om sædvanlige 

udlejningsforhold. Vurderingsnormen skal være det gennemsnitlige handelsprisniveau21, med 

gennemsnitlig leje, omkostninger, tomgang og forrentningskrav under hensyntagen til blandt andet 

ejendommens størrelse og beliggenhed. Man tager altså udgangspunkt i at ejendommen er 

markedskonform. 

11.7 Usikkerhedsmargin på +/- 20 %  

I Henhold til § 65 i Ejendomsvurderingsloven sammenlignes vurderingen af 1. september 2019 med den 

vurdering der er foretaget på ejendommen i 2011. Og i § 67 står der at ”før tilbageregning nedsættes såvel 

ejendomsværdi som grundværdi med 20%”. 

Dette betyder at man anser en vurdering som ligger indenfor +/- 20 % af en konstateret handelsværdi som 

værende korrekt. 

I forbindelse med udarbejdelse af Ejendomsvurderingsloven, ønskede René Gade (ALT) en redegørelse for 

grundlaget for, at der var valgt en usikkerhedsmargin på lige præcis +/- 20 % af de faktiske handelspriser22. 

Til dette svarede Skatteminister Karsten Lauritzen: 

”Det ligger i udgangspunktet om en ”forventelig kontantværdi i fri handel” og tilføjelsen om, at vurderingen 

kan afvige fra en faktisk konstateret handelspris, at der altid vil være et vist spænd, inden for hvilket en 

køber og en sælger i en ejendomshandel vil kunne mødes. En vurdering inden for dette spænd vil ikke være 

”forkert”, selvom den ikke rammer en konstateret handelspris.   

Spændet er fastsat med udgangspunkt i de udviklede estimeringsmodeller, og som størstedelen af landets 

ejendomme kan vurderes inden for. Et spænd på +/- 20 pct. blev også anvendt af det tidligere Ekspertudvalg 

om ejendomsvurdering. Ligesom det også internationalt set vurderes at være et realistisk niveau for 

usikkerheden. Som det fremgår af lovforslagets bemærkninger, forslås det derfor, at en usikkerhedsmargin 

på +/- 20 pct. kan anvendes i det nye ejendomsvurderingssystem.”  
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 Engberg udvalgets anbefalinger til Model for vurdering af erhvervsejendomme 
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 Spørgsmål af 5. maj 2017 – Vedrørende L 211 Forslag til ejendomsvurderingsloven. 
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Dette betyder også, at en eventuel klage over vurderingen skal ligge udover de +/- 20 %, for at kunne blive 

behandlet. 

11.8 Valg af model 

Når man kigger på lejeniveauet i området, vil den afkastbaserede model være den bedst egnet. Hvis man 

bruger DCF-modellen vil dette kræve mange forskellige normtal, som så skal reguleres mindst 5-10 år ud. 

Arbejdet vil derfor kræve mange flere data og vil for hver enkelt ejendomsvurdering være meget 

omfattende og ressourcekrævende, og DCF-modellen vil derfor ikke være brugbar i den maskinelle form for 

vurderinger man  

Driftsomkostningerne på en ejendom vil under et kunne fastsættes til et normtal, og hvis man vælger at 

bruge DCF-modellen skal dette normtal blot indekseres med den langsigtede inflationsrate og 

tilbagediskonteres med det fastsatte forrentningskrav inklusiv den langsigtede inflationsrate. Det vil dog alt 

andet lige give samme resultat som hvis man blot anvender den afkastbaserede model.  

Forrentningskravet vil være det samme i begge modeller, og den afkastbaserede model vil derfor kunne 

bruges. 

Opførselsomkostningerne kan ikke bruges til hverken den afkastbaserede eller DCF-modellen da de 

refererer til en anden model. 

Ved opgørelse af andre væsentlige forhold, er den afkastbaserede model bedst egnet, da disse forhold er 

indregnet i de forskellige pengestrømme i DCF-modellen. 

Så ud fra min gennemgang af de opstillede krav til udarbejdelse af ejendomsvurderingerne vil jeg mene, at 

den afkastbaserede model er bedst egnet, og derfor det rigtige valg. Den er mindre ressourcekrævende og 

kræver færre data og dermed færre normtal. Om den giver et retvisende billede af ejendommens værdi 

afhænger af hvor mangelfulde de data den bliver vurderet på baggrund af, er. 



Susi Schrøder Poulsen Afgangsprojekt HD R  

46 
 

12 Indsamling af data 

ED m.fl. har lavet en aftale med SKM om levering af data til det nye vurderingssystem. Disse data vil 

efterfølgende blive omdannet til anonymiseret normtal. De markedsdata og baggrundsoplysninger 

ejendomsejerne frivilligt indberetter til ED, er værdiansættelser og den aktuelle leje, samt 

baggrundsoplysninger, såsom et lejemåls og ejendommens areal. Finans Danmark leverer data fra 

værdiansættelser i forbindelse med låneberegninger, disse vil også indeholde forrentningskrav. 

Værdiansættelsen er den opgivet i det seneste årsregnskab. Hvis man har brugt anskaffelsessum, skal man 

dog ikke indberette noget. Den aktuelle leje indberettes for hvert enkelt lejemål i den pågældende 

ejendom. 

Indberetningerne er frivillige, men man regner med at kunne få data fra ca. 12-15.000 ejendomme fordelt 

over hele landet. I første omgang har SKM bedt om markedsdata fra 5.00023 ejendomme fordelt over hele 

landet og på disse 5 forskellige ejendomstyper: boligejendomme, forretningsejendomme, bolig-og 

forretningsejendomme, industri og lager, samt øvrige ejendomme. Pr. 15. marts 2018, var der indberettet 

markedsdata på ca. 1.500 ejendomme. På især bolig, forretning og bolig og forretning, har man i flere dele 

af landet opnået 100 % indberetninger, mens man i andre dele af landet halter langt bagefter:  
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Planche fra Gå-hjem møde i Ejendomsforeningen Danmark 

Især på Bornholm mangler man indberetninger, for at kunne opnå en tilfredsstillende mængde 

markedsdata på det ønskede antal ejendomme. Der udover mangler man i næsten hele landet 

markedsdata på industri og lager ejendomme. Dette kan blandt andet skyldes, at disse bygninger ofte 

anvendes af ejer selv, og man derfor ikke har samme forhold til ejendomsbranchen.  

Men selvom der altså er opnået indberetninger på det ønskede antal ejendomme i et givent område, beder 

ED fortsat sine medlemmer og andre ejendomsejere eller administratorer om at foretage den frivillige 

indberetning. Administrerende direktør i DADES, Boris Nørgaard Kjeldsen, udtaler til Huset24 marts 2018, at 

”hvis outputtet skal være godt, så skal inputtet være mindst lige så godt. Det er derfor vigtigt, at vi som 

branche bakker op om, at der er et tilstrækkeligt bredt og retvisende grundlag for at foretage de nye 

ejendomsvurderinger”. 
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 Magasin udgivet af ED 
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Sikkerheden bag hele indberetningen er stor. Som Bjørn Nørgaard Kjeldsen udtaler i samme artikel, så ”er 

jeg helt tryg ved, at de data, vi indleverer, bliver behandlet og håndteret på en sikker måde. Den tillid kan 

alle roligt have, for det er anerkendte, branchekyndige aktører, der har ansvaret, og derfor er der også den 

beskyttelse og datasikkerhed i det, som det selvfølgelig kræver”. 

Alle markedsdata og baggrundsoplysninger bliver videresendt til Danmarks Statistik og deres rolle er at 

kvalitetssikre og behandle dem, så de kan bruges til at beregne normtal til ejendomsvurderingerne. Det er 

desuden også deres opgave at opbevare data sikkert og fortroligt og behandle dem på en sådan måde, at 

ejendomsejerne kan være trygge ved, at deres data bliver behandlet fortroligt. Cajsa Mølskov, fuldmægtig 

hos Danmarks Statistik, udtaler til Huset marts 2018, ”Danmarks Statistik foretager ikke selve 

beregningerne af normtallene, da det er en opgave for SKM. Vi lægger derfor data over i et sikkert 

analysemiljø i Danmarks Statistik, hvor få godkendte analysemedarbejdere kan tilgå dem og beregne 

anonymiserede og aggregerede normtal, som skal bruges som grundlag for de endelige 

ejendomsvurderinger”. 

Når normtallene er udarbejdet, vil sagsbehandlere i den kommende Vurderingsstyrelse, anvende disse 

normtal til vurdering af de enkelte ejendomme. Sagsbehandlerne har ikke adgang til de enkelte 

ejendommes indberetninger, men kun til normtallene. I Ejendomsvurderingslovens § 59, stk. 2 står der at: 

Ved dataindsamling som nævnt i stk. 1 er told- og skatteforvaltningen afskåret fra at lægge de indsamlede 

data til grund for vurderingen af de ejendomme, som er omfattet af dataindsamlingen. Indsamlede data 

kan dog indgå i generelle metoder og beregningsmodeller. 

De indsamlede data, omdannet til normtal, vil derefter blive lagt ind i en algoritme og anvendt til 

vurderingerne. Da der skal laves mange ejendomsvurderinger, vil de fleste blive dannet på baggrund af 

normtal og generet uden at man gennemgår hver enkelt. Dette vil gøre processen mindre 

ressourcekrævende, men også mere sårbar for fejl. Som jeg vil gennemgå senere, så kan der være flere 

forhold på en ejendom, der gør at den ikke blot er en ”standard” ejendom i et givent område. 
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SKM har på nuværende tidspunkt ikke et skøn over hvilke konsekvenser de nye vurderinger vil have. Der er 

dog en forventning om, at der vil være en generel stigning i forhold til vurderingerne fra 201125 dels fordi 

priserne på investeringsejendomme generelt er steget, men også fordi man i nogle områder har sat 

vurderingerne for lavt, mens man i andre har sat dem for højt. I visse områder, såsom København, vurderer 

man at ejendomsværdien vil stige, mens den i andre områder vil falde. Inden udsendelse af vurderingerne 

vil man dog sammenligne den nye vurdering med den seneste foretaget den 1. oktober 2011. Den nye 

vurdering bliver tilbageregnet med et indeks fastsat af Danmarks Statistik. Indeksene bliver beregnet ud fra 

de salg der har været i den enkelte kommune eller region. Altså en tilbagediskontering af den nye vurdering 

til 2011. Inden den endelige sammenligning nedsættes vurderingen af både ejendomsværdi og grundværdi 

dog med 20 %. Ejendomsejeren får derefter både resultatet af sammenligningen og resultatet af den nye 

vurdering. Om dette vil nedsætte antallet af klager, vides på nuværende tidspunkt ikke. 

ED har i samarbejde med administratorer af ejendomme, udarbejdet en sektorafgrænsning til 

markedsstatistikken. Ved sektor forstås udlejningstype. 

 Kontor 

o Kontorlejemål, kontorhoteller og lignende lejemål, som anvendes til egentlig 

erhvervsmæssig anvendelse. Det kan også omhandle læge- eller tandlægeklinikker i 

beboelsesejendomme, som er særligt indrettet til en erhvervsmæssig anvendelse. 

 Butik 

o Dagligvarebutikker, butikker i strøgejendomme, butikscentre og varehuse. Restauranter, 

cafeer og lignende hører også under denne kategori. 

 Industri 

o Svær eller let industri, værksteder, men også lagerlejemål og lejemål til logistik og 

distribution. Kælderlejemål, der anvendes til lager, hører også under industri. 
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 Nye og mere retvisende ejendomsvurderinger - SKM 
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 Bolig 

o Boliglejemål 

 Andet erhverv 

o Undervisnings- og sundhedsinstitutter, børnepasning, lejemål til fritid og kultur, samt 

hoteller og parkering. Dertil kommer også ubebyggede grunde, antennepladser, 

reklameskilte, samt øvrigt erhverv inden for eksempelvis land- og skovbrug. 

 Sekundære arealer 

o Udlejede arealer, som ofte er i forbindelse med et primært lejemål. Sekundære arealer kan 

for eksempel være depoter, rengøringsrum eller loftsrum. Det kan også være et 

kælderrum, såfremt det anvendes til depot og ikke som lagerplads i forbindelse med 

eksempelvis et butikslejemål 

Mens lejemål kan opdeles i leje og areal efter flere forskellige sektorer, må ejendommens sektor kun 

antage én værdi. Hvis der er tale om en blandet ejendom, kan sektoren fastsættes på baggrund af lejen. 

Hvis over 50 % af lejen kommer fra erhverv og er ejendommens sektor lig med den største andel af de 

forskellige sektorer i ejendommen, eksempelvis hvis lejen fra kontor udgør den største andel, så er 

ejendommen kontor. Hvis over 50 % af lejen kommer fra bolig, er ejendommen bolig. 

ED har udarbejdet en indberetnings portal, hvor man nemt og sikkert kan indberette sine markedsdata. Der 

er 4 forskellige typer af indberetninger, en for lejeindtægter og tomgangen, en for værdiansættelser efter 

den afkastbaserede model, en for værdiansættelser efter DCF-modellen og endelig en for historiske data. 

Man skal indberette lejeindtægterne og tomgang, samt den ene af de to værdiansættelser, mens de 

historiske data er frivillige. 

12.1 Værdiansættelser 

ED har udarbejdet en vejledning til brug for indberetningerne på værdiansættelserne. Nedenfor vises den 

for den afkastbaserede model. 
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Variabelnavn Beskrivelse 

Ejendomsnummer Unik ejendomskode i indberetterens system. Det er en fordel, hvis koden er 

konsistent for ejendomme over tid. 

Adresse Skal indeholde vejnavn og husnr. 

Postnummer  

By Det er ikke obligatorisk at oplyse bynavnet. 

Sektor Ejendommens sektor kan være kontor, butik, industri, bolig eller andet 

erhverv. Hvis ejendomstypen ikke kendes, kan feltet være blankt. 

Areal Ejendommens areal i kvm. (typisk opgjort som bruttoareal) 

Ejendomsværdi Markedsværdi af ejendommen (= den tilbagediskonterede værdi af 

nettoindbetalingerne fratrukket evt. reguleringer). 

Indtægter Lejeindtægterne og andre indtægter, som lægges til grund for 

værdiansættelsen, og som indgår i fase 1 i den afkastbaserede model. Hvis 

der er anvendt en DCF-model, skal alle pengestrømmene indberettes. 

Udgifter Driftsudgifter og andre omkostninger, som lægges til grund for 

værdiansættelsen, og som indgår i fase1 i den afkastbaserede model. Hvis 

der er anvendt en DCF-model, skal alle pengestrømmene indberettes. 

Forrentningskrav Det reale forrentningskrav, som anvendes i den afkastbaserede model før 

reguleringer. Hvis der anvendes en DCF-model, skal der angives det reale 

forrentningskrav eksklusiv inflation. 

Fase 3 reguleringer Fase 3 reguleringer anvendt i værdiansættelsen angives her. Fase 3 

reguleringer kan for eksempel være fradrag for tomgang, opsat vedligehold, 

forrentning af deposita og midlertidige lejenedsættelser. 

Opgørelsesdato Dato for opgørelsestidspunktet.  (typisk 31. december) 

 

Eksempel på kildedata med værdiansættelse: 

Ejendomsnr. Adresse Postnr. Sektor Areal Ejendomsværdi Indtægter Udgifter 

1 Vej 1 1358 Kontor 1.460 27.925.625 2.371.452 -857.502 

 

 Forrentningskrav Fase 3 reguleringer Opgørelsesdato 

4,75 -3.947.006 31-12-2017 
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Som eksemplet viser, bliver indtægter, udgifter og fase 3 reguleringer indberettet som 3 enkelte tal. Hvis 

man som ejer har lavet sin værdiansættelse ved hjælp af DCF-modellen, skal indtægter og udgifter 

indberettes for hvert enkelt år i budgetperioden samt i terminalåret. Fase 3 reguleringer vil i så fald skulle 

udelades og er medtaget i både indtægterne, som tomgangslejen, samt i udgifter, som planlagt 

vedligeholdelse. Hvis man indberetter ud fra DCF-modellen vil dette derfor give et mindre retvisende 

billede, i forhold til de indtægter og udgifter som skal medtages i den afkastbaserede model, og som 

danner grundlag for normtal på området. 

Udgifterne bliver i begge modeller samtidig indberettet som et enkelt tal, og det vil derfor ikke fremgå, hvor 

stor en andel der udgør henholdsvis, administration-, drift- og vedligeholdelsesomkostninger. Det vil derfor 

ikke være muligt at udarbejde normtal på de enkelte omkostningsgrupper, og det kan gøre det svært at se 

hvor en ejendom er udgiftstung, og om de er selvadministreret, har en vicevært ansat eller om der er store 

udgifter til vedligeholdelse. 

I ejendomsvurderingsloven fremgår det at man ved vurderingen blandt andet vil tage hensyn til oplysninger 

om driftsomkostningerne. Dette kan gøre med udgangspunkt i et normtal for det område hvori 

ejendommen ligger.  

Hvis, og det tyder denne indsamling af data på, normtallet er dannet på baggrund af et enkelt tal for de 

samlede driftsomkostninger i en værdiansættelse, kan to ejendomme som ligger i samme område have to 

meget forskellige værdier pr. kvadratmeter. Dette vil kunne give store afvigelser i indberetningerne over et 

ganske lille område i eksempelvis København, og dermed kan der være meget stor forskel på det højeste og 

mindste beløb. Som jeg senere vil vise i min følsomhedsanalyse kan dette have en indvirkning på 

værdiansættelsen af en ejendom, dog afhængig af hvor stor forskellen er på de samlede omkostninger 

kontra de samlede indtægter. Hvis forholdet mellem dem er 1-3, skal der en større afvigelse til, end hvis 

forholdet er 1-2. 
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Man bør dog stadig i vurderingen af ejendommen basere ansættelsen af driftsomkostninger ud fra andre 

faktorer end blot normtallet. Hvis ejendommen er velvedligeholdt, og man derfor kan forvente lavere 

driftsomkostninger, bør dette indgå i vurderingen. Hvis ejendommen primært er en beboelsesejendom, 

med store grønne områder, kan dette være med til at give højere driftsomkostningerne i form af højere 

udgift til vicevært og pasning af de grønne arealer.  

Da hele vurderingsmodellen baseres på en maskinel model, vurderer jeg, at det er en svaghed, at man i 

indberetningen af driftsomkostninger ikke kan indberette de tre forskellige former for driftsomkostninger, 

således at der kan laves flere normtal. Hvis der findes normtal på de forskellige områder, vil det alt andet 

lige give et mere retvisende billede af omkostningerne under et.  

Da man har et ønske om at gøre ejendomsvurderingen mere gennemsigtig, formoder jeg, at de ansatte 

driftsomkostninger vil fremgå af vurderingen. Der vil derfor for ejendomsejeren være mulighed for at klage 

over det fastsatte beløb i deklarationsperioden. Det er dog ikke muligt at klage over delkomponenterne i 

vurderingen, men blot resultatet.  

Indtægterne bliver yderligere indberettet ud fra nedenstående model, og her bliver tomgangslejen også 

medtaget. Denne kan altså medtages i fase 3 reguleringerne i den endelige ejendomsvurdering. Dette 

punkt i ejendomsvurderingsloven vil derfor blive gennemgået i afsnittet for lejeindtægter og tomgang. 

Der findes ikke en enkelt rigtig måde at lave en værdiansættelse på, hverken ved brug af den 

afkastbaserede model eller ved brug af DCF-modellen. Der er Finansstyrelsens retningslinjer, men ved disse 

indberetninger vil det ikke være muligt at se, om disse retningslinjer er overholdt. Men da ejendomsskatten 

skal beregnes på grundlag af ejendommens markedsværdi, er det vigtigt at værdiansættelsen er 

markedskonform. Administrerende direktør i DADES, Boris Nørgaard Kjeldsen, udtaler til Huset marts 2018, 

at ”det må være en samfundsmæssig, men bestemt også en branchemæssig interesse, at det forholder sig 

sådan”. Han håber at det nye ejendomsvurderingssystem vil bidrage til at rette op på fortidens til tider 

forskelligartede værdiansættelser, og at det vil give mulighed for at luge ud i de vildskud, der er set 
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eksempler på i det gamle vurderingssystem, hvor identiske ejendomme kan have meget forskellige 

offentlige værdiansættelser og dermed skatteberegninger. Han opfordrer derfor alle, som beskæftiger sim 

med professionel ejendomsinvestering og udlejning, til at bakke op. ”Ud fra at det er i alles interesse, at vi 

får etableret et bredt og professionelt setup til at fastsætte markedskonforme offentlige ejendomsværdier 

med henblik på beregning af korrekte ejendomsskatter”. 

12.2 Lejeindtægter og tomgang 

Hvor værdiansættelserne som minimum skal indberettes en gang årligt, da de fleste kun laver 

værdiansættelserne i forbindelse med årsregnskabet, så bliver den aktuelle leje og tomgang bliver 

indberettet hvert kvartal. Man indberetter allerede i dag hvert kvartal til EDs markedsstatistik. 

Indberetningsportalen er sammensat således, at når man først har indberettet på en ejendom, så er det 

meget enkelt at foretage en ny indberetning. Man kan uploade udtræk fra et excel-ark og dette kan gøres 

nemt og sikkert. Portalen er sat op med default, som opdager de største væsentlige fejl, eksempelvis så skal 

udgifter og tomgangsleje indberettes med positive tal, og man vil derfor få en fejlmeddelelse hvis dette ikke 

er tilfældet. 

I oversigten nedenfor kan man se, hvilke data der skal indberettes og i hvilket omfang man kan undlade at 

gå alt for meget ned i detaljen. 

Variabelnavn Beskrivelse 

Enhedsnummer/Unikt 

identifikationsnummer 

Hver enhed skal angives med et unikt identifikationsnummer. Data 

skal så vidt muligt afleveres på lejemålsniveau, hvor der er flere 

lejere i samme ejendom. For at kunne lave en samlet økonomisk 

tomgangsprocent indberettes alle data – både tomme og udlejede. 

Tomgangsstatus I feltet ”Tomgang” angives et ”NEJ”, hvis lejemålet er udlejet, eller et 

”JA”, hvis der drejer sig om et ledigt lejemål. 

Indflytningsdato Indflytningsdatoen er den dato, hvor den nuværende aktivitet er 

startet, herunder tomgang. Hvis bygningen har stået tom siden 12-
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10-2015, så er det denne dato der skal angives som værende 

indflytningsdato. Hvis bygningen har været udlejet siden 12-10-2015, 

så er det denne dato der skal angives som værende indflytningsdato. 

Hvis indflytningsdato ikke haves, skrives N/A. 

Adresse Skal indeholde vejnavn og husnr. 

Postnummer  

By Det er ikke obligatorisk at oplyse bynavnet 

Lejemålets sektor Udfyldes kun for lejemål, hvor areal og årsleje ikke er opdelt på 

sektor. I feltet skal der angives primær sektor for lejemålet. Her kan 

også angives erhverv, hvis lejemålet ikke kan opdeles yderligere. 

Samlet areal Areal i alt er en sammentælling af de efterfølgende arealfelter. Areal 

angives i kvadratmeter (typisk opgjort som bruttoareal). 

Areal kontor 

Areal butik 

Areal industri 

Areal bolig 

Areal andet erhverv 

Areal sekundært 

Det er ikke obligatorisk med inddeling af arealerne, hvis 

oplysningerne ikke haves. 

Ved indberetning: Areal angives i kvadratmeter. For definition af 

sektorinddelinger efter kontor, butik, industri, bolig og andet erhverv 

tidligere beskrivelse.  

Leje inkl. drift Feltet er en sammentælling af felterne kontorleje, butiksleje, 

industri/lagerleje, boligleje, andet erhverv leje, leje sekundære 

arealer, midlertidig lejenedsættelse og a conto drift. Beløbet angives 

i kr. ekskl. moms. 

Leje kontor 

Leje butik 

Leje industri 

Leje bolig 

Leje andet erhverv 

Leje sekundær 

Det er ikke obligatorisk med inddeling af leje, hvis oplysningerne ikke 

haves. 

Ved indberetningen: Lejen defineres som den aktuelle årsleje på 

opgørelsesdatoen hvert kvartal ekskl. moms. Se beskrivelsen 

nedenfor, hvorledes den aktuelle leje er defineret. 

Midlertidig lejenedsættelse En eventuel midlertidig lejenedsættelse vil altid være tidsbegrænset. 

Midlertidig lejenedsættelse defineres som den aktuelle midlertidige 

årslejenedsættelse på opgørelsesdatoen i hvert kvartal ekskl. moms. 

A conto driftsomkostninger A conto drift er omkostninger ekskl. moms, der betales af lejer. For 

enheder med nettolejekontrakter skal feltet indeholde diverse tillæg 
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til lejen, som for eksempel ejendomsskat og fællesudgifter, men 

forbrugsudgifter, som for eksempel vand og varme skal ikke indgå i a 

conto drift.  

Opgørelsesdato Dato for opgørelsen af markedsdata. Markedsdata indberettes dom 

udgangspunkt kvartalsvist per ultimo hvert kvartal. 

 

Eksempel på indberetning af data om aktuel leje og tomgang: 

Enhed Tom

gang 

Indflytning

sdato 

Adresse Postnr. Sektor Samlet 

areal 

Leje inkl. 

Drift 

Midlertidig 

lejenedsættelse 

5-1-303 NEJ 01-03-2012 Vej 1 1358 Kontor 343 361.600 0 

 

 

 

ED skriver endvidere i vejledningen, at såfremt lejemålet har forskellige anvendelsesmuligheder, kan lejen 

opdeles på forskellige sektorer. Hvis det ikke er muligt at opdele lejen på disse sektorer, kan det være 

nødvendigt at benytte en fordelingsnøgle til at fordele lejen. Fordelingsnøglen kan for eksempel være 

arealet eller en anden fordelingsnøgle, der er passende til lejemålet. Hvis dette ikke er muligt, skal lejen 

lægges i den anvendelse, hvor det skønnes, at over halvdelen af den aktuelle årsleje stammer fra. 

Ligeledes er det væsentligt, at arealet opdeles efter sektor. Hvis det ikke er muligt at opdele lejemålet på 

disse sektorer, kan det være nødvendigt at lave et skøn vedrørende det pågældende lejemål. Alternativt 

kan det vælges at lægge arealet i den sektor, hvor over halvdelen af den aktuelle årsleje stammer fra. 

I nogle tilfælde har administrator ikke opdelt erhvervslejemål i eksempelvis kontor og lager, men blot 

registreret det hele under et, men for at gøre indberetningerne så rigtige som muligt, er det vigtigt at 

indberetter sørger for en opdeling. Dette er dog kun nødvendigt i selve indberetningen og ikke i indberettes 

administrationssystem. Det vil dog begrænse det fremtidige ressourcetræk for den enkelte indberetter, 

hvis dette også gøres i administrationssystemet. 

A conto drift Opgørelsesdato 

0 31-03-2018 
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På indberetningsportalen skal hvert enkelt lejemål indberettes med angivelse af sektor, areal og leje, samt 

evt. a conto drift, men som det fremgår af vejledningen så kan dette udelades, hvis man ikke ved hvorledes 

lejen fordeler sig på sektor og areal.  

12.2.1 Boligleje 

Ved indberetningen af areal og leje for boliger skal man blot oplyse lejemålets areal og årsleje. Der skal 

altså ikke indberettes lejemålets moderniseringsstand, om lejen er fastsat efter den omkostningsbestemte 

lejeregulering, det lejedes værdi eller markedslejen. Dette kan, som vist nedenfor, give store forskelle på 

højest og lavest leje pr. kvadratmeter, og kan desuden på to ejendomme beliggende ved siden af hinanden 

give to meget forskellige gennemsnitlige lejeindtægter pr. kvadratmeter. 

 

Udklip fra bilag 1 

På denne ejendom bliver nogle lejere opkrævet den omkostningsbestemte leje mens andre betaler for det 

lejedes værdi. De lejemål som betaler den laveste husleje, er samtidig de lejemål i dårligst stand. Som det 

fremgår af bilag 1 sidst i opgaven, så er der stor forskel på højest og lavest leje: 
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Forskellen på den højeste og den laveste leje er 182 %. Forskellen bunder i hvilken leje der opkræves. Lejen 

på 1.648 kr. pr. kvadratmeter er opkrævet efter det lejedes værdi, mens den lave er en ren 

omkostningsbestemt leje uden forbedringer i lejemålet. Dette er kun et udtryk på en enkelt ejendom. I 

området omkring denne ejendom, kan der ligge andre ejendomme, hvor gennemsnittet enten er tættere 

på den højeste leje eller tættere på den lave leje.  

Når man i indberetningen ikke indberetter lejemålets stand og om lejen opkræves efter en af de tre 

metoder, vil et normtal baseret på et gennemsnit af alle typer af boliglejemål, give et misvisende billede, og 

dermed vil vurderingen blive dannet på et utilstrækkeligt grundlag. Jeg vil derfor mene, at der bør laves 

normtal på de forskellige typer boligleje.  

Da de indberettede tal bliver anonymiseret inden de anvendes til den endelige vurdering, kan SKM ikke 

bruge indberetningerne til at lave en mere detaljeret vurdering ud fra de enkelte lejemål på en specifik 

ejendom. Dette ville kræve at man har registreret ejendommene ned på de enkelte lejemål. I BBR-registret 

er der i dag flere oplysninger om det enkelte boliglejemål, så som areal, antal rum, toilet og køkkenforhold. 

Det fremgår også hvilken boligtype det er: 
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Denne boligtype viser dog blot at der er tale om en beboelseslejlighed, og ikke i hvilken stand denne er. 

Man ville i registret kunne udvide med hvilken type leje der opkræves i lejemålet. Dette ville løbende kunne 

opdateres efterhånden som ændringen blev foretaget. På ejendommen fra før, formoder jeg at der sker en 

løbende forbedring ved fraflytning, således at der kan opkræves efter det lejedes værdi ved genudlejning 

og dermed opnås en højere indtægt. En sådan ændring, skal ejer derefter meddele BBR-registret og SKM vil 

derefter på vurderingstidspunktet kunne lave en samlet opgørelse af de forskellige typer lejemål der er på 

den pågældende ejendom. Dette vil give en mere retvisende og korrekt vurdering.  

12.2.2 Erhvervsleje 

Samme billede viser sig når man kigger på erhvervslejen. Igen skal man ikke opdele erhvervslejen efter 

sektor eller areal, hvis dette ikke kan lade sig gøre. Hvis man ikke opdeler lejen på denne måde, vil dette 

medføre et misvisende normtal. På samme ejendom som før er der følgende forskellige erhvervslejere med 

vidt forskellig leje: 

 

Udklip fra bilag 1 

På denne ejendom er der tre forskellige sektorer: kontor, butik og andet erhverv. I alle tre sektorer er der 

stor forskel på den højeste og den laveste leje. Her kan man dog ikke opgøre lejen ud fra lejemålets stand. 

Kigger man på den samlede gennemsnitsleje, så udgør den 747 kr. pr. kvadratmeter, men inden for de 

forskellige sektorer er der stor forskel på den gennemsnitlige leje i forhold til den højeste og den laveste 

leje. Forskellen er dog lavest på andet erhverv. 
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Man vil altså ikke kunne få en retvisende indberetning, hvis man ikke sørger for at indberette arealer og leje 

på de forskellige sektorer. 

Når SKM skal lave vurderingen har den via BBR-registret allerede oplysninger om det enkelte 

erhvervslejemåls anvendelse: 

 

Under feltet anvendelse fremgår det, om der er tale om butik, kontor, etc. Men disse oplysninger er dog 

ikke altid retvisende. Den ovenstående enhedsoplysning er taget fra et af de lejemål, som på bilaget er 

registreret som uddannelse/børnehave, og hører altså under sektoren andet erhverv. Hvis SKM tager de 

nuværende registreringer fra BBR, vil man altså på denne ejendom ikke kunne finde andet end kontor og 

butik, hvilket vil være misvisende. Især taget i betragtning, at netop andet erhverv havde den højeste 
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gennemsnitsleje og at normtallet derfor formentlig vil være væsentligt højere end eksempelvis normtallet 

for kontor i det pågældende område. 

Det er derfor vigtigt at hele BBR-registeret bliver opdateret så det indeholder så korrekte data som muligt, 

hvis SKM skal kunne lave retvisende vurderinger af ejendommene. Dette vil kræve at ejendomsejerne skal 

gennemgå hver enkelt ejendoms registreringer og sørge for at de er korrekte, inden SKM igangsætter den 

egentlige vurdering. 

På erhvervslejen er der også indberetning af a conto drift – det er sjældent at bolig lejere betaler for andet 

end a conto varme og vand udover den almindelige leje. Når man indberetter a conto drift på et lejemål, vil 

dette vise, hvor stor en del af den indberettede lejeindtægt a conto drift udgør. Dette vil altså skulle 

fratrækkes i den indberettede leje, således at kun bruttolejen fremgår og samtidig kunne bruges til 

dannelsen af et normtal på dette område. 

12.2.3 Tomgang 

Tomgangen oplyses på de enkelte lejemål for hvert kvartal. Et lejemål kan stå tomt, mens der bliver 

foretaget en forbedring til det lejedes værdi, men det kan også stå tomt i en kortere eller længere periode i 

forbindelse med en genudlejning. Erhvervslejemål har ofte en længere tomgangsperiode, da det i visse 

områder kan være svært at udleje eksempelvis kontor. 

Der bliver på baggrund af indberetningerne dannet et normtal, forventeligt både et for boliger og et for 

erhverv, som kan bruges til vurdering af den generelle tomgang i et område. Denne tomgang skal dels 

fratrækkes lejeindtægterne, og dels tillægges i fase 3 reguleringerne. 

12.2.4 Midlertidig lejenedsættelse 

Når man skal genudleje et lejemål, som måske har stået i tomgang længere end gennemsnittet for 

området, kan lejeren ofte forhandle sig frem til en midlertidig lejenedsættelse. Denne skal man som 

indberetter også indberette hvert kvartal sammen med den øvrige leje, og den skal, som tomgangen, danne 
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et normtal for området, som dels skal fratrækkes i lejeindtægten og dels tillægges i fase 3 reguleringerne. 

Dette vurderer jeg dog til at være ligegyldigt ud fra betragtningen om sædvanlige udlejningsforhold. En 

midlertidig lejenedsættelse, så som trappeleje, er ikke et sædvanligt forhold. 

12.3 Forrentningskrav 

Erhvervsmæglere, Tinglysningen og den finansielle sektor står for indberetningen af forrentningskravet. 

Erhvervsmæglerne indberetter deres værdiansættelser og hvilke forrentningskrav de brugt til 

værdiansættelserne. Den finansielle sektor indberetter de ejendomsvurderinger de har foretaget til brug 

for realkreditlån. Alle disse indberetninger vil sammen med ejernes indberettede forrentningskrav under 

punktet værdiansættelse, danne grundlag for normtal for forrentningskravet. 

Tinglysningen har oplysninger om de faktisk handlet priser på de enkelte ejendomme. Den 1. januar 2018 

trådte bekendtgørelse om indberetning efter ejendomsvurderingslovens § 54 i kraft. Den indebærer at 

erhververen af en fast ejendom bland andet skal indberette den samlede overdragelsessum og areal. Hvis 

overdragelsessummen afviger med mere end 50 % fra den seneste offentlige vurdering, skal afvigelsen 

begrundes. Erhververen skal desuden oplyse ejendomstype. 

Dette vil, sammen med indberetninger fra erhvervsmæglere og den finansielle sektor, gøre at man løbende 

vil have et stort grundlag for at kunne vurdere forrentningskravet på en ejendom i et specielt område. 

Hvilket også er vigtigt, idet boliger som regel har et lavere forrentningskrav end rene erhvervsejendomme. 

Det afhænger dog af om boligejendommen er nyere, altså med mulighed for fri lejefastsættelse, om den er 

ældre med fuldt udnyttet potentiale eller om den er ældre med forbedringspotentiale. Sidstnævnte har det 

laveste forrentningskrav26. Erhverv ligger generelt lidt højere. For både bolig- og erhvervsejendomme 

gælder det, at hvis beliggenheden er primær og ejendommen er i god stand, så er forrentningskravet 

lavere, end hvis beliggenheden er sekundær og ejendommen i ringere stand. 

 

                                                           
26

 EDC Research Market Update februar 2016 
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12.4 Opsummering af indsamling af data 

I det nye vurderingssystem danner man vurderinger af erhvervsejendomme på basis af markedsdata 

omdannet til normtal. Man er derfor afhængig af, at der bliver indberettet markedsdata fra de forskellige 

involverede parter på markedet for erhvervsejendomme. 

Når man kigger på de enkelte punkter til Ejendomsvurderingslovens § 34, stk. 2 i forhold til indsamling af 

data, er min umiddelbare vurdering, at de indberettede data med tiden vil kunne danne de nødvendige 

normtal til brug for ejendomsvurderingssystemet. 

Til brug for lejeniveauet i området, bliver der indberettet årsleje og tomgang hvert kvartal. ED har i flere år 

indhentet de samme oplysninger til brug for deres markedsstatistik, så aktørerne i 

ejendomsinvesteringsbranchen er vant til at foretage disse indberetninger. Jeg vil dog vurdere at SKM kun 

har brug for et årligt normtal, da vurderingerne kun foretages hvert andet år, og da man i en klagesag 

formentlig vil tage udgangspunkt i normtallet på tidspunktet for dannelsen af vurderingen, og ikke i på 

tidspunktet for klagen. 

Jeg ser det, at man ikke nødvendigvis skal indberette erhvervslejen opdelt på de forskellige sektorer, som 

en svaghed for modellen. Der er som tidligere vist, stor forskel på lejen i de forskellige sektorer. Da BBR-

registret samtidig er mangelfuldt i forhold til netop sektor på de enkelte lejemål, kan dette på nuværende 

tidspunkt vanskeliggøre en retvisende vurdering på en enkelt ejendom med flere forskellige 

erhvervslejemål. Jeg anser det derfor for vigtigt, at man dels indberetter lejen fordelt på korrekt sektor og 

areal for hvert enkelt lejemål og dels at BBR-registret bliver opdateret således at det er korrekt i forhold til 

de enkelte lejemål. 

Indberetninger på tomgang vil kunne give et normtal for det område ejendommen ligger i, og vil kunne 

medtages både under fase 1 udregningen, men også under fase 3, hvis man anser omfanget af tomgang 

som et væsentligt forhold i forbindelse med vurderingen. Hvis man som udgangspunkt forudsætter at den 

specifikke ejendom udlejes under sædvanlige udlejningsforhold, dvs. også med en for området 
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gennemsnitlig tomgang, vil det efter min mening, gøre at tomgangen, som medtages i fase 3 reguleringerne 

vil være gældende for alle ejendomme i området. 

Indberetninger om midlertidig lejenedsættelse, anser jeg for at være overflødig, da man som med tomgang 

forudsætter sædvanlige udlejningsforhold, og en midlertidig lejenedsættelse er ikke sædvanlig, og skal 

derfor ikke medtages. Hverken under fase 1 eller under fase 3 reguleringerne. 

Driftsomkostningerne bliver indberettet som et enkelt beløb i forbindelse med indberetningen af ejerens 

værdiansættelse. Man kigger altså på de forskellige typer af driftsomkostninger som et hele, og dette kan 

give en væsentlig afvigelse fra ejendom til ejendom i denne del af vurderingen. Om afvigelsen har 

afgørende betydning i forhold til +/- 20 %, vil jeg kigge nærmere på i følsomhedsanalysen. 

På forrentningskravet kommer der indberetninger ind fra mange forskellige instanser, dels via 

indberetninger af værdiansættelser til ED og dels fra den finansielle sektor, Tinglysningen m.fl. Dette bør 

give tilstrækkeligt markedsdata til at kunne danne et validt normtal for forrentningskravet, men som min 

følsomhedsanalyse senere vil vise, er det ikke uvæsentligt at man fastsætter dette tal nogenlunde korrekt. 

Det er derfor vigtigt, at der tages højde for flere faktorer end blot de indberettede forrentningskrav, man 

skal også kigge på ejendommen i forhold til de tidligere gennemgåede markedsrisici og især ejendommens 

specifikke risici, såsom beliggenhed og vedligeholdelsesstand. 

Indberetninger omkring væsentlige forhold for ejendommen, altså fase 3 reguleringerne, mener jeg ikke 

kan danne basis for et normtal. Der kan på en ejendom være foretaget fradrag for udskudte 

vedligeholdelsesarbejder, eksempelvis i form af udskiftning af tag, men da dette ikke er et væsentligt 

forhold for området, vil dette besværliggøre dannelsen af et normtal. Hvordan SKM vil håndtere fase 3 

reguleringerne, er desværre ikke klart i Ejendomsvurderingsloven, men jeg mener, at man som 

udgangspunkt ikke kan automatisere dette punkt. 

Når man kigger på at antallet af den type erhvervsejendomme, som branchen kan indberette til ED på, er 

omkring 350.000-400.000, så virker et normtal dannet på grundlag af ca. 5.000, muligvis 12-15.000 i løbet 
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af foråret 2019, som et meget lille kvantitativt grundlag at basere normtallene på. Hvis man eksempelvis i 

København har 10.000 udlejningsejendomme, og men blot har markedsdata fra 500 af samme type, kan 

man stille spørgsmål til hvor pålidelige normtallene er.  Man må dog formoder at de efterfølgende 

vurderinger, eksempelvis dem der foretages i 2021, vil blive dannet på baggrund af flere markedsdata, samt 

erfaring fra klagesager på de første vurderinger. 

13 Følsomhedsanalyse 

For at undersøge hvor vigtigt et nogenlunde præcist normtal har på vurderingen, har jeg lavet en 

følsomhedsanalyse. Jeg har taget udgangspunkt i den ejendom, som er brugt tidligere i projektet til at vise 

lejeniveauet. For at vise, at DCF-modellen og den afkastbaserede model giver ens værdiansættelse, har jeg 

på bilag 2 og bilag 3 lavet de to værdiansættelser. Da ejendomsvurderingerne bliver lavet med 

udgangspunkt i den afkastbaserede model, vil jeg dog kun lave følsomhedsanalyse på denne model.  

På bilag 4 har jeg fundet hvor stor en ændring i normtallet der skal til, for at nå de +/- 20 % i afvigelse, som 

anses for værende grænsen for en korrekt vurdering. Da fordelingen mellem indtægter og udgifter i forhold 

til det samlede budget også har betydning, har jeg på bilag 5 lavet en anden fordeling, blot for at vise 

grænsen for ændring i normtallet. 

13.1 Analyse 1 - lejeindtægter 

For at opnå en afvigelse på 20 % eller mere på lejeindtægten er normtallet her sat 14 % højere. Dette 

betyder at normtallet i et område kan afvige med op til 14 % før vurderingen på denne ejendom vil afvige 

mere end det tilladte. Men da lejeindtægten på netop denne ejendom udgør næsten 3 gange så meget som 

omkostningerne, har en lille ændring også større indvirkning på værdien end på bilag 5, hvor lejeindtægten 

kun udgør ca. 2/3 del i forhold til udgifterne, og hvor afvigelsen i normtallet derfor er 21 %, inden grænsen 

nås.  
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Jeg har valgt kun at lave analysen på den samlede erhvervsleje, men hvis man kigger på de forskellige 

sektorer, vil resultatet være det samme. Dog vil man ved at sætte eksempelvis normtallet for butikslejen 

for højt og normtallet for kontorleje for lavt, opnå en mindre afvigelse afhængig af kvadratmeter 

fordelingen melemme de to typer lejemål. 

Der er altså flere faktorer der spiller ind i anvendelsen af det rigtige normtal. To ejendomme beliggende ved 

siden af hinanden kan have forskellige afvigelser, afhængig af forholdet mellem indtægter og udgifter. 

13.2 Analyse 2 - driftsomkostninger 

Her er lejen er uændret, men normtal for omkostninger er sat 46 % lavere. Som beskrevet under 

indtægterne, så er det afgørende hvor stort forholdet mellem indtægter og udgifter er. Her er udgifterne 

kun ¼ del af indtægterne, og derfor kan normtallet afviger med så meget. 

På bilag 5 er forholdet 1-2, og derfor kan normtallet kun afvige med 15%, før afvigelsen på 20 % nås. Så igen 

afhænger den korrekte værdiansættelse ikke kun af selve normtallet, men også af fordelingen mellem 

indtægter og omkostninger på en given ejendom.   

13.3 Analyse 3 – lejeindtægter og driftsomkostninger 

Her er de ændrede normtal for analyse 1 og 2 sat ind, blot for at vise, hvor stor en afvigelse det giver, hvis 

begge normtal ansættes så forkert at man på hvert normtal opnår en afvigelse på 20 %.  

Indtægterne er her sat for højt og udgifterne for lavt, hvilket både på bilag 4 og 5 giver meget store 

afvigelser. Hvis begge normtal sættes enten for højt eller for lavt, vil dette dog udligne afvigelsen 

betydeligt, da driftsafkastet vil forblive nogenlunde uændret og dermed også den samlede 

værdiansættelse. 

13.4 Analyse 4 - forrentningskravet 

Leje og omkostninger er som i oprindelig, men her er det forrentningskravet jeg undersøger. På begge 

udregninger opnås de +/- 20 % ved enten at øge forrentningskravet med 25 % eller at sænke det med 17 %. 
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Der skal altså rimelig store afvigelser i forrentningskravet før man når grænsen. Dette er dog under 

forudsætning af, at man rammer de andre normtal nogenlunde præcis. 

Hvis forrentningskravet sættes ca. 0,9 procentpoint højere og ca. 0,6 procentpoint lavere, vil man altså 

opnå en afvigelse indenfor den tilladte grænse. Det giver et stort spænd i forhold til fastsættelsen af 

normtal for forrentningskravet.  

14 Opsummering 

Engberg udvalget kom frem til følgende udfordringer i det gamle ejendomsvurderingssystem:27 

 Begrænsede og utilstrækkelige data 

o En høj kvalitet af data er afgørende for at forøge træfsikkerheden i 

ejendomsvurderingssystemet, og data på en række områder havde en for lav kvalitet. 

 Manglende gennemsigtighed i beregningsmodellen 

o De gamle beregningsmodeller var ugennemsigtige og i visse tilfælde ikke 

markedskonforme. Der er behov for statistiske beregningsmodeller for at forøge 

træfsikkerheden og øge gennemsigtigheden. 

 Uensartede arbejdsgange og forældet it-understøttelse 

o Det gamle it-system (sagsbehandlingssystem) er stærkt forældet. 

 Utidssvarende lovgivning og regelgrundlag 

o Den tidligere vurderingslov var fra 1956, dog med senere ændringer.  

De valgte derfor at anbefale følgende ændringer og forbedringer: Der skal laves en ny vurderingsmodel, 

som er baseret på en maskinel og markedskonform afkastbaseret metode, hvor de centrale markedsdata 

udgøres af lejeindtægter, udgifter og forrentningskrav, samt BBR-data om erhvervsejendommens type, 

anvendelse og størrelse mv. 

                                                           
27

 Nye og mere retvisende ejendomsvurderinger – ICE – oktober 2016 
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De anbefalede blandt andet, at vurderingsnormen skal ændres til gennemsnitligt handelsprisniveau, sat ud 

fra gennemsnitlige lejeindtægter, udgifter og forrentningskrav for sammenlignelige ejendomme af den 

pågældende type under hensyntagen til blandt andet ejendommes størrelse og beliggenhed. 

Efter en gennemgang af den afkastbaserede model kontra DCF-modellen vurderede jeg, at den ene model 

ikke er mere rigtig end den anden. På de fleste erhvervsejendomme vil den mere simple og mindre 

ressourcekrævende afkastbaserede model kunne bruges, men hvis ejendommen er mere kompleks, vil 

DCF-modellen være mere rigtig, idet man kan tage højde for pengestrømmene flere år ud. Hvis 

pengestrømmene afviger meget fra år til år, eksempelvis grundet forskellige forbedringsarbejder vil DCF-

modellen være den bedst anvendelige. 

På mindre komplekse ejendomme, hvor pengestrømmene er mere stabile vil det give mere mening at 

bruge den minde ressourcekrævende afkastbaserede model.  

I forhold til Ejendomsvurderingslovens forudsætninger til vurdering af erhvervsejendomme mener jeg, at 

man har valgt den rette model, idet den mindre kompleksitet kræver færre normtal til udregningen, og den 

er derfor også mindre ressourcekrævende. Når man kigger på den mængde af værdiansættelser der skal 

laves hvert andet år, vil det være for omfangsrigt at bruge DCF-modellen, selv om man gør det på en 

maskinel måde. Normtallene vil formentlig ikke være differentieret i de forskellige budgetår, men blot 

regulereret med et prisindeks. Det vil desuden formentlig også afstedkomme at flere ejendomme vil falde 

uden for den fastsatte usikkerhedsmargin på +/- 20 %, idet flere normtal og udregninger jo større risiko for 

fejl, og dermed flere ejendomme, som skal udtages til manuel kontrol. Som det er i dag, har man valgt at 

udtage en række ejendomme til manuel kontrol28, det gælder især ejendomme med en særlig stand eller 

karakteristika. 

Ved indsamlingen af markedsdata kan det godt virke som om, man måske indsamler markedsdata, som 

enten ikke er tilstrækkelige eller ikke nødvendige. At man ikke skal indberette sektor og arealfordelingen på 

                                                           
28

 Nye og bedre ejendomsvurderinger – ICE oktober 2016 



Susi Schrøder Poulsen Afgangsprojekt HD R  

69 
 

eksempelvis erhvervslejen, vurderer jeg til at have en indvirkning på normtal for erhvervslejen idet der er 

stor forskel på lejeindtægterne fra butik i forhold til kontor. Hvis indtægten på erhvervsleje blot indberettes 

som et beløb og et areal, vil dette have en indflydelse på normtallet for et givent område. Omvendt så 

virker det mindre vigtigt at indberette midlertidig lejenedsættelse, da kravet om sædvanlige lejeforhold gør 

dette punkt overflødigt. 

Desuden vurderer jeg, at med den masse der findes af erhvervsejendomme, bør normtallene være baseret 

på markedsdata fra langt flere ejendomme, end det er tilfældet pt. Min følsomhedsanalyse viste, at hvis der 

er for store afvigelser på både indtægter og udgifter, vil man overskride usikkerhedsmarginen. 

Forrentningskravet skal også fastsættes så korrekt for området som muligt. 

Min samlede vurdering af indsamlingen af markedsdata til ED, er dog, at den, hvis ejendomsejerne 

indberetter, vil kunne danne grundlag for brugbare normtal. Og når de næste vurderinger skal laves i 2021 

vil der være flere normtal til brug for vurderingerne. 

Mit svar på spørgsmålet i starten af projektet, om man ved brug af den afkastbaserede model kan lave en 

retvisende ejendomsvurdering af den enkelte ejendom, er at det kan man godt. Hvis man får markedsdata 

nok ind til at kunne lave normtal der ikke afviger for meget på den enkelte ejendom i et givent område.  
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Bilag 1

Enhedsnr. Adresse1 Årlig leje Areal Rum Leje pr. kvm BoligType SumType

51-541-1002 Dyrehavevej 2, 1. tv. 68.478 98 4 699 OMK 9.1 - 5.1 Bolig 
51-541-1003 Dyrehavevej 2, 1. th. 93.113 151 4 617 OMK 9.1 - 5.1 Bolig 
51-541-1004 Dyrehavevej 2, 1. tg. 130.789 81 2 1.615 NPI - 5.2 Bolig 
51-541-1005 Dyrehavevej 2, 2. tv. 124.747 98 3 1.273 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1006 Dyrehavevej 2, 2. th. 275.506 168 4 1.640 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1007 Dyrehavevej 2, 2. tg. 63.623 81 3 785 OMK 9.1 - 5.1 Bolig 
51-541-1008 Dyrehavevej 2, 3. tv. 74.658 98 4 762 OMK 9.1 - 5.1 Bolig 
51-541-1009 Dyrehavevej 2, 3. th. 179.442 151 4 1.188 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1010 Dyrehavevej 2, 3. tg. 119.974 81 3 1.481 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1011 Dyrehavevej 2, 4. tv. 98.703 165 5 598 OMK 9.1 - ren omk Bolig 
51-541-1012 Dyrehavevej 4, 1. tv. 109.028 172 4 634 OMK 9.1 - 5.1 Bolig 
51-541-1013 Dyrehavevej 4, 1. th. 147.236 129 5 1.141 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1014 Dyrehavevej 4, 2. tv. 247.975 155 4 1.600 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1015 Dyrehavevej 4, 2. th. 202.422 129 5 1.569 NPI - 5.2 Bolig 
51-541-1016 Dyrehavevej 4, 3. tv. 100.640 172 5 585 OMK 9.1 - ren omk Bolig 
51-541-1017 Dyrehavevej 4, 3. th. 126.059 129 4 977 OMK 9.1 - 5.1 Bolig 
51-541-1018 Dyrehavevej 6, 1. tv. 178.961 157 5 1.140 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 

51-541-1019 Dyrehavevej 6, 1. th. 200.180 165 4 1.213 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1020 Dyrehavevej 6, 2. tv. 91.893 157 5 585 OMK 9.1 - ren omk Bolig 
51-541-1021 Dyrehavevej 6, 2. th. 259.585 165 5 1.573 NPI - 5.2 Bolig 
51-541-1022 Dyrehavevej 6, 3. tv. 91.893 157 5 585 OMK 9.1 - ren omk Bolig 
51-541-1023 Dyrehavevej 6, 3. th. 261.244 165 5 1.583 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1025 Dyrehavevej 8, 1. tv. 217.639 136 5 1.600 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1026 Dyrehavevej 8, 1. th. 196.160 119 4 1.648 NPI - 5.2 Bolig 
51-541-1027 Dyrehavevej 8, 2. tv. 158.843 136 3 1.168 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1028 Dyrehavevej 8, 2. th. 95.026 119 3 799 OMK 9.1 - 5.1 Bolig 
51-541-1029 Dyrehavevej 8, 3. tv. 79.645 136 4 586 OMK 9.1 - ren omk Bolig 
51-541-1030 Dyrehavevej 8, 3. th. 81.395 139 5 586 OMK 9.1 - ren omk Bolig 
51-541-1031 Dyrehavevej 8, 4. th. 142.440 116 4 1.228 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1032 Dyrehavevej 10, 1. 157.608 125 3 1.261 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1033 Dyrehavevej 10, 2. 185.699 125 3 1.486 NPI - 5.2 Bolig 
51-541-1034 Dyrehavevej 10, 3. tv. 168.436 105 3 1.604 NPI - 5.2 Bolig 
51-541-1035 Dyrehavevej 12, st. 68.052 126 3 540 OMK 9.1 - ren omk Bolig 
51-541-1036 Dyrehavevej 12, 1. tv. 134.056 92 3 1.457 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1037 Dyrehavevej 12, 1. th. 62.906 81 2 777 OMK 9.1 - 5.1 Bolig 
51-541-1038 Dyrehavevej 12, 2. tv. 68.081 92 3 740 OMK 9.1 - 5.1 Bolig 
51-541-1039 Dyrehavevej 12, 2. th. 43.925 81 3 542 OMK 9.1 - ren omk Bolig 
51-541-1040 Dyrehavevej 12, 3. tv. 63.353 92 3 689 OMK 9.1 - 5.1 Bolig 
51-541-1041 Dyrehavevej 12, 3. th. 126.954 81 3 1.567 NPI - 5.2 Bolig 
51-541-1042 Dyrehavevej 12, 4. tv. 130.977 92 3 1.424 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1043 Dyrehavevej 10, 3. th. 119.215 81 2 1.472 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1044 Dyrehavevej 14, st. tv. 63.899 109 5 586 OMK 9.1 - ren omk Bolig 
51-541-1045 Dyrehavevej 14, st. th. 138.655 94 3 1.475 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1046 Dyrehavevej 14, 1. tv. 161.222 109 4 1.479 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1047 Dyrehavevej 14, 1. th. 50.921 94 4 542 OMK 9.1 - ren omk Bolig 

51-541-1048 Dyrehavevej 14, 2. tv. 67.578 76 2 889 OMK 9.1 - 5.1 Bolig 
51-541-1049 Dyrehavevej 14, 2. th. 75.609 94 3 804 OMK 9.1 - 5.1 Bolig 
51-541-1050 Dyrehavevej 14, 3. tv. 121.496 76 2 1.599 NPI - 5.2 Bolig 
51-541-1051 Dyrehavevej 14, 3. th. 55.151 94 4 587 OMK 9.1 - ren omk Bolig 
51-541-1052 Dyrehavevej 14, 4. tv. 61.263 94 3 652 OMK 9.1 - 5.1 Bolig 
51-541-1053 Dyrehavevej 14, 4. th. 73.809 94 3 785 OMK 9.1 - 5.1 Bolig 
51-541-1054 Dyrehavevej 16, st. 139.331 87 2 1.602 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1055 Dyrehavevej 16, 1. 108.770 87 2 1.250 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1056 Dyrehavevej 16, 2. 151.801 120 4 1.265 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1057 Dyrehavevej 16, 3. 180.690 120 4 1.506 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-1058 Dyrehavevej 16, 4. 116.690 102 3 1.144 OMK 9.1 - 5.2 Bolig 
51-541-2002 Dyrehavevej 2, st. 130.276 89 1.464 Uddannelse/børneha Erhverv
51-541-2003 Dyrehavevej 2 89.125 70 1.273 Uddannelse/børneha Erhverv
51-541-2005 Dyrehavevej 2 273.189 400 683 Kontor Erhverv
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Bilag 1

51-541-2006 Dyrehavevej 4 52.903 300 176 Kontor Erhverv
51-541-2007 Dyrehavevej 4 410.578 267 1.538 Kontor Erhverv
51-541-2009 Dyrehavevej 6 62.106 300 207 Kontor Erhverv
51-541-2010 Dyrehavevej 8, st. tv. 47.662 90 530 Detail Erhverv
51-541-2011 Dyrehavevej 10 217.324 369,8 588 Detail Erhverv
51-541-2012 Dyrehavevej 10 56.067 90 623 Detail Erhverv
51-541-2013 Dyrehavevej 2, st. 85.947 50 1.719 Uddannelse/børneha Erhverv
51-541-2014 Dyrehavevej 8, st. 208.130 160 1.301 Detail Erhverv
I alt 8.746.750 8733,8

Total boliger Gennemsnit boliger 1.093
Højeste leje 1648
Mindste leje 585

Areal Gns Højest Lavest
Total 1.633.307 2.186 747 1.719 176
Andet erhverv 305.348 209 1.461 1.719 1.273

Butik 529.183 710 745 1.301 530
Kontor 798.776 1.267 630 1.538 176
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Bilag 2

DCF-model

VÆRDIANSÆTTELSE PR. 31. DECEMBER 2017

Ejendom Dyrehavevej 2-6

Alle beløb er i DKK Resultat

Markedsværdi 145.183.000

Markedsværdi pr. m2 16.623

Afkastprocent 4,20%

Inflationsrate 1,50%

Kvm i alt 8.734

Boliger i alt 6.548

Erhverv - kontor i alt 1.267

Erhverv - butik i alt 710

Andet erhverv i alt 209

Alle beløb er i hele 1.000 DKK 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Terminal

INDTÆGTER

Boligleje 7.157 7.264 7.373 7.484 7.596 7.710 7.826 7.943 8.062 8.183 8.306

Tomgang boligleje

Erhvervsleje 1.633 1.658 1.683 1.708 1.734 1.760 1.786 1.813 1.840 1.868 1.896

Tomgang erhvervsleje -36

Andre indtægter

A conto driftsindtægter 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17

Indtægter i alt 8.805 8.901 9.071 9.207 9.345 9.486 9.628 9.772 9.919 10.068 10.219

DRIFTSOMKOSTNINGER

Ejendomsskatter og grundskyld 215 219 224 228 233 237 242 247 252 257 262

Forbrugsafgifter og øvrige afgifter 684 698 712 726 740 755 770 786 801 817 834

Ejendomsforsikringer 133 136 138 141 144 147 150 153 156 159 162

Abonnementer og øvrige forsikringer 60 61 62 64 65 66 68 69 70 72 73

Bidrag til ejerforening/grundejerforening

Tomgangsdrift m.v. 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46

Planlagt vedligeholdelse 600

Løbende vedligeholdelse 495 505 515 525 536 547 557 569 580 592 603

Lejemålsindretning

Anden vedligeholdelse

Hensættelse indvendig vedligeholdelse 244 249 254 259 264 269 275 280 286 292 297

Vicevært og renholdelse 458 467 477 486 496 506 516 526 537 547 558

Ejendomsadministration 275 281 286 292 298 304 310 316 322 329 335

Øvrige administrationsomkostninger 87 89 91 92 94 96 98 100 102 104 106

Driftsomkostninger i alt 2.688 3.342 2.797 2.853 2.910 2.968 3.028 3.088 3.150 3.213 3.277

Cash flow 1 (Driftsafkast) 6.117 5.559 6.274 6.354 6.435 6.517 6.600 6.684 6.769 6.855 6.942

DEPOSITA

Saldo deposita

Forrentning deposita

Cash flow 2 (inkl. korrektioner) 6.117 5.559 6.274 6.354 6.435 6.517 6.600 6.684 6.769 6.855 6.942

Nutidsværdier af cash flow 2 6.117 5.259 5.616 5.381 5.156 4.940 4.733 4.534 4.344 4.162 94.942

Værdi fra budgetperiode 50.241

Værdi fra terminalperiode 94.942

Indestående deposita

Byggeret

Beregnet samlet DCF-værdi 145.183
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Bilag 3

Afkastbaseret model

VÆRDIANSÆTTELSE PR. 31. DECEMBER 2017

Ejendom Dyrehavevej 2-6

Alle beløb er i DKK Resultat

Markedsværdi 145.000.000

Markedsværdi pr. m2 16.602

Afkastprocent 4,20%

Inflationsrate 1,50%

Kvm i alt 8.734

Boliger i alt 6.548

Erhverv - kontor i alt 1.267

Erhverv - butik i alt 710

Andet erhverv i alt 209

Alle beløb er i hele 1.000 DKK 2018

INDTÆGTER

Boligleje 7.157

Tomgang boligleje

Erhvervsleje 1.633

Tomgang erhvervsleje

Andre indtægter

A conto driftsindtægter 15

Indtægter i alt 8.805

DRIFTSOMKOSTNINGER

Ejendomsskatter og grundskyld 215

Forbrugsafgifter og øvrige afgifter 684

Ejendomsforsikringer 133

Abonnementer og øvrige forsikringer 60

Bidrag til ejerforening/grundejerforening

Tomgangsdrift m.v. 37

Planlagt vedligeholdelse

Løbende vedligeholdelse 495

Lejemålsindretning

Anden vedligeholdelse

Hensættelse indvendig vedligeholdelse 244

Vicevært og renholdelse 458

Ejendomsadministration 275

Øvrige administrationsomkostninger 87

Driftsomkostninger i alt 2.688

Cash flow 1 (Driftsafkast) 6.117

DEPOSITA

Saldo deposita

Forrentning deposita

Cash flow 2 (inkl. korrektioner) 6.117

Nutidsværdier af cash flow 2 6.117

Forrentningskrav 4,20%

Værdi af ejendommen 145.636

Indestående deposita

Opsat vedligeholdelse -600

Fradrag for tomgang -36

Byggeret

Beregnet samlet værdi 145.000
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Bilag 4

Afkastbaseret model

Følsomhedsanalyse

Ejendom Dyrehavevej 2-6

Alle beløb er i DKK Resultat Normtal Normtal Normtal Normtal Normtal Normtal

Markedsværdi 145.000.000

Markedsværdi pr. m2 16.602

Afkastprocent 4,20%

Inflationsrate 1,50%

+14% -46% Begge +25% -17%

Kvm i alt 8.734

Boliger i alt 6.548 1.093 1.246 1.093 1.246 1.093 1.093

Erhverv - kontor i alt 1.267 630

Erhverv - butik i alt 710 745

Andet erhverv i alt 209 1.461

Erhverv i alt 2.186 747 852 747 852 747 747

Driftsomkostninger 8.734 308 308 166 166 308 308

Alle beløb er i hele 1.000 DKK 2018 1 2 3 4 4

INDTÆGTER

Boligleje 7.157 8.159 7.157 8.159 7.157 7.157

Tomgang boligleje

Erhvervsleje 1.633 1.861 1.633 1.861 1.633 1.633

Tomgang erhvervsleje

Andre indtægter

A conto driftsindtægter 15 15 15 15 15 15

Indtægter i alt 8.805 77% 10.035 8.805 10.035 8.805 8.805

DRIFTSOMKOSTNINGER

Driftsomkostninger i alt 2.688 23% 2.688 1.453 1.453 2.688 2.688

Cash flow 1 (Driftsafkast) 6.117 7.347 7.352 8.583 6.117 6.117

DEPOSITA

Saldo deposita

Forrentning deposita

Cash flow 2 (inkl. korrektioner) 6.117 7.347 7.352 8.583 6.117 6.117

Nutidsværdier af cash flow 2 6.117 7.347 7.352 8.583 6.117 6.117

Forrentningskrav 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 5,25% 3,49%

Værdi af ejendommen 145.636 174.936 175.050 204.350 116.510 175.466

Indestående deposita

Opsat vedligeholdelse -600 -568 -568 -568 -568 -568

Fradrag for tomgang -36 -36 -36 -36 -36 -36

Byggeret

Beregnet samlet værdi 145.000 174.332 174.446 203.746 115.906 174.862

Afvigelse i forhold til først beregnet sum 20,23% 20,31% 40,51% -20,06% 20,59%
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Bilag 5

Afkastbaseret model

Følsomhedsanalyse

Anden ejendom

Alle beløb er i DKK Resultat Normtal Normtal Normtal Normtal Normtal Normtal

Markedsværdi 41.002.000

Markedsværdi pr. m2 10.251

Afkastprocent 4,00%

Inflationsrate 1,50%

+ 21% -15% Begge +25% -17%

Kvm i alt 4.000

Boliger i alt 2.500 1.093 1.323 1.093 1.323 1.093 1.093

Erhverv - kontor i alt 0 630

Erhverv - butik i alt 1.000 745

Andet erhverv i alt 500 1.461

Erhverv i alt 1.500 745 902 745 902 745 745

Driftsomkostninger 4.000 550 550 468 468 550 550

Alle beløb er i hele 1.000 DKK 2018 1 2 3 4 4

INDTÆGTER

Boligleje 2.733 3.306 2.733 3.306 2.733 2.733

Tomgang boligleje

Erhvervsleje 1.118 1.353 1.118 1.353 1.118 1.118

Tomgang erhvervsleje

Andre indtægter

A conto driftsindtægter 15 15 15 15 15 15

Indtægter i alt 3.866 64% 4.674 3.865 4.674 3.865 3.866

DRIFTSOMKOSTNINGER

Driftsomkostninger i alt 2.200 36% 2.688 1.870 1.870 2.200 2.200

Cash flow 1 (Driftsafkast) 1.666 1.986 1.995 2.804 1.665 1.666

DEPOSITA

Saldo deposita

Forrentning deposita

Cash flow 2 (inkl. korrektioner) 1.666 1.986 1.995 2.804 1.665 1.666

Nutidsværdier af cash flow 2 1.666 1.986 1.995 2.804 1.665 1.666

Forrentningskrav 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 5,00% 3,32%

Værdi af ejendommen 41.638 49.660 49.875 70.110 33.300 50.173

Indestående deposita

Opsat vedligeholdelse -600 -568 -568 -568 -568 -568

Fradrag for tomgang -36 -36 -36 -36 -36 -36

Byggeret

Beregnet samlet værdi 41.002 49.056 49.271 69.506 32.696 49.569

Afvigelse i forhold til først beregnet sum 19,64% 20,17% 69,52% -20,26% 20,89%
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