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1 Indledning 
 

Boligskatten på ejerboliger har de seneste mange år fyldt meget i medierne og været til stor 

politisk diskussion. I november 2016 indgik den daværende regering en bred politisk aftale 

om et nyt ejendomsvurderingssystem. Aftalen var bl.a. en konsekvens af, at Rigsrevisionen 

i 2013 kritiserede SKAT’s og Skatteministeriets forvaltning af 

ejendomsvurderingsområdet1. Formålet med det nye vurderingssystem er at sikre bedre og 

mere retvisende ejendoms- og grundvurderinger, som skal danne grundlag for 

beskatningen. Der blev efterfølgende i 2017 indgået en bred politisk aftale om et nyt 

boligskattesystem, der skal afløse det nuværende system og skattestoppet fra 2001. Det var 

planen at det nye boligskattesystem skulle træde i kraft i 2021.  

 

I oktober 2019 meddelte regeringen imidlertid, at Skatteministeriets nuværende it-systemer 

ikke kan håndtere de ny boligskatteregler, og at reglernes ikrafttrædelse derfor udskydes til 

20242.  

 

De nye vurderinger og boligskattereglerne lader vente på sig, og det er med til at skabe stor 

usikkerhed om de økonomiske konsekvenser for boligejerne. Det er forventningen, at 

boligskattereglerne vil medføre stigninger i boligskatten for boligejerne i og omkring de 

større byer og fald i boligskatten andre steder i landet. Det er på nuværende tidspunkt 

uklart, hvilken effekt det nye vurderingssystem og boligskattereglerne får på user cost for 

ejerboliger, herunder hvilken betydning en ændring i user cost har på ejerboligpriserne.   

 

Disse uklarheder har ført til nedenstående problemformulering. 

 

 

 

 

 
1 Skatteministeriet: Skatteøkonomisk redegørelse 2017, s. 137. 
2 Link til pressemeddelelse på Skatteministeriets hjemmeside: 
https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2019/oktober/skatteminister-klar-med-eftersyn-af-akutte-it-
problemer-1. 
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2 Problemformulering 
 

Hvilken effekt formodes de nye boligskatteregler at få på user cost for ejerboliger i 

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, og hvordan vil eventuelle stigninger i 

user cost påvirke priserne? 

3 Metode  

I opgave anvendes modellen for user cost3 til at beregne og analysere, hvilke konsekvenser 

de nye offentlige vurderinger og boligskatteregler forventes at få på user cost for 

ejerboliger, herunder hvordan eventuelle stigninger i user cost vil påvirke priserne. 

Derudover indeholder opgaven en række vurderinger og analyser af relevant økonomisk 

teori og litteratur fra både ind- og udland.  

4 Afgræsning 
 

De offentlige ejendomsvurderinger anses i denne opgave som værende omfattet af 

boligskattereglerne. Der fokuseres alene på de nye boligskattereglers effekt på ejerboliger 

(ejerlejligheder og enfamiliehuse) i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. 

Ejerboliger uden for disse kommuner falder derfor uden for opgavens emne. Andre 

boligformer så som andelsboliger, lejeboliger og almennyttige boliger vil heller ikke blive 

behandlet i opgaven.  

 

Kapitalindkomstskat, ejendomsværdiskat og grundskyld indgår som en del af modellen for 

user cost, og der ses derfor bort fra andre typer af skatter og afgifter der evt. påhviler en 

boligejer. I beregningen af user cost fastsættes og defineres de enkelte faktorer i modellen 

ud fra gældende regler og egne antagelser.   

 

 

 

 
3 Som opstillet af professor emeritus Jens Lunde i 2013: Boligudgifter og user cost - en undervisningsnote, 2. 
udgave. 
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5 User cost 
 

5.1 Hvad er user cost? 

De økonomiske udgifter der er ved at bo kan opgøres på forskellige måder. Der sondres i 

den økonomiske teori mellem boligudgiften, der er den likviditetsmæssige belastning ved at 

bo og boligomkostningen (herefter benævnt user cost), der er den økonomiske byrde ved at 

bo.   

Boligudgiften er de udgifter, der er for den pågældende bolig. Der tages i dette begreb ikke 

hensyn til, hvad boligtager har indskudt i boligen, låntagning eller lånenedbringelse, 

herunder at afdrag på lån er opsparing for låntageren4.  

User cost er derimod et udtryk for boligtagerens samlede økonomiske belastning ved at bo i 

en bolig. User cost beregnes som det økonomiske forbrug af en bolig plus det mistede 

afkast af kapital, som boligtageren har indskudt i boligen. User costs tager dermed højde for 

det mistede afkast efter skat ved en alternativ placering af kapitalen. Derudover korrigeres 

der for administrations-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt andre omkostninger 

i form af eksempelvis nedslidning og værdiændringer. I user cost indgår således alle 

omkostningsposter, der er nødvendige for at producere boligtjenesten. Derimod medtages 

ikke omkostningsposter, der delvist varierer med boligforbruget, og hvor bolig-exogene 

forhold kan bestemme en væsentlig del af forbruget - fx vand, varme og el, hvor det er den 

enkelte boligtager og udefrakommende forhold, der bestemmer forbrugets størrelse5. 

 

I det følgende afsnit opstilles modellen for user cost for ejerboliger, som vil blive anvendt 

senere i opgaven under afsnit 7. 

 

 

 

 
4 Lunde, Jens:  Boligudgifter og user cost - en undervisningsnote, 2. udgave 2013, s. 2. 
5 Lunde, Jens:  Boligudgifter og user cost - en undervisningsnote, 2. udgave 2013, s. 7. 



   
 

 6 

5.1.1 User cost for ejerboliger  

 
For at lette overskueligheden opstilles udtrykket for user cost for ejerboliger i tre dele. I den 

første del opstilles user cost svarende til hvad en rationelt handlende ejer ville kræve for at 

udleje boligen. Dvs. svarende til user cost for en privat lejebolig. I den anden del medtages 

finansieringen af ejerboligen, som opdeles i henholdsvis egen- og fremmedkapital, idet de 

to finansieringskilder forrentes og beskattes forskelligt. I den sidste del medtages 

prisstigningstakten for ejendomme af uændret kvalitet, der opdeles i en 

inflationskomponent og en real stigningstakt. Dette indebærer, at det bliver muligt at skelne 

mellem prisændringer som skyldes inflation, og prisændringer som skyldes en egentlig 

kapitalgevinst af investeringen6. 

 

Den første del af modellen for user cost kan herefter opstilles på følgende måde:7 

I. UCe
t    =    Kt · (dt + qt + f · a · gTt + et + it(1-Tt) – Pej,t) 

Hvor,  

UCe
t = User costs for ejerboliger i periode t. 

Kt = Ejendommens markedsværdi primo periode t. 

dt = Drifts-, administrations- og vedligeholdelsesudgifter i periode t.  

qt = Afskrivningstakten i periode t. 

a = Den offentlige grundværdis andel af ejendomsværdien. 

gTt = Grundskyldspromillen i periode t. 

f = Den offentlige ejendomsværdis andel af markedsprisen. 

et = Ejendomsværdiskattesatsen i periode t. 

it = Den nominelle afkastrate i periode t for en investering med samme risiko. 

Tt = Den relevante kapitalindkomstskattesats i periode t. 

Pej,t = Prisstigningstakten for ejendommen ved fastholdt kvalitet i periode t. 

 

 
6 Jørgensen, Karsten: Boligøkonomisk kompendium, 4. udgave 2010, s. 79. 
7 Lunde, Jens: Boligudgifter og user costs – en undervisningsnote, 2. udgave 2013, s. 7. 
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I den første del af modellen introduceres grundskylden (gTt) og ejendomsværdiskatten (et) 

som en fast del af user cost. Grundskyldens andel af user cost er afhængig af den offentlige 

grundværdis andel af markedsværdien af ejendommen (a). Modellen forudsætter som 

udgangspunkt, at der er overensstemmelse mellem markedsværdien og den offentlige 

vurdering. Der er ofte stor forskel på den offentlige ejendomsvurdering og markedsprisen, 

og som følge heraf er der tilføjet en faktor (f) i modellen, der tager højde for forholdet 

mellem markedsprisen og den offentlige vurdering. Ejendomsværdiskattens påvirkning på 

user cost er på tilsvarende vis afhængig af forholdet mellem markedsprisen og den 

offentlige vurdering. I modellen bør den effektive skattesats for hver ejendom derfor 

anvendes. Derudover tager modellen højde for drifts-, administrations- og 

vedligeholdelsesudgifter (dt) og værdien af boligens nedslidning og forældelse, i form af en 

afskrivningstakt (a). I modellen indgår også kapitalomkostningen ved at disponere over 

realkapitalen, dvs. det afkast efter skat, ejeren kunne have opnået ved en alternativ 

placering med samme risiko (it(1-Tt)). Endelig indgår ejendommens prisstigningstakt, som 

fradrages i user cost, idet ejeren herved opnår en kapitalgevinst (Pej,t). I den første del af 

modellen tages der ikke hensyn til ejendommens finansiering med egen- og 

fremmedkapital.  

Når kapitalomkostningerne fordelt på egen- og fremmedkapital medtages, kan modellen for 

user costs for ejerboliger opstilles på følgende måde:8   

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

Hvor,  

Et = Egenkapital i ejendommen primo periode t  

iE,t = Egenkapitalens rente i periode t 

TE,t = Skat på afkast af ejendomsinvestering i periode t  

Ft = Fremmedkapital i ejendommen i periode t  

iF,t = Fremmedkapitalens rente i periode t 

 
8 Lunde, Jens: Boligudgifter og user costs – en undervisningsnote, 2. udgave 2013, s. 9.  
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TF,t = Skattesats for fradragsret for renter på lån i periode t  

Den anden del af modellen viser finansieringens effekt på user cost. Finansieringens effekt 

afhænger af de gældende skatteregler. Skattesatsen for positiv kapitalindkomst (TE,t) er 

større end skattesatsen for negativ kapitalindkomst (T F,t). User cost er derfor lavest for en 

ubelånt ejendom og højest for en fuldt belånt ejendom. User cost tager dermed højde for 

beskatningen af alternativafkastet for egenkapitalen.  

Som modellen er opstillet indtil videre, tager den ikke hensyn til om 

ejendomsprisstigningen følger den generelle inflation. 

 

Ved at medtage den generelle inflation og prisstigningen på ejerboligen, kan modellen 

endeligt opstilles på følgende måde:9 

 

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

(Pej,t – Pc,t)) 

Hvor, 

Pc,t = Den generelle inflation i periode t  

Prisstigningen opdeles her i en generel inflationskompensation Pt, og en difference (Pej,t – 

Pt), der viser den reale kapitalgevinst pr. krone ejendomsværdi, som ejeren har i periode t. 

Det skal i det følgende afsnit vha. den boligøkonomiske teori undersøges, hvilken 

sammenhæng der er mellem user cost og ejerboligpriser. 

 

 

 

 

 
9 Lunde, Jens: Boligudgifter og user costs – en undervisningsnote, 2. udgave 2013, s. 10. 
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5.2 Hvilken sammenhæng er der mellem user cost og ejerboligpriser? 

 
5.2.1 Efterspørgsel 

 
Boligpriserne på boligmarkedet er bestemt af efterspørgsel og udbud. Efterspørgslen er 

hvad forbrugerne er villige til at betale for en bolig. Efterspørgslen afhænger af mange 

forskellige faktorer, heriblandt user cost, indkomst, renteniveau, skatteregler, boligindgreb, 

ledighed, inflation m.v. Derudover har forventningerne til den fremtidige prisudvikling 

også stor indflydelse på efterspørgslen. 10 

 

5.2.2 Udbud  

Udbuddet af ejerboliger er den til enhver tid værende beholdning af ejerboliger. Udbuddet 

kan ændres ved at øge investeringer i nybyggeri eller nedlægge eksisterende bygninger som 

følge af forældelse eller kondemnering. Nettotilvæksten af boliger på markedet er dermed 

afgørende for udbuddet. Det tager tid at opføre ejendomme, og derfor er udbuddet på kort 

sigt fast uanset huslejen og dermed ejendomspriserne på ejendomsmarkedet. Kortsigts 

udbudskurven er lodret og kan illustreres vha. figur 1. 

Figur 1 

 

Kilde: Jørgensen, Karsten: Boligøkonomisk 

Kompendium, HD 2. del (FR), 4. udgave, 2010. 

 
10 Danmarks Nationalbank (2011): Dam, Hvolbøl, Pedersen, Sørensen og Thamsborg , Udviklingen på 
ejerboligmarkedet i de senere år – Kan boligpriserne forklares?, Kvartalsover- sigt, 1. kvartal, del 2 



   
 

 10 

Da udbuddet er fast på kort sigt, kan der på kort sigt opstå over- eller underudbud på 

boligmarkedet. Overudbud er når udbuddet er højere end efterspørgslen og underudbud er 

modsat, når efterspørgslen overstiger udbuddet. På lang sigt kan der ikke opstår over- eller 

underudbud, idet de tomme boliger ved et overudbud vil blive nedslidt, hvorefter 

boligmassen vil falde. Underudbud vil fører til mangel på boliger, hvorefter det vil være 

rentabelt at modernisere eller bygge nye boliger.11 På lang sigt er udbuddet dermed 

fleksibelt og elastisk, hvilket er illustreret vha. figur 2.  

Figur 2 

 

Kilde: Jørgensen, Karsten: Boligøkonomisk 

Kompendium, HD 2. del (FR), 4. udgave, 2010. 

 

I den forbindelse skal teorien om Tobins q nævnes. Tobins q viser forholdet mellem prisen 

på den eksisterende boligmasse og prisen på nybyggeri. Tobins q findes ved at dividere 

markedsprisen på en bolig af en bestemt størrelse og kvalitet med de samlede omkostninger 

ved at bygge en sådan bolig.12 

q = Pmarked / Pbyggeomk 

Hvis Tobins q er over 1, kan det betale sig at bygge nyt frem for at købe eksisterende 

boliger. Teorien forudsætter, at prisstigninger på den eksisterende boligmasse vil øge 

 
11 Jørgensen, Karsten: Boligøkonomisk Kompendium, HD 2. del (FR), 4. udgave, 2010, s. 51-54. 
12 Jørgensen, Karsten: Boligøkonomisk Kompendium, HD 2. del (FR), 4. udgave, 2010, s. 57-58. 
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investeringer i nybyggeri. De øgede investeringer vil få udbuddet til at stige, hvilket vil 

lægge en dæmper på prisstigningerne.  

Det er herefter relevant at inddrage den boligøkonomiske grundmodel, idet den kan 

anvendes til at illustrere, hvad der sker med boligøkonomien ved ændringer i økonomien, 

herunder hvad der sker med ejerboligpriserne ved ændringer i user cost.  

5.2.3 Den boligøkonomiske grundmodel 

 
Den boligøkonomiske grundmodel, som er illustreret i figur 3, viser sammenhængen 

mellem boligtjeneste-, ejendoms- og byggemarkedet. Modellen er en ligevægtsmodel og 

kan benyttes til at beskrive, hvad der sker med boligøkonomien ved eksogene chok. Dvs. 

hændelser eller ændringer i faktorer, eksempelvis user cost, som giver forskydninger i 

modellen. Ifølge modellen findes der én ligevægtshusleje, som ”clearer” markedet, hvor 

udbud er lig med efterspørgsel - dvs. alle boliger benyttes og alle husholdninger har opfyldt 

deres boligbehov. Huslejen skal i modellen forstås som den samlede boligomkostning, dvs. 

user cost.13. Modellen sikrer, at prisen for at bo i en bolig og handelsprisen for en bolig er i 

indbyrdes overensstemmelse, idet handelsprisen er nutidsværdien af huslejebetalinger i alle 

fremtidige perioder, diskonteret med investeringsrenten, dvs. at nutidsværdien af 

huslejebetalingerne er lig med markedsværdien og dermed handelsprisen for enhver 

ejendom.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 Jørgensen, Karsten: Boligøkonomisk Kompendium, HD 2. del (FR), 4. udgave, 2010, s. 20-21.  
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Figur 3 

 
Kilde: Jørgensen, Karsten: Boligøkonomisk Kompendium, HD 2. del (FR), 4. udgave, 2010. 

 

Første kvadrant viser sammenhængen mellem efterspørgslen efter boligtjenester og 

huslejen. Større efterspørgsel efter boligtjenester medfører højere husleje. For ejerboliger 

skal huslejen forstås således, at der betales en teoretisk husleje for boligtjenesten til ejeren 

selv. Modellen er statisk og udbuddet af boligtjenester er derfor fast på kort sigt.  

 

Anden kvadrant viser ligevægten mellem huslejen og handelsprisen per boligenhed. Givet 

ligevægtshuslejen fra 1. kvadrant fastsættes handelsprisen på fast ejendom ud fra en 

investeringsrente, der er den risikojusterede kalkulationsrente. 

 

Tredje kvadrant viser mængden af nybyggeri ud fra handelsprisen på eksisterende 

ejendomme. Nybyggeri skal i denne forbindelse forstås som alt byggeri, dvs. både nye 

ejendomme, forbedringer, renovationer og vedligeholdelse af eksisterende ejendomme. Jo 

højere prisen per boligenhed er, jo flere nybyggede ejendomme vil der efterspørges og 

omvendt.  
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Fjerde kvadrant viser tilpasningen af boligbeholdningen, idet aktiviteten på byggemarkedet 

ændrer beholdningen af boliger og dermed udbuddet af boligtjenester. Mængden af 

nybyggeri justeres for nedslidning af alle eksisterende ejendomme og resulterer dermed i en 

ændring af beholdningen af boliger.15 

 

Modellen præsenterer på en overskuelig måde boligmarkedet. Dog har modellen den 

svaghed, at den ikke kan forklare tilpasningen fra én ligevægt til en ny. Derudover er 

boligmarkedet mere komplekst end modellen beskriver. Der vil være særlige forhold på de 

enkelte delmarkeder, regionale markeder og ejendomstyperne imellem, som ikke vil kunne 

forudsiges af modellen.16 

 

5.2.4 Ændring i user cost 

 
Med udgangspunkt i den boligøkonomiske grundmodel kan det analyseres, hvad der sker 

med boligøkonomien ved en ændring i user cost. Eksempelvis vil en stigning i user cost - 

som følge af en stigning i boligskatten (grundskyld og ejendomsværdiskat) - gøre det dyre 

at investere i en ejerbolig. Investeringsrenten vil derfor stige, hvilket medfører, at værdien 

af eksisterende boliger falder. Det medfører samtidig en lavere mængde af nybyggeri i 

byggesektoren og nedslidningen af den eksisterende boligmasse vil overstige mængden af 

nybyggeri. Boligbeholdningen vil dermed falde over tid.  

 

Den nye ligevægt, som illustreret i figur 4, vil sammenlignet med figur 3 være mere smal 

og høj. Det betyder, at der er sket et fald i efterspørgslen efter at eje boligejendomme ved 

det hidtidige prisniveau.  Huslejen per boligenhed er steget, værdien af boligejendomme er 

faldet og mængden af nybyggeri og den samlede boligbeholdning er faldet. I den situation 

hvor user cost falder, vil resultatet være omvendt. 

 

 

 

 
15 Jørgensen, Karsten: Boligøkonomisk Kompendium, HD 2. del (FR), 4. udgave, 2010, s. 21-26. 
16 Jørgensen, Karsten: Boligøkonomisk Kompendium, HD 2. del (FR), 4. udgave, 2010, s. 32. 
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Figur 4 

 
Kilde: Jørgensen, Karsten: Boligøkonomisk Kompendium, HD 2. del (FR), 4. udgave, 2010. 

 

 

Modellen forklarer ikke hvordan tilpasningen til den nye ligevægt sker. I det følgende afsnit 

undersøges, hvordan tilpasningen sker, når user cost ændres.  

 

5.2.5 Tilpasning til ny ligevægt 

 
Tilpasning til en ny ligevægt ved en ændring i user cost vil ske ved at ændringen 

kapitaliseres ind i priserne på ejendomsmarkedet. I det følgende tages der udgangspunkt i 

hvad der sker, når user cost stiger. I figur 5 illustreres, hvad der sker, hvis user cost stiger 

på et givent tidspunkt t.  
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Figur 5 

 
Kilde: Jørgensen, Karsten: Boligøkonomisk 

Kompendium, HD 2. del (FR), 4. udgave, 

2010. 

 

En stigning i user costs på tidspunkt t vil øjeblikkeligt blive kapitaliseret ind i 

markedspriserne for boligejendomme, som vil falde pga. en større risikojusteret 

diskonteringsfaktor. Prisfaldet på ejendomsmarkedet vil være af en størrelse, som netop 

sikrer, at user costs før og efter stigningen er uændret, således at boligmarkedet forbliver i 

ligevægt.17 

 

Priserne på boligejendomme vil herefter langsomt stige frem mod en ny ligevægt. Årsagen 

hertil er, at byggeriet som følge af prisfaldet også vil falde på kort sigt, og at den samlede 

boligmasse på længere sigt vil blive mindre. En mindre boligmasse vil få efterspørgslen 

efter boligtjenester til at overstige udbuddet. Det vil medføre, at ligevægtshuslejen presses 

op. Priserne vil efter det initiale prisfald stige igen.18 Prisfaldet kan illustreres vha. figur 6. 

 

 

 

 
17 Jørgensen, Karsten: Boligøkonomisk Kompendium, HD 2. del (FR), 4. udgave, 2010, s. 32. 
18 Jørgensen, Karsten: Boligøkonomisk Kompendium, HD 2. del (FR), 4. udgave, 2010, s. 124. 
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Figur 6 

 
Kilde: Jørgensen, Karsten: Boligøkonomisk 

Kompendium, HD 2. del (FR), 4. udgave, 

2010. 

 

Idet boligmassen bliver mindre, vil byggeriet over tid tage til igen for at opretholde 

udbuddet af boligtjenester i den nye ligevægt. Det kan illustreres vha. figur 7, der viser 

faldet og den efterfølgende genopretning af byggeriet. 

 

Figur 7 

 
Kilde: Jørgensen, Karsten: Boligøkonomisk 

Kompendium, HD 2. del (FR), 4. udgave, 

2010. 
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Boligmassen bliver mindre som følge af faldet i nybyggeriet. Faldet vil være størst i starten, 

hvor nybyggeriet er lavest, og derefter vil boligmassen asymptotisk tilnærme sig den nye 

ligevægt på boligmarkedet.19 Figur 8 illustrerer faldet i boligmassen. 

 

Figur 8 

 
Kilde: Jørgensen, Karsten: 

Boligøkonomisk Kompendium, HD 2. 

del (FR), 4. udgave, 2010. 

 

 

5.3 Delkonklusion 
 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at user cost har betydning for priserne på 

ejerboliger. Den boligøkonomiske grundmodel viser, at en stigning i user cost medfører 

fald i boligpriserne. Den boligøkonomiske teori tilsiger, at en ændring i user cost 

umiddelbart vil blive kapitaliseret ind i boligpriserne, og der vil herefter opstå en ny 

ligevægt på boligmarkedet.  

 

I modellen for user cost indgår en lang række faktorer, der alle påvirker user cost. 

Boligskatten – i form af grundskyld og ejendomsværdiskat – indgår som en fast del af 

 
19 Jørgensen, Karsten: Boligøkonomisk Kompendium, HD 2. del (FR), 4. udgave, 2010, s. 125. 
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modellen, og har som følge heraf betydning for user cost. Boligskattens påvirkning af user 

cost er bestemt af de gældende boligskatteregler.  

 

De gældende boligskatteregler vil derfor blive behandlet i det følgende afsnit.  

 

6 De gældende boligskatteregler 
 

I Danmark skal boligejere betale boligskat i form af ejendomsværdiskat og grundskyld. 

Skatten beregnes på baggrund af en offentlig ejendoms- og grundvurdering.  

 

6.1.1 Offentlig ejendoms- og grundvurdering 

 
De offentlige ejendomsvurderinger danner grundlag for ejendomsværdiskatten og 

grundskylden. Det har indtil 2018 påhvilet Skat periodisk at foretage almindelige 

vurderinger, dvs. at fastsætte samtlige af landets faste ejendommes værdi i handel og 

vandel. De offentlige vurderinger har hidtil fundet sted 1. oktober hvert andet år. 

Ejerboliger blev vurderet i ulige år, mens andre ejendomme blev vurderet i lige år. I 2018 

oprettede Skatteministeriet Vurderingsstyrelsen, der har fået til opgave fremover at foretage 

den offentlige ejendoms- og grundvurdering20. 

 

6.1.2 Ejendomsværdiskat 

 
Personer der ejer deres egen bolig, skal betale ejendomsværdiskat af boligen. Skatten 

beregnes af ejendomsværdien i henhold til den offentlige ejendomsvurdering og betales 

sammen med indkomstskatterne21. Ejendomsværdien er den samlede værdi af grund og 

bygninger.  

 

Ejendomsværdiskatten blev indført fra og med indkomståret 2000. Til og med indkomståret 

1999 blev ejerboliger beskattet efter reglerne om det lejedes værdi. Det lejedes værdi var et 

 
20 Link til Vurderingsstyrelsens hjemmeside: www.vurdst.dk. 
21 Bekendtgørelse af lov nr. 486 af 14. maj 2013 om ejendomsværdiskat med senere ændringer. 
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beregnet overskud af ejerboligen, dvs. lejeværdien af ejendommen fratrukket en række 

standardfradrag. Fra og med indkomståret 2002 blev der indført et skattesop, der bl.a. 

gælder for alle boligejere, der ved årets begyndelse ejede og boede i ejendommen22. 

 

Skattestoppet indebærer som udgangspunkt, ingen skat eller afgift hæves. Med 

skattestoppet blev der lagt et loft over det kronebeløb, som en boligejer betaler i 

ejendomsværdiskat. Værdistigninger på fast ejendom vil dermed ikke udløse yderligere 

ejendomsværdiskat. Ejendomsværdiskattegrundlaget udgør således i dag det laveste beløb 

af: 

 

- ejendomsværdien pr. 1. jan. 2001 med tillæg af 5 %, 

- ejendomsværdien pr. 1. jan. 2002 og 

- det aktuelle års ejendomsværdi (ejendomsværdiskattegrundlag). 23 

 

Ejendomsværdiskatten er progressiv og frem til 2002 blev progressionsgrænsen for 

ejendomsværdiskatten hvert år reguleret i takt med udviklingen i de gennemsnitlige 

ejendomsvurderinger. Siden ejendomsværdiskattestoppet har denne grænse været fastlåst 

nominelt på 3.040.000 kr. Ejendomsværdiskatten udgør 1 % op til grænsen på 3.040.000 kr. 

og herefter 3 %.24 

 

6.1.3 Grundskyld 

 
Udover ejendomsværdiskat skal en boligejer også betale grundskyld. Grundskyld er en skat 

af boligens grundværdi, der betales til kommunen. Grundværdien er værdien af grunden i 

ubebygget stand. Det er den enkelte kommune, der fastsætter grundskyldssatsen og 

opkræver skatten.25 I 2003 blev der indført et loft over beregningsgrundlaget for 

 
22 Lov nr. 1047 af 17. december 2002 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme og 
lov om vurdering af landets faste ejendomme. 
23 Link til Skatteministeriets hjemmeside med oplysninger om ejendomsværdiskat: 
https://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/ejendomsvaerdiskat-regler-og-beregningseksempler. 
24 Link til SKAT’s hjemmeside med oplysninger om ejendomsværdiskat og grundskyld: 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2242217. 
25 Link til SKAT’s hjemmeside med oplysninger om ejendomsværdiskat og grundskyld 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2242217. 
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grundskylden. Det fremgår af det bagvedliggende lovforslag, at baggrunden for loftet var at 

grundskylden for mange grundejere var steget mere end den gennemsnitlige 

indkomstudvikling, hvilket kunne være en voldsom økonomisk belastning for mange 

mennesker.26 Den afgiftspligtige grundværdi er herefter den laveste af følgende værdier:  

 

1) Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer og efter reduktion for 

fritagelser efter ejendomsskattelovens § 7 (2011-vurderingen). 

 

2) Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for 

påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent på 

7%27 (i 2019 var reguleringsprocenten 5,5 % og i 2020 er den 5,8 %). 

 

De gældende boligskatteregler, herunder de offentlige grund- og ejendomsværdier, har 

længe været et emne med stor politisk bevågenhed, idet boligskatten har stor betydning for 

de enkelte boligejere og er en stor indtægtskilde for Skat. 28 Skatteministeriets forvaltning af 

boligskatteområdet har været udsat for massiv kritik de seneste mange år, og det har bl.a. 

medført, at der er blevet indgået brede politiske forlig om et nyt vurderings- og 

boligskattesystem. Forligene vil blive gennemgået nedenfor.  

 

6.2 Forlig om offentlig grund- og ejendomsvurdering 

 

6.2.1 Historik og indhold 

 
Indledningsvist gives et kort overblik over de seneste års udvikling i reglerne om den 

offentlige grund- og ejendomsvurdering, hvorefter forliget om det nye vurderingssystem vil 

blive gennemgået.  

 
26 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme og lov om vurdering af 
landets faste ejendomme (L 39/2002). 
27Link til Skatteministeriets hjemmeside med oplysning om grundskyldsreguleringsprocenten: 
https://www.skm.dk/skattetal/satser/kommunal-beskatning/grundvaerdiregulering-oversigt-over-
reguleringsprocenten-fra-2003-2020. 
28 I 2020 forventes ejendomsskatteprovenuet at være ca. 50 mia. kr.: 
http://www.skm.dk/media/1107397/Faktaark_Ejendomsbeskatningen-og-provenu-frem-mod-2020.pdf. 
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I august 2013 afgav Rigsrevisionen en beretning til Statsrevisorerne om den offentlige 

ejendomsvurdering. Statsrevisorerne kom i forlængelse heraf med skarp kritik af SKAT’s 

og Skatteministeriets forvaltning af ejendomsvurderingsområdet. Som følge af kritikken 

valgte Folketinget at vedtage en lov29, der suspenderede ejendomsvurderingssystemet 

således, at ejendomsvurderingen fra 2011 (2011-vurderingen) blev videreført. Baggrunden 

herfor var, at man ikke ønskede at foretage ejendomsvurderingen i 2013 med det 

vurderingssystem, der var blevet kritiseret for ikke at ramme tilstrækkeligt præcist. Den 

daværende regering nedsatte samtidig et udvalg af eksterne eksperter, der skulle komme 

med anbefalinger til forbedring af datagrundlaget og udvikling af nye metoder m.v., som 

skulle gøre ejendomsvurderingerne bedre. Det var planen, at udvalget skulle afslutte sit 

arbejde senest 1. juni 2014, således at vurderingerne fra og med 2015 kunne gennemføres 

med en højere kvalitet på baggrund af udvalgets anbefalinger.  

 

I efteråret 2014 afleverede ekspertudvalget sin rapport. Regeringen konstaterede i den 

forbindelse, at det ikke var praktisk muligt at udvikle et nyt vurderingssystem, der kunne 

tages i anvendelse i 2015, som det oprindeligt var hensigten. Folketinget vedtog derfor i 

2014 en ny lov, der videreførte 2011-vurderingerne i to år frem til 1. oktober 201730. 

 

I efteråret 2016 indgik den daværende regering et bredt politisk forlig om et nyt 

ejendomsvurderingssystem. Det fremgår af forliget, at formålet er at genoprette tilliden til 

de offentlige ejendomsvurderinger. Derudover fremgår det, at vurderingerne har været for 

upræcise, uensartede og uigennemskuelige samt at ejendomsejerne og boligejere skal have 

bedre og mere retvisende vurderinger. 

 

Metoden for fastsættelsen af de nye grund- og ejendomsvurderinger i forliget kan 

opsummeres i følgende punkter:  

 
29 Lov nr. 1635 af 26. december 2013 om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og 
tinglysningsafgiftsloven. 
30 Lov nr. 1535 af 27. december 2014 om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og 
tinglysningsafgiftsloven. 
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Fastsættelse af ejendomsværdi for ejerboliger  

• Fastsættelsen af ejendomsværdi for ejerboliger vil ske efter en statistisk 

beregningsmetode kombineret med manuel kontrol af udtagne ejerboliger.  

• Ved den statistiske beregning indgår en nyligt konstateret salgspris for den vurderede 

ejendom med betydelig vægt, men den er ikke alene afgørende for vurderingen.  

Fastsættelse af grundværdi for ejerboliger  

• Der anvendes en statistisk model til at vurdere grunde i ubebygget stand.  

• Modellen skal være med til at sikre, at grunde med samme beliggenhed og karakteristika 

vurderes ens, uanset om der er forskelle i størrelsen og kvaliteten af de bygninger, der 

ligger på grundene.  

• Vurdering af grunden under ejerlejligheder tager udgangspunkt i, hvordan grunden kan 

anvendes ”optimalt økonomisk” og udnyttes i forhold til bebyggelsesmulighederne.  

• Grundværdien for ejerlejligheder beregnes ud fra forskellen mellem den samlede 

ejendomsværdi for en nyopført ejendom, med den ”optimale økonomiske” bygning på, 

og omkostningerne til at opføre en sådan ejendom fra ny. Herefter fordeles den 

beregnede grundværdi ud på de enkelte lejligheder efter tinglyste fordelingstal.31 

Skatteministeriet har på baggrund af det politiske forlig udarbejdet en statistisk 

beregningsmodel, der skal anvendes til at foretage de offentlige ejendomsvurderinger for 

ejerboliger. Det er meningen, at vurderinger på baggrunden af modellen skal være så tæt på 

handelsværdien som muligt. Beregningerne i modellen tager derfor udgangspunkt i 

salgspriserne på tilsvarende grunde og ejendomme i nærområdet. 

 

Det var planen, at det nye vurderingssystem skulle anvendes første gang ved vurderingen af 

ejerboliger i 2018 og ved vurderingen af andre ejendomme, herunder erhvervsejendomme, 

almennyttige boligejendomme og andelsboligforeninger mv. i 2019. Folketinget vedtog 

 
31 Forlig mellem Regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale 
Venstre og Det Konservative Folkeparti om et nyt ejendomsvurderingssystem, s. 9. 
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som konsekvens heraf en ny lov, der videreførte 2011-vurderingen i yderligere ét år, dvs. 

indtil 2018.32  

 

I 2018 blev tidsplanen for de nye ejendomsvurderinger igen udskudt, idet 

vurderingssystemet endnu ikke var klar til at blive taget i brug. Der blev som følge heraf 

vedtaget endnu en ny lov, der videreførte 2011-vurderingen frem til den 1. januar 2020 i 

stedet for den 1. september 2018. Det følger af loven, at de nye vurderinger vil blive 

udsendt fra og med 2020.33 Vurderingsstyrelsen har på deres hjemmeside tilkendegivet, at 

de nye vurderinger udsendes i etaper fra andet halvår af 2020, samt at udsendelsen kan 

strække sig ind i 2022. De nye vurderinger skal danne grundlag for boligejernes betaling af 

grundskyld fra og med 2021. Samtidig træder der et forsigtighedsprincip i kraft, hvorefter 

der skal fratrækkes 20 % af vurderingen inden grundskylden beregnes. Frem til 2024 

gælder skattestoppet for ejendomsværdiskatten og begrænsning på de årlige stigninger i 

grundskylden. Det betyder, at de nye vurderinger først vil have fuld virkning på den 

boligskat, der skal betales fra 2024 og frem.34 

 

I forliget om det nye ejendomsvurderingssystem er det ikke nærmere beskrevet, hvor meget 

de gældende vurderinger vil blive påvirket af det nye vurderingssystem. På baggrund heraf 

skal det i det følgende analyseres, hvilke konsekvenser det nye vurderingssystem må 

forventes at få på de offentlige vurderinger.   

 

6.2.2 Konsekvenserne af det nye vurderingssystem 

 
De nye ejendoms- og grundvurderinger er blevet udskudt mange gange, og da 

vurderingerne endnu ikke foreligger, er det uklart, hvilke konsekvenser de får for de 

offentlige vurderinger af både ejerlejligheder og enfamiliehuse. Det er 

Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) i Skatteministeriet, der har stået for 

 
32 Lov nr. 61 af 16. januar 2017 om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og lov om kommunal 
ejendomsskat. 
33 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (L 115/2018). 
34 Link pressemeddelelse på Skatteministeriets hjemmeside: 
https://www.skm.dk/aktuelt/nyheder/2019/oktober/10-centrale-spoergsmaal-og-svar-om-udskydelsen-af-de-nye-
boligskatteregler. 
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at udvikle det nye ejendomsvurderingssystem, som senere skal tages i brug af 

Vurderingsstyrelsen. 

ICE har i 2016 testet det nye vurderingssystem og udarbejdet nye foreløbige vurderinger af 

ejendoms- og grundværdierne for 2015 af enfamiliehuse (parcelhuse, villalejligheder og 

rækkehuse) og ejerlejligheder. ICE har i den forbindelse angivet, at testen giver en samlet 

indikation af niveauet og konsekvenserne af det nye ejendomsvurderingssystem. Det 

fremgår, at de foreløbige vurderinger samlet set medfører højere vurderinger for både 

enfamiliehuse og ejerlejligheder. Det fremgår, at ejendomsværdien for enfamiliehuse i 

gennemsnit vil stige med 26 %, mens grundværdien vil stige med 47 %. For ejerlejligheder 

er den gennemsnitlige stigning i ejendomsværdien på 46 %, mens stigningen i 

grundværdien er 330 %. Stigningerne skyldes, at priserne på boligmarkedet generelt er 

steget, siden SKAT foretog de seneste vurderinger i 2011. Samtidig har 2011-

grundvurderingerne af ejerlejligheder været systematisk undervurderede, mens et betydeligt 

antal ejendomme i yderområderne har været overvurderede. 35 

Det fremgår også, at der er betydelige geografiske forskelle i ejendoms- og grundværdierne 

for ejerlejligheder. Nedenstående skema gengiver Skatteministeriets forventninger til 

ændringer i ejendoms- og grundværdierne i København og på Frederiksberg36.  

 

Skema 1 Ejerlejlighed 

(grundværdi) 

Ejerlejlighed 

(ejendomsværd

i) 

Enfamiliehus 

(grundværdi) 

Enfamiliehus 

(ejendomsværdi) 

Københavns 

Kommune 

Der forventes 

en stigning på 

mindst 400 % 

Der forventes 

en stigning på 

mindst 50 % 

Der 

forventes en 

stigning på 

mindst 75 % 

Der forventes en 

stigning på 

mindst 40 % 

 
35 Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (2016): Nye og mere retvisende ejendomsvurderinger, 2016, s. 
21.  
36 Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (2016): Nye og mere retvisende ejendomsvurderinger, 2016, s. 
21-24. 
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Frederiksberg 

Kommune 

Der forventes 

en stigning på 

mindst 400 % 

Der forventes 

en stigning på 

mindst 50 % 

Der 

forventes en 

stigning på 

mindst 15 % 

Der forventes en 

stigning på 

mindst 30 % 

 

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes der betydelige stigninger i ejendoms- og 

grundvurderingerne for både ejerlejligheder og enfamiliehuse. Tallene er fra 2015 og 

baseres på ICE’s test af vurderingssystemet. Tallene er ikke blevet opdateret efter at 

Skatteministeriet af flere omgange besluttede at udskyde de nye vurderinger. 

Direktionssekretariatet i Vurderingsstyrelsen har i en e-mail den 3. marts 2020 til 

forfatteren af denne opgave oplyst, at der ikke er offentliggjort nyere tal, samt at styrelsen 

ikke er i stand til at henvise til nyere materiale, der kan kaste lys over den forventede 

påvirkning på ejendoms- og grundværdier for ejerlejligheder og enfamiliehuse i 

København.37 

Da tallene i skema 1 er fra 2015, er det nødvendigt at tage højde for prisudviklingen for 

perioden 2016-2019 for at få et retvisende billede af, hvor meget ejendomsværdierne må 

forventes at ændre sig, når de nye vurderinger kommer. Nedenfor gennemgås i 

selvstændige afsnit prisudviklingen for ejendoms- og grundværdier.  

 

6.2.2.1 Ejendomsværdier  

 
Prisudviklingen på ejerlejligheder og enfamiliehuse i perioden 2016-2019 fremgår af 

Finans Danmarks boligmarkedsstatistik. Boligmarkedsstatistikken bygger på indberetninger 

i det digitale tinglysningssystem, hvor bl.a. salgspris og handelsdato registreres. 

Statistikken tager derfor udgangspunkt i de gennemsnitlige realiserede kvadratmeterpriser38. 

 
37 Bilag 1: e-mailkorrespondance – Vurderingsstyrelsen. 
38 Link til Boligmarkedsstatistikken: https://finansdanmark.dk/toerre-tal/boligstatistik/definitioner-og-
metode/metodenotat-boligmarkedsstatistikken/ 
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I nedenstående skema angives prisudviklingen på ejerlejligheder og enfamiliehuse i 

København og på Frederiksberg for perioden 2016-2019. 

 
Skema 239 Ejerlejlighed 

(ejendomsværdi) 

Enfamiliehus 

(ejendomsværdi) 

Københavns 

Kommune 

Prisstigning 

2016-2019 

25,57 % 22,88 % 

Frederiksberg 

Kommune 

Prisstigning 

2016-2019 

14,02 % 51,05 % 

 

Det fremgår af ovenstående skema, at der i perioden har været betydelige prisstigninger i 

både København og på Frederiksberg. For at få en realistisk indikation af, hvor meget 

ejendomsværdierne må forventes at stige, når de nye ejendomsvurderinger kommer i 2020, 

lægges prisstigningerne i perioden 2016-2019 til de forventede prisstigninger (2015-

niveau). De forventede ændringer i ejendomsværdierne må herefter antages at være 

procentsatserne som angivet i nedenstående skema.  

Skema 3 Ejerlejlighed 

(ejendomsværdi) 

Enfamiliehus 

(ejendomsværdi) 

Københavns 

Kommune 

Der forventes en 

stigning på ca. 

75,57 % 

Der forventes en 

stigning på ca. 

62,88 % 

Frederiksberg 

Kommune 

Der forventes en 

stigning på ca. 

64,02 % 

Der forventes en 

stigning på ca. 

81,05 % 

Kilde: Egne beregninger. 
 

39 Bilag 2: Prisudvikling København og Frederiksberg 
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Beregninger af user cost i afsnit 7 vil tage udgangspunkt i de forventede ændringer i 

ejendomsværdierne angivet i skema 3. Tallene er ikke eksakte og forbundet med en vis 

usikkerhed. Dog indikerer tallene, at der med de seneste års prisudvikling på enfamiliehuse 

og ejerlejligheder må forventes betydelige stigninger i de offentlige ejendomsvurderinger.   

6.2.2.2 Grundværdier 

Grundværdien er værdien af grunden uden bygninger. I København og på Frederiksberg er 

der de seneste år ikke solgt nogen ubebyggede grunde. Det vanskeliggør derfor muligheden 

for at beregne prisudviklingen på ubebyggede grunde i de to områder i perioden 2016-2019. 

ICE har anført, at der generelt handles et relativt begrænset antal ubebyggede grunde, 

hvorfor det ikke er muligt at opstille en beregningsmodel for grundværdier. De ny 

offentlige vurderinger af grundværdier baseres derfor på en statistisk model udviklet af 

ICE. Modellen kan beregne grundværdien ved at inddrage priserne fra de relativt få handler 

af ubebyggede grunde der finder sted med informationer fra ”nedrivningssalg” og 

vurderinger af bebyggede grunde foretaget af ejendomsmæglere40. Prisudviklingen på 

ubebyggede grunde i perioden 2016-2019 kan derfor ikke selvstændigt fastlægges pga. 

manglende tilgængelige data.  

Af hensyn til de senere beregninger af user cost, er det nødvendigt at fastlægge, hvor meget 

grundværdien må forventes at udgøre af ejendomsværdien. ICE har angivet to eksempler på 

konsekvenserne af de nye vurderinger på et enfamiliehus og en ejerlejlighed i København 

(beregnet i 2015-niveau og fremskrevet til 2017 niveau). Det fremgår, at grudværdien for et 

enfamiliehus udgør 60,28 % af ejendomsværdien. For en ejerlejlighed udgør grundværdien 

derimod 45,43 % af ejendomsværdien41. Der er ikke tilsvarende beregningseksempler for 

Frederiksberg. Det må imidlertid antages, at der ikke er en væsentlig forskel på forholdet 

mellem grund- og ejendomsværdi i København og på Frederiksberg. De angivne forhold 

mellem grund- og ejendomsværdi vil derfor blive anvendt i beregningerne af user cost 

nedenfor under afsnit 7. 

 
40 Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (2016): Nye og mere retvisende ejendomsvurderinger, 2016, s. 
11. 
41 Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (2016): Nye og mere retvisende ejendomsvurderinger, 2016, s. 
25. 
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Det skal bemærkes, at den ”sande” påvirkning af ejendomsvurderingerne, herunder 

forholdet mellem grund- og ejendomsværdi, først bliver kendt, når de endelige vurderinger 

udsendes i løbet af 2020.  

6.2.3 Delkonklusion 

 
Det nye vurderingssystem forventes at have væsentlig betydning for de nye offentlige 

vurderinger. De nye offentlige vurderinger for enfamiliehuse og ejerlejligheder i 

København og på Frederiksberg forventes at blive betydelige højere end de gældende 

vurderinger. Det skyldes dels, at de gældende vurderinger har været for upræcise, hvilket 

har medført, at grund- og ejendomsværdierne har været undervurderede. Samtidig vil 

Vurderingsstyrelsen fremover benytte en model, der forventes at kunne beregne ejendoms- 

og grundværdier, der repræsenterer markedsværdien42. Derudover har der været betydelige 

prisstigninger på enfamiliehuse og ejerlejligheder i København og på Frederiksberg, som 

samlet set medfører større forventede stigninger i ejendomsvurderingerne, jf. skema 3 

ovenfor.  

 

De nye vurderinger skal danne grundlag for betalingen af grundskyld i 2021. Frem til 

skatteomlægningen i 2024 gælder skattestoppet for ejendomsværdiskatten og 

begrænsningen på de årlige stigninger i grundskylden. Det betyder, at de nye vurderinger 

først vil få fuld virkning på den boligskat, der skal betales fra 2024 og frem.43 

 

Det skal herefter undersøges, hvordan boligskatteforliget fra 2017 forventes at påvirke 

boligskattereglerne. 

 

 

 

 

 
42 https://www.vurderingsportalen.dk. 
43 Link pressemeddelelse på Skatteministeriets hjemmeside: 
https://www.skm.dk/aktuelt/nyheder/2019/oktober/10-centrale-spoergsmaal-og-svar-om-udskydelsen-af-de-nye-
boligskatteregler. 



   
 

 29 

6.3 Forlig om boligskatten 

 
I maj 2017 indgik den daværende regering et bredt politisk forlig om den fremtidige 

boligbeskatning44. Formålet med aftalen er, at de nye boligskatteregler skal sikre, at 

ejendomsværdiskatten og grundskylden i fremtiden kommer til at følge udviklingen i 

ejendoms- og grundpriserne. Skatteministeriet anfører, at de nye regler vil have en række 

positive samfundsøkonomiske konsekvenser, herunder at udsvingene i boligpriserne vil 

dæmpes45.   

 

Hovelementerne af aftalen kan opsummeres i følgende punkter:  

 

- Ejendomsværdiskattesatsen forventes nedsat fra 1,0 til 0,55 % af beskatningsgrundlaget. 

Derudover hæves grænsen for den progressive ejendomsværdiskattesats (før fradrag 

efter forsigtighedsprincippet, jf. nedenfor), så ejendomme vurderet til 7,5 mio. kr. eller 

derover beskattes med 1,4 pct. på den del, der overstiger grænsen.  Loftet over 

grundskyldspromillen reduceres fra 34 til 30 promille. Derudover forventes den 

gennemsnitlige grundskyldspromille at falde fra 26 til knap 16 promille af 

beskatningsgrundlaget.  

 

- Der indføres et forsigtighedsprincip, der fastsætter beskatningsgrundlaget for 

ejendomsværdiskatten og grundskylden til 20 % under vurderingen, der skal imødegå 

den usikkerhed, der er forbundet med vurdering af ejendomme.   

 

- Der indføres en skatterabat, der indebærer, at ingen skal betale mere i samlede 

boligskatter ved overgangen til de nye regler og en indefrysningsordning, der giver 

boligejerne mulighed for at udskyde stigningerne i deres skattebetaling. 46 

 

 
44 Forlig mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti og Radikale Venstre om tryghed om boligbeskatningen. 
45 Skatteministeriet: Skatteøkonomisk redegørelse 2017, s. 147.  
 
46 Forlig mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti og Radikale Venstre om tryghed om boligbeskatningen, s. 5-6. 
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Det fremgår af aftalen, at de nye boligskatteregler forventes at medføre, at ca. 60 % af alle 

boligejere får en lavere skattebetaling, når reglerne træder i kraft. For de resterende 

boligejere ydes en skatterabat, der indebærer, at ingen boligejere kommer til at betale mere 

i boligskat end efter de gældende regler. Skatterabatten fastholdes indtil boligen sælges, 

hvorefter der betales boligskat efter de nye regler.  

 

Det var planen, at de nye boligskatteregler skulle træde i kraft 2021. Regeringen meddelte 

imidlertid i oktober 2019, at Skatteministeriets nye it-system endnu ikke kan håndtere de 

nye boligskatteregler, og at ikraftsættelsen af reglerne derfor udsættes til 2024. 

Skattestoppet og begrænsningen på de årlige stigninger i grundskylden videreføres derfor 

frem til 2024. 

 

6.3.1 Delkonklusion 

 
Med boligskatteforliget er der lagt op til væsentlige nominelle skattenedsættelser, samt en 

forhøjelse af progressionsgrænsen for ejendomsværdiskatten. Derudover lægges der op til 

at indføre et forsigtighedsprincip, hvorefter der skal fratrækkes 20 % i 

beskatningsgrundlaget, inden skatten beregnes. Det kunne umiddelbart lede til den 

konklusion, at boligejerne med de nye boligskatteregler generelt vil blive pålignet en lavere 

boligskat, hvilket vil få user cost til at falde. Det kan man imidlertid ikke udlede på 

baggrund af de nominelle skattesatser, idet boligskatten beregnes på baggrund af de 

offentlige vurderinger. Den boligskat der skal betales, er i høj grad afhængig af de 

offentlige vurderinger.  

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at indholdet i boligskatteforliget kan ændre sig, når 

forliget på et senere tidspunkt skal udmøntes i en lov. Beregninger af user cost i afsnit 7 

tager imidlertid udgangspunkt i boligskatteforliget, som det ser ud på nuværende tidspunkt.  

 

Skatteministeriet har analyseret hvilke konsekvenser boligskatteforliget forventes at få 

ejerboligpriserne. Skatteministeriets analyse vil blive behandlet nedenfor.  
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6.3.2 Skatteministeriets forventninger til prisudviklingen på ejerboliger 

 
Skatteministeriet udgav i juni 2018 sin Skatteøkonomisk redegørelse for 2018, hvor de 

økonomiske konsekvenser af boligskatteforliget er beskrevet. Da analysen blev foretaget, 

var det planen, at boligskattereglerne skulle træde i kraft i 2021. Analysen tager dermed 

ikke højde for, at reglernes ikrafttrædelse er blevet udskudt til 2024. 

 

Det fremgår af analysen, at user cost har betydning for priserne på ejerboliger. Lavere 

boligbeskatning vil sænke user cost og dermed øge markedsprisen på boliger, mens en 

højere boligbeskatning vil medføre lavere priser. User cost har dermed betydning for, hvor 

meget boligkøberen har råd til eller er villig til at betale for boligen. Boligpriserne er 

således på kort sigt hovedsageligt bestemt af boligkøbernes betalingsvillighed.47 I analysen 

er der foretaget en beregning af semielasticiteten ved en ændring i user cost. 

Parameterforudsætningerne i beregningerne er gennemsnitlige værdier for de effektive 

skattesatser, værdien af rentefradrag osv. Det fremgår, at semielasticiteten ved en stigning i 

user cost på 1 procentpoint medfører et prisfald på 19 % på kort sigt. Det fremgår 

derudover, at boligskatteforliget samlet set forventes at have en neutral virkning på de 

gennemsnitlige boligpriser. Skatteministeriet lægger i sin analyse til grund, at 

boligskatterne og boligpriserne – i fravær af ændringer i boligbeskatningen – vil udvikle sig 

i takt med indkomsterne i samfundet fra og med 2021, hvor reglerne oprindeligt skulle 

træde i kraft.  

 

I forhold til den underliggende udvikling i boligpriserne, der svarer til den forventede 

generelle stigning i indkomsterne, fremgår det, at boligskatteforliget for enfamiliehuse 

forventes at medføre en marginalt højere prisudvikling frem mod 2021, hvor de nye 

boligskatteregler oprindeligt skulle være trådt i kraft. Hvad angår ejerlejligheder fremgår 

det, at der ikke forventes et prisfald, men derimod en mere afdæmpet prisstigning som følge 

af forliget. Det skyldes, at de samlede boligskatter for enfamiliehuse under ét lempes en 

smule, mens den samlede boligskat for ejerlejligheder under ét ventes at stige.48 

 
 

47 Skatteministeriet: Skatteøkonomisk redegørelse 2018, s. 112. 
48 Skatteministeriet: Skatteøkonomisk redegørelse 2018, s. 116. 
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Det fremgår bl.a., at de boliger, som får en skattelettelse i 2021, har udsigt til en 

gennemsnitlig prisstigning på ca. 22 % fra 2016 frem mod 2021, hvilket er en lidt kraftigere 

prisvækst, end den underliggende udvikling på ca. 18 %.  For de boliger, som får en 

umiddelbar skattestigning, er der udsigt til en gennemsnitlig stigning i boligpriserne frem 

mod 2021, svarende til den underliggende udvikling på ca. 18 %. Samtidig holder 

skatterabatten hånden under prisudviklingen for boligerne frem til 2021, således at 

tilpasningen til de nye boligskatter forløber mere jævnt. Det anføres i den forbindelse, at 

den umiddelbare skattestigning – som følge af boligskatteforliget – ikke forventes at føre til 

egentlige prisfald, men blot en mere afdæmpet prisvækst i en årrække. Skatterabatten flytter 

en del af pristilpasningen fra det tidspunkt, hvor boligkøberne bliver opmærksomme på de 

nye skatteregler, til 2021, hvor nye boligkøbere ikke længere vil kunne opnå en skatterabat. 

Forskellen i prisudviklingen mellem enfamiliehuse og ejerlejligheder afspejler, at de 

nuværende grundvurderinger for mange ejerlejligheder i etageejendomme - særligt i de 

større byer – er systematisk undervurderede, og at boligskatten derfor er væsentligt lavere 

end for enfamiliehuse med nogenlunde samme ejendomsværdi.49  

 

Det fremgår også af analysen, at det er vanskeligt at fastslå, hvornår virkningen af ændrede 

boligskatter på boligpriserne indtræffer. Tilpasning af boligpriserne forudsætter, at 

boligkøberne under ét vil kunne gennemskue konsekvenserne for boligbeskatningen, som 

følge af de ændrede boligskatteregler og de nye offentlige vurderinger. Da 

boligskatteforliget blev indgået i maj 2017, blev de overordnede økonomiske konsekvenser 

fremlagt på baggrund af forventninger til de kommende vurderinger. Det fremgår, at 

konsekvenserne for den enkelte bolig – og dermed potentielle boligkøbere – fortsat er 

usikker, idet de nye ejendomsvurderinger endnu ikke er kendte. 

 

Skatteministeriet illustrerer i sin analyse virkningen på boligpriserne som følge af 

boligskatteforliget under forudsætning af, at boligkøberne fuldt ud kunne gennemskue de 

økonomiske virkninger for den enkelte bolig allerede ved indgåelsen og annonceringen af 

forliget i maj 2017. Det illustreres også, hvordan boligpriserne vil tilpasse sig, hvis de 

 
49 Skatteministeriet: Skatteøkonomisk redegørelse 2018, s. 119. 
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økonomiske konsekvenser ikke fuldt ud kan gennemskues ved indgåelse af forliget. 

Skatteministeriets illustration er gengivet nedenfor i figur 9.  

 

 

Figur 9 

 
 

Skatteministeriet konkluderer i sin analyse, at det ikke er sandsynligt, at der på 

annonceringstidspunktet af boligskatteforliget har været et tilstrækkeligt grundlag for 

boligkøberne til at vurdere de fulde konsekvenser for den enkelte bolig, da hverken de nye 

ejendomsvurderinger, der danner grundlag for den fremtidige beskatning, eller de nye 

skatteregler er endeligt kendte. Forventningen er derfor, at boligpriserne vil tilpasse sig 

mere gradvist i takt med, at der bliver større klarhed over konsekvenserne af boligforliget 

samt de nye vurderinger. De stiplede linjer i figur 9 angiver den gradvise tilpasning af 

priserne og den ubrudte linje angiver tilpasningen, hvis de økonomiske konsekvenser fuldt 

ud kan gennemskues. Som det fremgår af illustrationen forventer Skatteministeriet, at det 

for de boliger, der står til en umiddelbar skattestigning, må forventes, at en del af 

pristilpasningen først indtræffer, når de nye boligkøbere ikke længere vil modtage en 

skatterabat. 
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6.3.3 Delkonklusion 
 

Skatteministeriet lægger til grund, at boligskatteforliget vil have betydning for 

boligpriserne, idet forliget kommer til at ændre user cost for de enkelte boliger. 

Skatteministeriet anlægger en gennemsnitsbetragtning i sin analyse og foretager dermed 

ikke en selvstændig vurdering af, hvor meget boligpriserne forventes at blive påvirket i de 

områder og byer, hvor stigningerne i den offentlige ejendomsvurdering forventes at blive 

højest. Skatteministeriet antager, at boligpriserne vil tilpasse sig i perioden fra 

annonceringen af boligskatteforliget og til ikrafttrædelsen af de nye boligskatteregler.  

Skatteministeriet har beregnet, at semielasticiteten ved en stigning i user cost på 1 

procentpoint medfører et prisfald på 19 % på kort sigt. Det fremgår, at boligskatteforliget 

ikke vil medføre prisfald men derimod lægge en dæmper på prisudviklingen på de boliger, 

der vil opleve skattestigninger. Der forventes en gennemsnitlig stigning for disse boliger på 

18 % i perioden 2016-2021 svarende til 3 % årligt.50 I skema 2 ovenfor ses det, at der i 

perioden 2016-2019 i København og på Frederiksberg generelt har været væsentligt højere 

stigninger i boligpriserne end forventet af Skatteministeriet. Det kan bl.a. skyldes, at 

Skatteministeriet har anlagt en gennemsnitsbetragtning, der omfatter alle boliger, der vil 

opleve skattestigninger. Det har formentlig også betydning, at der historisk set har været 

stor usikkerhed om, hvornår de nye vurderinger vil blive udsendt, samt hvordan de vil se 

ud.  

 

I Skatteministeriets analyse fra 2018 var det forventningen, at de nye offentlige vurderinger 

ville blive foretaget og udsendt i 2019 og de nye boligskatteregler skulle træde i kraft i 

2021. De offentlige vurderinger er efterfølgende blevet udskudt til 2020, og de nye 

boligskattereglers ikrafttrædelse er udskudt til 2024. Der er ikke foretaget nogen nyere 

analyse af konsekvenserne af de nye offentlige vurderinger og boligskattereglerne, der tager 

højde for, at både vurderinger og skatteregler er udskudt. Det må antages, at den 

usikkerhed, der beskrives i analysen, ikke er blevet mindre.  

 

Det fremgår af analysen, at der er en klar sammenhæng mellem user cost og ejerboligpriser.  

 
50 Skatteministeriet: Skatteøkonomisk redegørelse 2018, s. 119. 
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Det skal på baggrund heraf undersøges, hvordan de nye vurderinger og boligskatteregler 

forventes at påvirke user cost og dermed prisen for ejerboliger i Købehavn og på 

Frederiksberg.  

 

7 User cost og ejerboligpriser – København og Frederiksberg 
 

I det følgende undersøges, hvordan de nye vurderinger og boligskatteregler forventes at 

påvirke user cost og priserne på ejerboliger. I undersøgelsen tages der udgangspunkt i to 

lejeligheder og to enfamiliehuse beliggende i Københavns Kommune og Frederiksberg 

Kommune. I begge kommuner, har boligejerne i mange år oplevet væsentlige 

prisstigninger. Det er derfor interessant at undersøge, hvad de nye vurderinger og 

boligskatteregler kommer til at betyde for user cost og ejerboligpriserne i disse kommuner.  

 

Beregningerne af user cost foretages med udgangspunkt i user cost modellen som opstillet 

under afsnit 5. User cost effekt på boligpriserne beregnes med udgangspunkt i user cost 

modellen. Modellen er anvendt af Jens Lunde (herefter benævnt Lunde) til at beregne 

prisfaldseffekten af skattereformen fra 1994.51  I beregningerne er der foretaget en række 

antagelser, som vil blive gennemgået i det følgende afsnit. 

 

7.1 Antagelser 

 

Undersøgelsen af user cost sker ex ante, dvs. på baggrund af de forventede størrelser. Ved 

at foretage beregningerne ex ante er der en risiko for, at de enkelte parametre i modellen 

udvikler sig anderledes end antaget.  

 

Ved anvendelse af modellen for user cost forudsættes det, at kontantpriserne er fuldt 

fleksible og dermed sikrer, at der er ligevægt mellem user cost og betalingsvilligheden for 

den boligydelse, som boligen producerer. Det forudsættes også, at der med de nye 

offentlige vurderinger og boligskatteregler ikke sker ændringer i købekraften og at 
 

51 Lunde, Jens: Skattereform og ejerboligpriser: Drømme og realiteter, Nationaløkonomisk Tidsskrift 130 (1992), 
s. 605. 
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betalingsvilligheden for den boligydelse, som en bolig kaster af sig, er uændret. 

Beregningerne skal illustrere, hvad der sker med boligpriserne på kort sigt.  

 

I user cost modellen indgår en række faktorer, som vil blive gennemgået i særskilte afsnit 

nedenfor.  

 

7.1.1 Drifts- og vedligeholdelsesudgifter og afskrivningstakten 

 
Det antages, at de årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter er 3 % og at nedslidnings- og 

forældelsestakten er 1 %.  

 

7.1.2 Den offentlige grundværdis andel af ejendomsværdien 

 
Grundværdiens andel af ejendomsværdien beregnes selvstændigt for de enkelte boliger. For 

hver bolig er der indhentet gældende offentlige vurderinger, som anvendes i beregningerne, 

jf. bilag 3. På baggrund af vurderingerne er det muligt at finde de enkelte grundværdiers 

andel af ejendomsværdien. Derudover anvendes en faktor, der tager højde for hvor stor en 

andel den offentlige ejendomsværdi udgør af markedsprisen.  

 

I beregningen af user cost med de nye vurderinger og skatteregler tillægges de fundne 

ejendomsværdier prisstigningerne som angivet i skema 3 ovenfor. Der fratrækkes samtidig 

20 % af ejendomsværdien, som følge af forsigtighedsprincippet i de nye skatteregler, jf. 

afsnit 6.3. Grundværdiens andel af ejendomsværdien fastsættes til 45,43 % for lejlighederne 

og 60,28 % for enfamiliehusene, som er de forhold, ICE har anvendt i 

beregningseksemplerne for de nye vurderinger, jf. afsnit 6.2.2.2.  

 

7.1.3 Grundskyldspromille 

 
I beregningerne af user cost er de gældende vurderinger, skatteregler og 

grundskyldspromiller anvendt. I Københavns Kommune er grundskyldssatsen på 
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nuværende tidspunkt 34 promille af den afgiftspligtige offentlige grundværdi.52 For 

Frederiksberg Kommune er grundskyldssatsen på nuværende tidspunkt 24,75 promille af 

den afgiftspligtige offentlige grundværdi.53  

I beregningerne af user cost med de nye vurderinger og skatteregler er der anvendt en 

grundskyldssats på 30 promille, som er den højeste sats efter de nye regler.  

Der ses i beregningerne bort fra muligheden for indefrysning af grundskyld, samt evt. 

forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi.   

7.1.4 Ejendomsværdiskat 

 
I beregningen indgår ejendomsværdiskatten. Den effektive skattesats er gradvist blevet 

udhulet som følge af skattestoppet fra 2001 og de efterfølgende stigninger i boligpriserne.  

Den effektive skattesats beregnes for hver bolig, og bestemmes af de nominelle skattesatser 

og forholdet mellem markedspris og den offentlige ejendomsværdi. Der tages i 

beregningerne hensyn til progressionsgrænsen for ejendomsværdiskatten efter de gældende 

og nye regler. Beregningerne af de effektive ejendomsværdiskattesatser findes i bilag 4 

nedenfor.  

 

7.1.5 Prisstignings- og inflationstakten 

Det har stor betydning for user cost, hvilken forventet prisstigning, der lægges til grund i 

beregningen. Forventninger om lave prisstigninger eller ligefrem fald, vil øge user cost, 

mens forventninger om store ejerboligprisstigninger måske ligefrem vil medføre negative 

user costs. User cost er derfor meget følsom overfor de fastsatte værdier.  Skatteministeriet 

har i analysen behandlet i afsnit 6.3.2 lagt til grund, at der frem mod 2021 vil være en årlig 

gennemsnitlig stigning i boligpriserne på 3 %. Det fremgår af Det Økonomiske Råd’s 

vismandsrapport fra efteråret 2019, at de gennemsnitlige boligpriser forventes at stige 2,2 

 
52 Link til Københavns Kommunes hjemmeside med oplysning om grundskyldsatser: 
https://www.kk.dk/artikel/ejendomsskatter-og-afgifter.  
53 Link til Frederiksberg Kommunes hjemmeside med oplysning om grundskyldsatser: 
https://www.frederiksberg.dk/kommunen/okonomi/okonomiske-nogletal. 
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% i 2020.54 Inflationen forventes samtidig at være 1,3 %. Derudover forventes den 

gennemsnitlige årlige vækst i boligpriserne og inflationen i årene 2021-2025 at være 

henholdsvis 1,6 % og 1,2 %. Boligpriserne i Københavns Kommune og Frederiksberg 

Kommune har de seneste mange år undergået store prisstigninger, og der forventes derfor 

ikke lige så store prisstigninger på boligmarkedet i disse kommuner.55 I beregningen af user 

cost sættes inflationstakten og prisstigningstakten dermed til 1,3 %. Det stemmer også 

overens med, at ejendommes prisstigningstakt på lang sigt må være lig med eller næsten lig 

med inflationstakten.56  

7.1.6 Egen- og fremmedkapital 

Det antages, at ejendommene er finansiereret med 20 % egenkapital og 80 % 

fremmedkapital. Renten på fremmedkapitalen sættes til 3 %, som er lidt højere end renten 

på et fastforrentet 30-årigt realkreditlån57. Egenkapitalens forrentning findes vha. formlen 

for WACC (it = Et · iE,t  +  Ft · iF,t). Det antages, at alternativafkastet af en investering med 

samme risiko er 5 %. Afkastet er fundet ved at tillægge en risikopræmie på 2 % på renten af 

fremmedkapitalen. Herefter kan renten på egenkapitalen findes vha. WACC-formlen (2 % 

= 20 %* iE,t + 80 % * 3 %). Egenkapitalens forrentning er herefter 23 %. 

 

7.1.7 Beskatning af kapitalafkast og negativ kapitalindkomst 

 
Beskatning af kapitalafkast er sat til 42 %, som er loftet for beskatning for positiv 

kapitalindkomst.58 Skatteværdien af negativ kapitalindkomst er sat til 24,6 %, som er den 

gældende sats, når den negative kapitalindkomst er over 50.000 kr. årligt (for enlige).59  

 

 

 
54 De Økonomiske Råds vismandsrapport - Dansk Økonomi Efterår 2019, s. 26. 
55 Link til artikel i Berlingske om forventede prisstigninger i København: https://www.berlingske.dk/dine-
penge/regeringens-nye-prognose-saa-meget-stiger-boligpriserne-i-2020-og-2021. 
56 Jørgensen, Karsten: Boligøkonomisk Kompendium, HD 2. del (FR), 4. udgave, 2010, s. 84. 
57 Link til Realkredit Danmark med oplysninger om kurser og renter: https://www.rd.dk/da-dk/privat/koeb-
bolig/Kurser-og-renter/Pages/aktuelle-kurser.aspx?valutakode=DKK. 
58 Link til SKAT’s hjemmeside med oplysninger om gældende skattesatser: 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568. 
59 Link til hjemmeside med oplysninger om gældende fradragssatser for negativ kapitalindkomst: 
https://pengelån.nu/faq/hvad-betyder-rentefradrag/. 
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7.1.8 Markedsprisen for ejendommene 

 
Ejendommene er fundet på boligsiden.dk under solgte boliger. Ejendommene er handlet for 

nyligt i perioden april 2019 – marts 2020, og det antages derfor, at ejendommenes 

handelspriser er identiske med markedsprisen. 

 

7.1.9 Transaktionsomkostninger 

 
Transaktionsomkostningerne ved handel af ejerboliger er betydelige. Ved salg af en bolig 

og køb af en anden bolig (til samme pris) udgør transaktionsomkostningerne omkring 10 % 

af boligens pris. I beregningen af user cost tages der højde for disse omkostninger, ved at 

transaktionsomkostningerne ved købet, såvel som de fra salget tilbagediskonterede 

transaktionsomkostninger, lægges til markedsprisen.60 Det antages, at 

transaktionsomkostningerne ved købet er 5 % af markedsprisen. Derudover antages det, at 

transaktionsomkostningerne ved et fremtidigt salg er 3 % af markedsprisen. 

Omkostningerne ved salget findes ved at fremdiskontere markedsprisen med inflationen i 

ejerperioden. Herefter beregnes 3 % af den fremdiskonterede markedspris som 

tilbagediskonteres og lægges til markedsprisen. Ejerperioden antages at være den 

gennemsnitlige ejerperiode for lejligheder og villaer i København, som er henholdsvis ca. 6 

år og ca. 14 år. 61  

 

7.2 Lejlighed – Købehavns Kommune 

 

Nedenfor beregnes user cost for en ejerlejlighed på 87 m2 på Østerbro, der er handlet i 

februar 2020 til en pris på 4,875 mio. kr. Det fremgår af beregningerne, at de nye 

ejendomsvurderinger og skatteregler medfører, at user cost stiger fra 7,54 % til 8,47 %, 

hvilket er en stigning på 0,93 procentpoint. 

 

 
60  Lunde, Jens:  Boligudgifter og user cost - en undervisningsnote, 2. udgave 2013, s. 10. 
61 Link til hjemmeside med oplysninger om hvor længe en bolig i gennemsnit ejes: https://www.bolius.dk/saa-
lang-tid-bor-en-dansker-i-gennemsnit-i-hus-og-ejerlejlighed-47952. 
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Hvis user cost skal forblive uændret efter en øjeblikkelig stigning i de offentlige 

ejendomsvurderinger og ikrafttrædelse af skattereglerne, vil det betyde, at prisen på boligen 

skal falde med 11,01 %, jf. nedenstående beregning.  

 

Den gældende vurdering, der anvendes i beregningen af ejendomsværdiskatten, er 1,47 

mio. kr., som er 2001-vurderingen + 5 %. Med de nye vurderinger er ejendomsværdien 

beregnet til ca. 3,3 mio. kr. Det er stadig væsentligt under markedsprisen på 4,875 mio. kr. 

Det skyldes bl.a., at der med de nye skatteregler skal anlægges et forsigtighedsprincip, der 

betyder, at der skal fratrækkes 20 % af den offentlige ejendomsværdi inden skatten 

beregnes. Derudover er beregningerne af de nye vurderinger ikke eksakte og forbundet med 

en vis usikkerhed.  

 

Forskellen i markedspris og offentlig vurdering medfører, at den effektive skattesats ligger 

et godt stykke under den nominelle sats. I nedenstående eksempel er den effektive 

ejendomsværdiskattesats med de nuværende vurderinger og skatteregler ca. 0,30 %. 

 

Med de nye vurderinger og skatteregler er den effektive skattesats 0,37 %. Forskellen 

mellem den effektive og nominelle skattesats er dermed blevet mindre, men der ses stadig 

at være en væsentlig forskel.  
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Kilde: Egne beregninger. 

Ryesgade 75, 2. th, 2100 København Ø 
Gældende vurderinger og skatteregler Nye vurderinger og skatteregler

Kvm 87

Markedspris (solgt den 11. februar 2020) 4.875.000 kr.       

Markedspris inkl. købsomkostninger på 5 % (4.875.000 * 1,05) 
=

5.118.750 kr.       

Salgsomkostninger på 3 % af den fremdiskonteret 
markedspris   (4.875.000 * (1+0,013)^6) * 0,03 =

158.035 kr.           

Tilbagediskonteret salgsomkostninger (158.035*(1+0,013)^-
6) =

146.250 kr.           

Markedspris inkl. transaktionsomkostninger (køb og salg) 5.265.000 kr.       

Offentlig ejendomsværdi (gældende vurdering) 2.350.000 kr.       
 Ny offentlig ejendomsværdi (gældende vurdering tillagt 
forventede stigning på 75,57 % og fratrukket 20 % efter 
forsigtighedsprincippet)  

3.300.716 kr.   

Grundværdi (gældende vurdering) 86.100 kr.             
 Grundværdi (fundet som forholdet mellem grund og 
ejendomsværdi på 45,43%) 

1.499.515 kr.   

Offentlig ejendomsværdi til beregning af ejendomsværdiskat 
(2001-vurderingen + 5 %)

1.470.000 kr.       

dt = Drifts- og vedligeholdelsesudgifter i periode t 3% dt = Drifts- og vedligeholdelsesudgifter i periode t 3%

qt = Afskrivningstakten i periode t 1% qt = Afskrivningstakten i periode t 1%

a = Den offentlige grundværdis andel af ejendomsværdien 3,66% a = Den offentlige grundværdis andel af ejendomsværdien 45,43%

gTt = Grundskyldspromillen i periode t 0,034
gTt = Grundskyldspromillen i periode t (maksimal sats efter de 
nye skatteregler)

0,03

f = Den offentlige ejendomsværdis andel af markedsprisen 48,21% f = Den offentlige ejendomsværdis andel af markedsprisen 67,71%

et = Effektive ejendomsværdiskattesats i periode t (nominel 
sats 1 %)

0,30%
et = Effektive ejendomsværdiskattesats i periode t (nominel 
sats 0,55 %)

0,37%

it = Den nominelle afkastrate i periode t for en investering 
med samme risiko

5%
it = Den nominelle afkastrate i periode t for en investering 
med samme risiko

5%

Pt = Inflationstakten 1,3% Pt = Inflationstakten 1,3%

Pej,t = Prisstigningstakten for ejendommen ved fastholdt 
kvalitet i periode t

1,3%
Pej,t = Prisstigningstakten for ejendommen ved fastholdt 
kvalitet i periode t

1,3%

Et = Egenkapital i ejendommen primo periode t 20% Et = Egenkapital i ejendommen primo periode t 20%

iE,t = Egenkapitalens rente i periode t 23% iE,t = Egenkapitalens rente i periode t 23%

TE,t = Skat på afkast af ejendomsinvestering i periode t 42% TE,t = Skat på afkast af ejendomsinvestering i periode t 42%

Ft = Fremmedkapital i ejendommen i periode t 80% Ft = Fremmedkapital i ejendommen i periode t 80%

iF,t = Fremmedkapitalens rente i periode t 3% iF,t = Fremmedkapitalens rente i periode t 3%

TF,t = Skattesats for fradragsret for renter på lån i periode t 24,6% TF,t = Skattesats for fradragsret for renter på lån i periode t 24,6%

UCet = User costs for ejerboliger i periode t (0,2*0,23*(1-
0,42)+0,8*0,03*(1-
0,246)+1*(0,03+0,01+(0,4821*0,0366*0,034)+0,003-0,013-
(0,013-0,013))     =

7,54%

UCet = User costs for ejerboliger i periode t (0,2*0,23*(1-
0,42)+0,8*0,03*(1-
0,246)+1*(0,03+0,01+(0,6771*0,4543*0,03)+0,0037-0,013-
(0,013-0,013))     =

8,47%

Årlige user cost for boligen (ekskl. transaktionsomkostninger) 367.460 kr.           412.931 kr.      

Markedspris ved uændret user cost (ekskl. 
transaktionsomkostninger)

4.875.000 kr.       4.338.182 kr.  

Årlige user cost for boligen (inkl. transaktionsomkostninger) 396.857 kr.           445.965 kr.      
Markedspris ved uændret user cost (inkl. 
transaktionsomkostninger)

5.265.000 kr.       4.685.236 kr.  

Prisfaldseffekt af nye vurderinger og skatteregler 11,01%
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7.3 Villa – Københavns Kommune 

 
Nedenfor beregnes user cost for en villa på Østerbro på 204 m2 med en grund på 882 m2, 

der er handlet i april 2019 til en pris på 12 mio. kr. Det fremgår af beregningerne nedenfor, 

at de nye ejendomsvurderinger og skatteregler medfører, at user cost stiger fra 8,06 % til 

8,71 %, hvilket er en stigning på 0,65 procentpoint. 

 

Hvis user cost skal forblive uændret efter en øjeblikkelig stigning i de offentlige 

ejendomsvurderinger og ikrafttrædelse af skattereglerne, vil det betyde, at prisen på boligen 

skal falde med 7,48 %, jf. nedenstående beregning.  

 

Den gældende vurdering, der anvendes i beregningen af ejendomsværdiskatten, er 2,835 

mio. kr., som er 2001-vurderingen + 5 %. Den effektive skattesats er i dette eksempel 0,24 

% og ligger derfor et godt stykke under den nominelle sats.  

 

De nye offentlige vurderinger ses også i dette eksempel at være markant under 

markedsprisen på 12 mio. kr.  

 

Med de nye vurderinger er ejendomsværdien beregnet til ca. 7,3 mio. kr. Den effektive 

skattesats – hvor der er taget højde for progressionsgrænsen – er 0,43 %. Forskellen mellem 

den effektive og nominelle skattesats er dermed blevet mindre, men der ses stadig at være 

en væsentlig forskel. 
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Kilde: Egne beregninger. 

Strandøre 11, 2100 København Ø 
Gældende vurderinger og skatteregler Nye vurderinger og skatteregler

Kvm 204

Grundareal 882

Markedspris (solgt den 27. april 2019) 12.000.000 kr.          
Markedspris inkl. købsomkostninger på 5 % (12.000.000 * 
1,05) =

12.600.000 kr.          

Salgsomkostninger på 3 % af den fremdiskonteret 
markedspris   (12.000.000 * (1+0,013)^6) * 0,03 =

389.009 kr.                

Tilbagediskonteret salgsomkostninger (389.009*(1+0,013)^-
6) =

360.000 kr.                

Markedspris inkl. transaktionsomkostninger (køb og salg) 12.960.000 kr.          

Offentlig ejendomsværdi (gældende vurdering) 5.600.000 kr.            
Ny offentlig ejendomsværdi (gældende vurdering tillagt 
forventede stigning på 62,88 % og fratrukket 20 % efter 
forsigtighedsprincippet) 

7.297.024,00 kr.      

Grundværdi (gældende vurdering) 2.253.700 kr.            Grundværdi (fundet som forholdet mellem grund og 
ejendomsværdi på 60,28%)

4.398.646,07 kr.      

Offentlig ejendomsværdi til beregning af ejendomsværdiskat 
(2001-vurderingen + 5 %)

2.835.000 kr.            

dt = Drifts- og vedligeholdelsesudgifter i periode t 3% dt = Drifts- og vedligeholdelsesudgifter i periode t 3%

qt = Afskrivningstakten i periode t 1% qt = Afskrivningstakten i periode t 1%

a = Den offentlige grundværdis andel af ejendomsværdien 40,24% a = Den offentlige grundværdis andel af ejendomsværdien 60,28%

gTt = Grundskyldspromillen i periode t 0,034 gTt = Grundskyldspromillen i periode t (maksimal sats efter de 
nye skatteregler)

0,03

f = Den offentlige ejendomsværdis andel af markedsprisen 46,67% f = Den offentlige ejendomsværdis andel af markedsprisen 60,81%

et = Effektive ejendomsværdiskattesats i periode t (nominel 
sats 1 %)

0,24%
et = Effektive ejendomsværdiskattesats i periode t (nominel 
sats 0,55 % op til progressionsgrænsen på 6 mio. herefter er 
satsen 1,4 %)

0,43%

it = Den nominelle afkastrate i periode t for en investering 
med samme risiko

5% it = Den nominelle afkastrate i periode t for en investering 
med samme risiko

5%

Pt = Inflationstakten 1,3% Pt = Inflationstakten 1,3%

Pej,t = Prisstigningstakten for ejendommen ved fastholdt 
kvalitet i periode t

1,3% Pej,t = Prisstigningstakten for ejendommen ved fastholdt 
kvalitet i periode t

1,3%

Et = Egenkapital i ejendommen primo periode t 20% Et = Egenkapital i ejendommen primo periode t 20%

iE,t = Egenkapitalens rente i periode t 23% iE,t = Egenkapitalens rente i periode t 23%

TE,t = Skat på afkast af ejendomsinvestering i periode t 42% TE,t = Skat på afkast af ejendomsinvestering i periode t 42%

Ft = Fremmedkapital i ejendommen i periode t 80% Ft = Fremmedkapital i ejendommen i periode t 80%

iF,t = Fremmedkapitalens rente i periode t 3% iF,t = Fremmedkapitalens rente i periode t 3%

TF,t = Skattesats for fradragsret for renter på lån i periode t 24,6% TF,t = Skattesats for fradragsret for renter på lån i periode t 24,6%

UCet = User costs for ejerboliger i periode t (0,2*0,23*(1-
0,42)+0,8*0,03*(1-
0,246)+1*(0,03+0,01+(0,4667*0,4024*0,034)+0,0024-0,013-
(0,013-0,013))      =

8,06%

UCet = User costs for ejerboliger i periode t (0,2*0,23*(1-
0,42)+0,8*0,03*(1-
0,246)+1*(0,03+0,01+(0,6081*0,6028*0,03)+0,0043-0,013-
(0,013-0,013))      =

8,71%

Årlige user cost for boligen (ekskl. transaktionsomkostninger) 966.738 kr.               1.044.871 kr.            

Markedspris ved uændret user cost (ekskl. 
transaktionsomkostninger)

12.000.000 kr.         11.102.662 kr.         

Årlige user cost for boligen (inkl. transaktionsomkostninger) 1.044.077 kr.            1.128.461 kr.            
Markedspris ved uændret user cost (inkl. 
transaktionsomkostninger)

12.960.000 kr.         11.990.875 kr.         

Prisfaldseffekt af nye vurderinger og skatteregler 7,48%
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7.4 Lejlighed – Frederiksberg Kommune 

 
Nedenfor beregnes user cost for en ejerlejlighed på 90 m2 på Frederiksberg, der er handlet i 

februar 2020 til en pris på 4,6 mio. kr. Det fremgår af beregningerne nedenfor, at de nye 

ejendomsvurderinger og skatteregler medfører, at user cost stiger fra 7,67 % til 8,29 %, 

hvilket er en stigning på 0,63 procentpoint. 

 

Hvis user cost skal forblive uændret efter en øjeblikkelig stigning i de offentlige 

ejendomsvurderinger og ikrafttrædelse af skattereglerne, vil det betyde, at prisen på boligen 

skal falde med 7,55 %, jf. nedenstående beregning.  

 

Den gældende vurdering, der anvendes i beregningen af ejendomsværdiskatten, er 1,417 

mio. kr., som er 2001-vurderingen + 5 %. Den effektive skattesats er i dette eksempel 0,31 

% og ligger derfor et godt stykke under den nominelle sats.  

 

De nye offentlige vurderinger ses også i dette eksempel at være markant under 

markedsprisen på 4,6 mio. kr.  

 

Med de nye vurderinger er ejendomsværdien beregnet til ca. 2,7 mio. kr. Med de nye 

vurderinger og skatteregler er den effektive skattesats 0,37 %. Forskellen mellem den 

effektive og nominelle skattesats er dermed blevet mindre, men der ses stadig at være en 

væsentlig forskel. 
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Kilde: Egne beregninger. 

Lyøvej 18, 2. mf, 2000 Frederiksberg 
Gældende vurderinger og skatteregler Nye vurderinger og skatteregler

Kvm 90

Markedspris (solgt den 5. februar 2020) 4.600.000 kr.            
Markedspris inkl. købsomkostninger på 5 % (4.600.000 * 1,05) 
=

4.830.000 kr.            

Salgsomkostninger på 3 % af den fremdiskonteret 
markedspris   (4.600.000 * (1+0,013)^6) * 0,03 =

149.120 kr.                

Tilbagediskonteret salgsomkostninger (149.120*(1+0,013)^-
6) =

137.999 kr.                

Markedspris inkl. transaktionsomkostninger (køb og salg) 4.967.999 kr.            

Offentlig ejendomsværdi (gældende vurdering) 2.050.000 kr.            
Ny offentlig ejendomsværdi (gældende vurdering tillagt 
forventede stigning på 64,02 % og fratrukket 20 % efter 
forsigtighedsprincippet) 

2.689.928,00 kr.       

Grundværdi (gældende vurdering) 335.400 kr.                
Grundværdi (fundet som forholdet mellem grund og 
ejendomsværdi på 45,43%)

1.222.034,29 kr.       

Offentlig ejendomsværdi til beregning af ejendomsværdiskat 
(2001-vurderingen + 5 %)

1.417.500 kr.            

dt = Drifts- og vedligeholdelsesudgifter i periode t 3% dt = Drifts- og vedligeholdelsesudgifter i periode t 3%

qt = Afskrivningstakten i periode t 1% qt = Afskrivningstakten i periode t 1%

a = Den offentlige grundværdis andel af ejendomsværdien 16,36% a = Den offentlige grundværdis andel af ejendomsværdien 45,43%

gTt = Grundskyldspromillen i periode t 0,02475
gTt = Grundskyldspromillen i periode t (maksimal sats efter de 
nye skatteregler)

0,03

f = Den offentlige ejendomsværdis andel af markedsprisen 44,57% f = Den offentlige ejendomsværdis andel af markedsprisen 58,48%

et = Effektive ejendomsværdiskattesats i periode t (nominel 
sats 1 %)

0,31%
et = Effektive ejendomsværdiskattesats i periode t (nominel 
sats 0,55 %)

0,32%

it = Den nominelle afkastrate i periode t for en investering 
med samme risiko

5%
it = Den nominelle afkastrate i periode t for en investering 
med samme risiko

5%

Pt = Inflationstakten 1,3% Pt = Inflationstakten 1,3%

Pej,t = Prisstigningstakten for ejendommen ved fastholdt 
kvalitet i periode t

1,3%
Pej,t = Prisstigningstakten for ejendommen ved fastholdt 
kvalitet i periode t

1,3%

Et = Egenkapital i ejendommen primo periode t 20% Et = Egenkapital i ejendommen primo periode t 20%

iE,t = Egenkapitalens rente i periode t 23% iE,t = Egenkapitalens rente i periode t 23%

TE,t = Skat på afkast af ejendomsinvestering i periode t 42% TE,t = Skat på afkast af ejendomsinvestering i periode t 42%

Ft = Fremmedkapital i ejendommen i periode t 80% Ft = Fremmedkapital i ejendommen i periode t 80%

iF,t = Fremmedkapitalens rente i periode t 3% iF,t = Fremmedkapitalens rente i periode t 3%

TF,t = Skattesats for fradragsret for renter på lån i periode t 24,6% TF,t = Skattesats for fradragsret for renter på lån i periode t 24,6%

UCet = User costs for ejerboliger i periode t (0,2*0,23*(1-
0,42)+0,8*0,03*(1-
0,246)+1*(0,03+0,01+(0,4457*0,1636*0,02475)+0,0031-
0,013-(0,013-0,013))     =

7,67%

UCet = User costs for ejerboliger i periode t (0,2*0,23*(1-
0,42)+0,8*0,03*(1-
0,246)+1*(0,03+0,01+(0,5848*0,4543*0,03)+0,0032-0,013-
(0,013-0,013))      =

8,29%

Årlige user cost for boligen (ekskl. transaktionsomkostninger) 352.731 kr.                381.551 kr.                

Markedspris ved uændret user cost (ekskl. 
transaktionsomkostninger)

4.600.000 kr.            4.252.546 kr.            

Årlige user cost for boligen (inkl. transaktionsomkostninger) 370.367 kr.                400.628 kr.                
Markedspris ved uændret user cost (inkl. 
transaktionsomkostninger)

4.830.000 kr.            4.465.173 kr.            

Prisfaldseffekt af nye vurderinger og skatteregler 7,55%
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7.5 Villa – Frederiksberg Kommune  

 

Nedenfor beregnes user cost for en villa på Frederiksberg på 208 m2 med en grund på 693 

m2, der er handlet i januar 2020 til en pris på 13,8 mio. kr. Det fremgår af beregningerne 

nedenfor, at de nye ejendomsvurderinger og skatteregler medfører, at user cost stiger fra 

8,23 % til 9,54 %, hvilket er en stigning på 1,3 procentpoint. 

 

Hvis user cost skal forblive uændret efter en øjeblikkelig stigning i de offentlige 

ejendomsvurderinger og ikrafttrædelse af skattereglerne, vil det betyde, at prisen på boligen 

skal falde med 13,67 %, jf. nedenstående beregning.  

 

Den gældende vurdering, der anvendes i beregningen af ejendomsværdiskatten er 3,2 mio. 

kr., som er 2001-vurderingen + 5 %. Den effektive skattesats er i dette eksempel 0,26 %, og 

ligger derfor et godt stykke under den nominelle sats.  

 

De nye offentlige vurderinger svarer i dette eksempel meget godt til markedsprisen. Med de 

nye vurderinger er ejendomsværdien beregnet til ca. 11,7 mio. kr. og den effektive 

skattesats er 0,82 %, når der tages højde for progressionsgrænsen.  

 

I dette eksempel ses den offentlige vurdering at være forholdsvist tæt på markedsprisen. 

Uden fradrag efter forsigtighedsprincippet vil den offentlige vurdering være ca. 14,6 mio. 

kr., hvilket er omkring 800.000 kr. højere end markedsprisen. Forsigtighedsprincippet 

virker i dette tilfælde efter hensigten.  
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Kilde: Egne beregninger. 

Rathsacksvej 16, 1862 Frederiksberg C 

Gældende vurderinger og skatteregler Nye vurderinger og skatteregler

Kvm 208

Grundareal 693

Markedspris (solgt den 23. januar 2020) 13.800.000 kr.            

Markedspris inkl. købsomkostninger på 5 % (13.800.000 * 

1,05) =

14.490.000 kr.            

Salgsomkostninger på 3 % af den fremdiskonteret 

markedspris   (13.800.000 * (1+0,013)^6) * 0,03 =

447.360 kr.                  

Tilbagediskonteret salgsomkostninger (447.360*(1+0,013)^-

6) =

414.000 kr.                  

Markedspris inkl. transaktionsomkostninger (køb og salg) 14.904.000 kr.            

Offentlig ejendomsværdi (gældende vurdering) 8.100.000 kr.               

Ny offentlig ejendomsværdi (gældende vurdering tillagt 

forventede stigning på 81,05 % og fratrukket 20 % efter 

forsigtighedsprincippet) 

11.732.040,00 kr.       

Grundværdi (gældende vurdering) 4.425.200 kr.               
Grundværdi (fundet som forholdet mellem grund og 

ejendomsværdi på 60,28 %)

7.072.073,71 kr.         

Offentlig ejendomsværdi til beregning af ejendomsværdiskat 

(2001-vurderingen + 5 %)

3.202.500 kr.               

dt = Drifts- og vedligeholdelsesudgifter i periode t 3% dt = Drifts- og vedligeholdelsesudgifter i periode t 3%

qt = Afskrivningstakten i periode t 1% qt = Afskrivningstakten i periode t 1%

a = Den offentlige grundværdis andel af ejendomsværdien 54,63% a = Den offentlige grundværdis andel af ejendomsværdien 60,28%

gTt = Grundskyldspromillen i periode t 0,02475
gTt = Grundskyldspromillen i periode t (maksimal sats efter de 

nye skatteregler)

0,03

f = Den offentlige ejendomsværdis andel af markedsprisen 58,70% f = Den offentlige ejendomsværdis andel af markedsprisen 85,01%

et = Effektive ejendomsværdiskattesats i periode t (nominel 

sats 1 % op til progressionsgrænsen på 3,04 mio. herefter er 

satsen 3 %)

0,26%

et = Effektive ejendomsværdiskattesats i periode t (nominel 

sats 0,55 % op til progressionsgrænsen på 6 mio. herefter er 

satsen 1,4 %)

0,82%

it = Den nominelle afkastrate i periode t for en investering 

med samme risiko

5%
it = Den nominelle afkastrate i periode t for en investering 

med samme risiko

5%

Pt = Inflationstakten 1,3% Pt = Inflationstakten 1,3%

Pej,t = Prisstigningstakten for ejendommen ved fastholdt 

kvalitet i periode t

1,3%
Pej,t = Prisstigningstakten for ejendommen ved fastholdt 

kvalitet i periode t

1,3%

Et = Egenkapital i ejendommen primo periode t 20% Et = Egenkapital i ejendommen primo periode t 20%

iE,t = Egenkapitalens rente i periode t 23% iE,t = Egenkapitalens rente i periode t 23%

TE,t = Skat på afkast af ejendomsinvestering i periode t 42% TE,t = Skat på afkast af ejendomsinvestering i periode t 42%

Ft = Fremmedkapital i ejendommen i periode t 80% Ft = Fremmedkapital i ejendommen i periode t 80%

iF,t = Fremmedkapitalens rente i periode t 3% iF,t = Fremmedkapitalens rente i periode t 3%

TF,t = Skattesats for fradragsret for renter på lån i periode t 24,6% TF,t = Skattesats for fradragsret for renter på lån i periode t 24,6%

UCet = User costs for ejerboliger i periode t (0,2*0,23*(1-

0,42)+0,8*0,03*(1-

0,246)+1*(0,03+0,01+(0,587*0,5463*0,02475)+0,0026-0,013-

(0,013-0,013))    =

8,23%

UCet = User costs for ejerboliger i periode t 0,2*0,23*(1-

0,42)+0,8*0,03*(1-

0,246)+1*(0,03+0,01+(0,8501*0,6028*0,03)+0,0082-0,013-

(0,013-0,013))    =

9,54%

Årlige user cost for boligen (ekskl. transaktionsomkostninger) 1.135.913 kr.              1.315.831 kr.              

Markedspris ved uændret user cost (ekskl. 

transaktionsomkostninger)

13.800.000 kr.            11.913.074 kr.            

Årlige user cost for boligen (inkl. transaktionsomkostninger) 1.226.786 kr.              1.421.098 kr.              
Markedspris ved uændret user cost (inkl. 

transaktionsomkostninger)

14.904.000 kr.            12.866.120 kr.            

Prisfaldseffekt af nye vurderinger og skatteregler 13,67%
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7.6 Delkonklusion 

 
Det fremgår af beregningerne, at de nye vurderinger og boligskatteregler medfører, at user 

cost stiger mellem 0,63 - 1,3 procentpoint for de undersøgte boliger, samt at stigende user 

cost får boligpriserne til at falde. Prisfaldseffekten for ejendommene er beregnet til at ligge 

i intervallet 7,48 % - 13,67 %.   

 

Stigningen i user cost for de undersøgte boliger skyldes de nye vurderinger, der er 

væsentlig højere end de gældende vurderinger. Det medfører, at der bliver mindre forskel 

mellem de effektive og nominelle skattesatser. De effektive skattesatser er for alle 

ejendommene højere med de nye vurderinger og boligskatteregler, selvom de nominelle 

satser er lavere.   

 

Formålet med de nye vurderinger er, at de skal være mere præcise og erstatte de nuværende 

lave vurderinger. Beregningerne viser, at de nye vurderinger stadig vil ligge under 

markedsprisen for de undersøgte ejendomme. Det tyder på, at det nye vurderingssystem 

ikke bliver lige så effektivt som forventet. Dog er der en stor usikkerhed forbundet med 

beregningerne af de nye vurderinger, der er baseret på oplysninger fra Skatteministeriet og 

Boligmarkedsstatistikken. Konsekvenserne af de nye ejendomsvurderinger kendes derfor 

først, når de udsendes i løbet af 2020. Derudover kan boligskattereglerne – som beskrevet i 

boligskatteforliget – nå at ændre sig, hvilket ikke gør usikkerheden i beregningerne af user 

cost mindre.   

 

Resultatet i beregningerne er derudover afhængig af de anlagte antagelser for de enkelte 

parameterværdier. Ændringer i parameterværdierne vil derfor have betydning for resultatet. 

Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i fire ejendomme i hovedstaden, og resultatet 

kan derfor ikke anvendes til at konkludere noget generelt om boligmarkedet. Resultatet kan 

i imidlertid anvendes til at illustrere, hvordan priserne for ejerlejligheder og enfamiliehuse i 

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune forventes at blive påvirket som følge 

af de nye vurderinger og boligskatteregler.    
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Det er herefter relevant at undersøge, om der findes empirisk belæg for de fundne 

resultater. 

 

8 Analyse og Perspektivering 
 

8.1 Skattereformen 1994 

 
Ovenstående analyse af user cost betydning for boligpriserne kan perspektiveres til 

skattereformen fra 1994. I forbindelse med Personbeskatningsudvalgets forslag om en 

reduktion af skattesatsen for skattepligtig indkomst (og dermed for negativ 

kapitalindkomst), var der bekymring om, at forslaget ville føre til betydelige prisfald på 

ejerboliger.62 Lunde kritiserede i den forbindelse Personbeskatningsudvalgets forventning 

om et prisfald på 5-6% for at være alt for optimistisk.63 

Lunde benyttede user cost modellen til at illustrere skattereformens prisfaldseffekt på 

ejerboligmarkedet. Lunde havde på baggrund af modellen skønnet, at boligpriserne ville 

falde ca. 20 %, som følge af skattereformen. Om sit resultat anfører Lunde følgende:  

”Det må understreges, at et sådant resultat kun angiver en størrelsesorden. Andre for-
udsætningssæt fører til andre resultater. (…) Den beregnede prisfaldsvirkning for 
ejerboliger er en ren konsekvensberegning og er naturligvis ikke en prognose for, hvilken 
prisstigning der rent faktisk ville indtræde på markedet. I så fald måtte man inddrage 
ganske tunge tilpasningsmekanismer. (…) En konsekvensberegning som ovenfor kan siges 
at udgøre et centralt skøn over den virkning, en skattereform som foreslået ville få på 
ejerboligpriserne. Med støtte i det finansielle risikobegreb må det bemærkes, at det såvel 
kan komme til at gå bedre, som det kan komme til at gå værre end skønnet.”64 

Lunde understreger dermed i sin analyse, at moddellen ikke giver en eksakt prognose for 

prisudviklingen, men derimod et realistisk skøn over konsekvenserne af skattereformen.   

 
62 Personbeskatningsudvalgtet aflagde sin rapport til regeringen 1. oktober 1992. Rapporten ligger til grund for den 
skattereform der blev vedtaget med virkning fra og med indkomståret 1994.   
63 Lunde, Jens: Skattereform og ejerboligpriser: Drømme og realiteter, Nationaløkonomisk Tidsskrift 130 (1992), 
s. 605. 
64 Lunde, Jens: Skattereform og ejerboligpriser: Drømme og realiteter, Nationaløkonomisk Tidsskrift 130 (1992), 
s. 613. 
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Lundes brug af modellen blev efterfølgende kritiseret af Professor Torben M. Andersen 

m.fl.65 

Kritikken går på, at modellen ikke tager hensyn til den dynamiske tilpasning, der findes på 

boligmarkedet, idet modellen antager, at såvel boligbestanden som værdien af 

ejerboligydelser er konstante på kort og lang sigt. Det anføres endvidere, at et 

fremadskuende marked vil føre til forventninger om fremtidige boligprisstigninger, der i sig 

selv vil lægge bund under det kortsigtede prisfald. Modellen vil derfor overvurdere den 

langsigtede priseffekt af en ændret skattesats for kapitalindkomst. Derudover vil modellen 

overvurdere priseffekten på kort sigt, idet et fald i kontantprisen på ejerboliger vil mindske 

omfanget af nyinvesteringer og gradvist reducere boligbestanden og udbuddet af 

boligydelser. Det vil presse værdien af boligydelser op og dermed øge kontantprisen. 

Tilpasningsprocessen vil fortsætte, indtil kontantprisen på ejerboliger igen afspejler 

omkostningen ved at bygge nyt.66  

Derudover kritiseres modellen for at overvurdere priseffekten af skatteændringer ved at se 

helt bort fra transaktionsomkostninger, likviditetsbegrænsninger og ineffektiv 

informationsudnyttelse. Det anføres bl.a., at eksistensen af substitutionseffekten mellem 

ejer- og lejeboliger har betydning for vurderingen af virkningen på ejerboligpriserne. Det 

anføres, at disse forhold vil trække i retning af en langsom pristilpasning på markedet. Det 

konkluderes, at Personbeskatningsudvalgets beregnede prisfaldseffekt på 5-6 % derimod 

må antages at være realistisk.67 

Det store prisfald modellen forudså indtraf imidlertid ikke. Boligpriserne steg på trods af en 

nedsættelse af rentefradraget, som følge af skattereformen. Lunde anfører også i en senere 

artikel, at skattereformen fra 1994 blev forholdsvis lempelig, og perioden efter 1994 blev 

 
65 Andersen M., Torben, mfl.: Skattepolitikken og ejerboligmarkedet – teori og empiri, Nationaløkonomisk 
Tidsskrift 130, 1993, s. 38-61. 
66 Andersen M., Torben, mfl.: Skattepolitikken og ejerboligmarkedet – teori og empiri, Nationaløkonomisk 
Tidsskrift 130 1993, s. 50-51.  
67 Andersen M., Torben, mfl.: Skattepolitikken og ejerboligmarkedet – teori og empiri, Nationaløkonomisk 
Tidsskrift 130 1993, 50-51.  
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præget af et lavere renteniveau og af højere kommunale indkomstskattesatser, der 

tilsammen mere end udhulede virkningen af at sænke rentefradraget.68 

8.2 Pinsepakken  

I forbindelse med Pinepakkens vedtagelse i 1998 analyserede Lunde også de økonomiske 

konsekvenser for boligejerne vha. user cost modellen. Det fremgår, at Pinsepakken er den 

hårdeste skattereform sammenlignet med reformen fra 1994, idet den reducerer 

fradragsværdien af negativ kapitalindkomst med 14 %. Det fremgår derudover, at 

Pinsepakken bl.a. blev indført med en målsætning om at lægge en dæmper på huspriserne 

med ca. 3 % om året over en periode på ca. fire år.  

Lunde foretager en række konsekvensberegninger, der skal illustrere Pinsepakkens virkning 

på ejerboligpriserne på kort sigt. Udgangspunktet for beregningerne er, at ejerboligpriserne 

falder, så det efter Pinsepakken koster det samme at bo for boligkøbere som før pakken. Det 

anføres i den forbindelse, at ejerboligprisfaldet på kort sigt, som følge af stigende user cost, 

er teoretisk velbegrundet og empirisk bekræftet.  

Lunde konkluderer, at Pinsepakken rummer en betydelig prisfaldseffekt på 15-20 % af den 

hidtidige pris, som følge af at user cost stiger ca. 16 % (fra ca. 60.000 kr. årligt til 70.000 

kr. i Lundes eksempel). Lunde anfører i den forbindelse, at Pinsepakken ikke førte til 

øjeblikkelige prisfald på ejerboligerne, og at tilpasningen sker over tid, idet 

ejerboligmarkedet ikke er effektivt. Det anføres derudover, at forklaringsfaktorerne er 

mange, og at markedet ”må prøve sig frem”, idet liggetider for ejerboliger på flere måneder 

fra udbud til salg er almindeligt. Derudover anføres det, at markedet ikke rummer korrekte 

priser som sigtemål for den forholdsvis heterogene ejerboligmasse, samt at efterspørgernes 

reaktionsmønstre kan indvirke forskelligt.69  

 
68 Lunde, Jens: Dansk boligbeskatning set i ejendoms- og boligøkonomisk perspektiv, Økonomisk landerapport, 
udarbejdet til Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråds seminar om ”Bostadsbeskatning”, Stockholm 3.-4. 
november 1999, s. 19.  
69 Lunde, Jens: Dansk boligbeskatning set i ejendoms- og boligøkonomisk perspektiv, Økonomisk landerapport, 
udarbejdet til Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråds seminar om ”Bostadsbeskatning”, Stockholm 3.-4. 
november 1999, s. 25-26.  
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Prisfaldet som Lunde forudså blev imidlertid ikke en realitet, og Pinsepakken lagde i stedet 

en dæmper på boligprisstigningerne.  

8.3 Kommunalreformen 2007 

Der findes en række nyere analyser, der undersøger user cost virkning på boligpriserne. De 

Økonomiske Råd udgav i 2016 en rapport med et estimat af kapitaliseringen af 

grundskylden i ejendomspriserne for enfamiliehuse som følge af Kommunalreformen i 

2007. Kommunalreformen indebar, at grundskyldspromillerne i de sammenlagte kommuner 

blev harmoniseret. Det betød, at nogle boligejere i de sammenlagte kommuner fik 

grundskylden sat ned, mens andre fik sat den op.70   

Det fremgår af rapporten, at ejerboligerne blev inddelt i to grupper bestående af 

henholdsvis de boliger, som fik sat grundskylden op, og de boliger som fik sat den ned.  

Det fremgår, at boligpriserne for grupperne følger hinanden til tidspunktet, hvor de nye 

grundskyldspromiller bliver kendt. Herefter opstår der en niveauforskel mellem de to 

grupper med en gennemsnitlig højere boligpris for de boliger, der fik en lavere grundskyld. 

Figur 10 illustrerer udviklingen i boligpriserne for de to grupper.  

Figur 10 

 

Kilde: De Økonomiske Råd (2016b), Kapitalisering af grundskylden i enfamiliehuse. 

 
70 Rahbek Jørgensen, Mads: De Økonomiske Råd (2016b): Kapitalisering af grundskylden i enfamiliehuse, s. 5. 
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Det fremgår af figur 10, at de to kurver forbliver på forskellige niveauer i årene efter 

implementeringen, hvilket vidner om, at ændringerne i grundskylden har haft en permanent 

effekt på priserne. De Økonomiske Råd analyserer effekten af Kommunalreformen og 

konkluderer i den forbindelse, at 1 promilles stigning i den effektive grundskyld fører til et 

fald i boligpriserne på 2,45 %. Det fremgår, at gennemslaget af ændringerne kapitaliseres 

ind i priserne over tid. Det fremgår derudover, at der var et lille fald i priserne i 2004, hvor 

annonceringen fandt sted. Herefter øges priseffekten, og der sker en fuld kapitalisering i 

priserne i løbet af 2006 og 2007.71  

Resultatet af ovenstående analyse viser, at øget user cost, som følge af øgede boligskatter, 

påvirker boligpriserne. Analysen viser derudover – i overensstemmelse med Lundes 

analyse af Pinsepakken – at der sker en gradvis tilpasning af boligpriserne, idet markedet ” 

prøver sig frem”. Analysen er interessant, idet reformen påvirkede boligejerne forskelligt. 

De nye vurderinger og skatteregler forventes på tilsvarende vis at påvirke boligejerne 

forskelligt. Der vil være en gruppe, der får skattelettelser og en anden, der får 

skattestigninger. 

8.4 Andre danske analyser 

Finansministeriet har i 2010 foretaget en analyse af, hvordan en stigning i user cost vil 

påvirke priserne på ejerboliger. Analysen tager udgangspunkt i, at user cost ændres som 

følge af en ændring i lånerenten. Modellen, der anvendes i analysen, forudsætter, at de nye 

ligevægtspriser og de faktiske priser årligt indsnævres med en fast procentsats. 

Finansministeriet lægger dermed til grund, at det forventes, at priserne tilpasses over tid. 

Det fremgår, at halvdelen af tilpasningen har fundet sted i løbet af ca. 6 år og 75 % i løbet 

af 12 år osv.72  

 
71 Rahbek Jørgensen, Mads: De Økonomiske Råd (2016b): Kapitalisering af grundskylden i enfamiliehuse, s. 6-7. 
72 Skaarup, Michael & Bødker, Sofie: Finansministeriet (2010): House prices in Denmark: are they far from 
equilibrium?, s. 13. 
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Nationalbanken finder derimod, at priserne tilpasser sig med en hastighed, der svarer til, at 

halvdelen af tilpasningen har fundet sted i løbet af 3,5-4 år.73 

Der ses generelt at være enighed om, at boligpriserne tilpasses over tid, som følge af 

ændringer i user cost. 

8.5 Udenlandske undersøgelser af user cost betydning for ejerboligpriserne 

8.5.1 Sverige 

I 2017 blev der i det internationale tidsskrift Journal of Economic Behavior and 

Organization publiceret et større studie fra Sverige om skattereformers priseffekt på 

ejerboligpriser.74 I perioden 2006-2008 blev der i Sverige gennemført en større 

skattereform, hvor ejendomsværdiskatten blev nedsat fra 1 % til 0,75 %, og der blev indført 

et loft over den årlige boligskat. I studiet undersøges mere end 100.000 registrerede 

ejendomshandler i perioden før og efter skattereformen vha. difference-in-difference 

metoden75. Med udgangspunkt i den boligøkonomiske teori forventes der i studiet en 

kapitalisering af skattenedsættelsen i ejendomspriserne i form af højere ejendomspriser. De 

ejerboliger, som forventes at få den største skatterabat, forventes at stige med ca. 16 %. 

Studiet viste imidlertid, at huspriserne for de dyreste ejendomme alene steg med ca. 8 %, 

hvilket er halvdelen af den forventede stigning. Studiet viser generelt, at huspriserne i 

Sverige ikke reagerede som forudsat i den boligøkonomiske teori. Der angives en række 

forklaringer på den manglende kapitalisering, bl.a. at boligmarkedet ikke er effektivt, og at 

bankerne har strenge krav til kreditvurdering af boligkøbere. Derudover anføres det, at 

undersøgelsens tidshorisont på ca. 3 år kan være for kort, idet en kapitalisering i praksis 

formentlig vil ske over en længere periode end det teoretiske udgangspunkt, som er en 

umiddelbar kapitalisering. 

 
73 Danmarks Nationalbank (2014): Dam, Hvolbøl og Rasmussen: Boligmarked i flere hastigheder, 
Kvartalsoversigten, 3. kvartal. 
74 Elinder, Mikael & Persson, Lovisa: House price responses to a national property tax reform, Journal of 
Economic Behavior and Organization, december 2017, s. 18-39. 
75 I modellen udregnes og simuleres forskellen mellem før og efter ikrafttrædelsen af skattereformen. Dette gøres 
for både indsats- og kontrolgruppen. Herefter trækkes ændringen for kontrolgruppen fra ændringen for 
indsatsgruppen, hvilket giver et estimat for effekten af skattereformen.  
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Resultatet af studiet er interessant, idet effekten af en ændring i boligskatten er mindre end 

forventet. Der gives ikke en konkret forklaring herpå, men der henvises i stedet til de 

samme forhold, som Lunde anførte om Pinsepakken, nemlig at markedet ikke er effektivt, 

og at boligpriserne formentligt tilpasses over tid.  

8.5.2 USA 

En amerikansk skattepolitisk tænketank Tax Policy Center (TPC) har i et studie fra 2013 

undersøgt forskellige forslag til skattereformers virkning på user cost for ejerboliger og 

boligpriserne i en række forstæder i USA.76 Det fremgår, at user cost modellen ikke tager 

hensyn til transaktionsomkostninger og omkostningernes betydning for valget af boligform. 

I analysen opstilles derfor en ”diskrete periode model”, der bygger på user cost modellen. 

Modellen tager hensyn til transaktionsomkostninger og substitutionseffekten mellem ejer- 

og lejeboliger. Både user cost modellen og den diskrete periode model anvendes til at 

analysere prisfaldseffekten af forskellige forslag til skattereformer, hvorefter resultaterne 

sammenlignes. Det fremgår bl.a., at en afskaffelse af fradrag for negativ kapitalindkomst vil 

medføre, at user cost gennemsnitligt stiger 16,9 %, og boligpriserne falder 19,1 % ved 

anvendelse af user cost modellen. Efter den diskrete periode model stiger user cost 13,9 %, 

og boligpriserne falder 11,8 %. Det konkluderes, at user cost modellen formentligt 

overvurderer prisfaldseffekten af skattereformer, idet modellen ikke tager højde for 

transaktionsomkostninger og den deraf afledte substitutionseffekt mellem ejer- og 

lejeboliger. Det bemærkes i den forbindelse, at både user cost modellen og den diskrete 

periode model baseres på en række antagelser, som har betydning for resultatet, bl.a. at 

udbuddet af boliger er fast på kort sigt. 

I undersøgelsen kritiseres user cost modellen på samme måde som af Torben Andersen 

m.fl. for at overvurdere prisfaldseffekten ved bl.a. ikke at tage hensyn til 

transaktionsomkostninger. Dog er forskellen på resultatet af brugen af user cost modellen 

og den diskrete periode model væsentlig mindre end forskellen på Lundes beregnede 

 
76 Harris, Benjamin H.: Tax Reform, Transaction cost, and Metropolitan Housing in the United States, Tax Policy 
Center, 5. juni 2013.  
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prisfaldseffekt af skattereformen fra 1994 og personbeskatningsudvalgets beregnede 

prisfaldseffekt.  

8.6 Diskussion: prisfaldseffekten af de nye vurderinger og boligskatteregler 

Beregningerne viser, at user cost stiger mellem 0,63 - 1,3 procentpoint og medfører prisfald 

i intervallet 7,48 % - 13,67 %, som følge af de nye vurderinger og boligskatteregler.  Der 

ses at være empirisk belæg for resultatet, idet user cost modellen tidligere har været anvendt 

til at illustrere skattereformers betydning for boligpriserne. Der er imidlertid forskellige 

opfattelser af, hvor meget ændringer i user cost påvirker boligpriserne, samt hvor god user 

cost modellen er til at forudsige prisfald.  Forskellene i de beregnede prisfaldseffekter 

skyldes bl.a., at der i de enkelte analyser og undersøgelser er anvendt forskellige modeller 

og parameterværdier. Nogle af de anvendte modeller tager hensyn til bl.a. 

transaktionsomkostninger og substitutionseffekten mellem ejer- og lejeboliger. Derudover 

har de anvendte parameterværdier og antagelser stor betydning for user cost. Lunde anfører, 

at user cost modellen kan anvendes til at give et realistisk skøn over prisfaldseffekten ved 

skattereformer, men tager samtidig forbehold for, at huspriserne kan udvikle sig anderledes 

en forudsat af modellen. Torben Andersen m.fl. mener derimod, at modellen overvurderer 

prisfaldseffekten markant. Den amerikanske tænketank TPC understøtter antagelsen om, at 

user cost modellen overvurderer prisfaldseffekten men dog ikke i samme grad, som antaget 

af Torben Andersen.  

Der ses også at være empirisk belæg for, at kapitaliseringen sker over tid. Dog er der også 

her uenighed om, over hvor lang tid en evt. pristilpasning sker. Reaktionerne på 

boligmarkedet, som følge af ændringer i boligøkonomien, er ganske komplekse, og det er i 

praksis ikke muligt at forudse en samlet effekt af ændringer i økonomien.77 

Det må på baggrund af ovenstående konkluderes, at den beregnede prisfaldseffekt ikke kan 

bruges som en eksakt prognose for prisudviklingen, men i stedet giver en indikation af, 

hvilke konsekvenser de nye vurderinger og boligskatteregler vil få på ejerboligerne i 

København og på Frederiksberg.  

 
77 Jørgensen, Karsten: Boligøkonomisk Kompendium, HD 2. del (FR), 4. udgave, 2010, s. 134. 
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I analysen af Kommunalreformen fra 2007 kunne der observeres et lille prisfald for de 

boliger, der stod til en umiddelbar skattestigning ved reformens ikrafttrædelse.  

Det er derfor interessant at undersøge, om tilsvarende reaktionsmønster kan registreres i de 

realiserede boligpriser for perioden 2016-2019 i København og på Frederiksberg, jf. figur 

11 nedenfor. I tredje kvartal af 2016 blev forliget om det nye vurderingssystem annonceret, 

og det var planen, at de nye vurderinger skulle anvendes første gang i 2018. Der er en vis 

reaktionstid på boligmarkedet, og et evt. prisfald må derfor antages at slå igennem omkring 

fjerde kvartal. Der kan imidlertid ikke registreres noget prisfald. Priserne ses generelt at 

stige fra omkring fjerde kvartal. I andet kvartal af 2017 blev forliget om boligskatten 

annonceret, og det var planen, at de nye regler skulle træde i kraft i 2021. Et evt. prisfald 

må antages at slå igennem omkring tredje kvartal, men priserne stiger derimod generelt 

omkring tredje kvartal. Særligt enfamiliehuse i København og på Frederiksberg ses at stige 

mere end lejlighederne, hvis kurver flader ud. Der ses at være registreret enkelte prisfald på 

især enfamiliehusene i København og på Frederiksberg. Det kan muligvis skyldes, at der 

generelt handles relativt færre enfamiliehuse end lejligheder i København og på 

Frederiksberg, og derfor kan få hushandler have en stor indflydelse på statistikken. 

Statistikken viser ikke nogen umiddelbar prisefaldseffekt af annonceringen af forligene. 

 

Figur 11 

 

Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Finans Danmark. 
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Det er herefter relevant at undersøge, om annonceringen af forligene har lagt en dæmper på 

prisudviklingen. Skatteministeriet lagde til grund, at priserne for de boliger, der vil opleve 

skattestigninger, vil stige med 18 % i gennemsnit i perioden 2016-2021. Det fremgår af 

skema 2 ovenfor i afsnit 6.2.2.1, at boligerne i København og på Frederiksberg er steget 

væsentligt mere i perioden 2016-2019. Det er interessant, idet det er forventningen, at 

boligerne i disse områder vil blive hårdest ramt af de nye vurderinger og boligskatteregler.  

 

Annonceringen af forligene har ikke medført et umiddelbart prisfald som ved 

Kommunalreformen i 2007. Derudover er priserne steget væsentligt mere end forudsat af 

Skatteministeriet.   

 

En forklaring herpå kan være den usikkerhed, der har været omkring de offentlige 

vurderinger og boligskatten. De mange udskydelser af de nye vurderinger og 

boligskatteregler, har muligvis medført, at der ikke længere er en tro på eller forventning 

om, at boligskatten vil stige. Derudover kan en række andre økonomiske faktorer have haft 

indflydelse på prisudviklingen, heriblandt det lave renteniveau.  

 

Når de nye ejendomsvurderinger bliver udsendt, vil det alt andet lige skabe en vis klarhed 

over de økonomiske konsekvenser. Det er derfor nærliggende at antage, at boligpriserne vil 

reagere, når de nye vurderinger bliver udsendt.  
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9 Konklusion 
Formålet med denne opgave har været at undersøge, hvilken effekt de nye offentlige 

vurderinger og boligskatteregler forventes at få på user cost og priserne for ejerboliger i 

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. 

Baggrunden for emnevalget er den store relevans og betydning, de offentlige vurderinger og 

boligskatten har for en stor del af befolkning – både nuværende og kommende boligejere. 

Derudover har emnet de seneste mange år fået stor opmærksomhed, som følge af 

Rigsrevisionens kritik af SKAT’s og Skatteministeriets forvaltning af 

ejendomsvurderingsområdet. Det har bl.a. medført, at der er indgået brede politiske aftaler 

om et nyt vurderings- og boligskattesystem. 

I forbindelse med min undersøgelse har jeg anvendt user cost modellen samt inddraget den 

nyeste litteratur vedrørende de nye offentlige vurderinger og boligskatteregler. Derudover 

indeholder opgaven en analyse af relevant økonomisk teori og litteratur fra ind- og udland, 

som bl.a. giver anledning til diskussion af, i hvor høj grad user cost modellen er anvendelig 

til at illustrere prisfaldseffekten af en skattereform.   

I opgaven undersøges, hvilken betydning det nye vurderingssystem må forventes at få for de 

nye offentlige vurderinger. Det påvises i den forbindelse, at vurderingerne af enfamiliehuse 

og ejerlejligheder i København og på Frederiksberg forventes at blive betydelige højere end 

de gældende vurderinger. 

Det undersøges derudover, hvordan de nye vurderinger og boligskatteregler forventes at 

påvirke user cost og dermed ejerboligpriserne. I undersøgelsen tages der udgangspunkt i to 

ejerlejligheder og to enfamiliehuse i henholdsvis København og på Frederiksberg. 

Undersøgelsen viser, at de nye vurderinger og boligskatteregler medfører, at user cost for de 

undersøgte boliger stiger mellem 0,63 - 1,3 procentpoint, hvilket medfører et prisfald i 

intervallet på 7,48 % - 13,67 %.   
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Det konkluderes, at den beregnede prisfaldseffekt ikke kan bruges som en eksakt prognose 

for prisudviklingen, men at den i stedet giver en indikation af, hvilke konsekvenser de nye 

vurderinger og boligskatteregler vil få for ejerboligerne i København og på Frederiksberg.  

Derudover undersøges boligprisernes udvikling fra tidspunktet for annonceringen af 

forligene om det nye vurderingssystem og boligskattereglerne til i dag. Det påvises i den 

forbindelse, at annonceringen af forligene ikke har ført til fald i boligpriserne, samt at 

priserne generelt er steget mere end forudsat i Skatteministeriets analyse af konsekvenserne 

af boligskatteforliget. 

Som anført flere steder i opgaven, er det vigtigt at bemærke, at de boligøkonomiske 

konsekvenser af de nye vurderinger og boligskatteregler først kendes, når de nye vurderinger 

udsendes, og de nye boligskatteregler træder i kraft.  

Indtil da vil der for både eksisterende og kommende boligejere fortsat være en betragtelig 

usikkerhed omkring boligskatten og ejerboligpriserne. 
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11 Bilag  

11.1 Bilag 1 – E-mailkorrespondance med Vurderingsstyrelsen 
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11.2 Bilag 2 – Prisudvikling København og Frederiksberg 
 

Ejendomspriser på boligmarkedet efter priser på realiserede handler, 
ejendomskategori, område og tid 

  2016K1 2016K2 2016K3 2016K4 2017K1 2017K2 2017K3 2017K4 2018K1 2018K2 2018K3 2018K4 2019K1 2019K2 2019K3 2019K4 

Realiseret 
handelspris 

                

Enfamiliehus                  

København 31 561 31 159 32 114 30 752 32 044 33 937 34 306 34 013 36 761 35 334 35 701 37 494 36 347 36 202 37 183 38 782 

Frederiksberg 35 664 44 624 42 008 42 545 46 969 43 342 52 597 53 700 49 203 50 998 49 540 49 267 48 487 50 717 50 233 53 869 

Ejerlejlighed                 

København 32 384 34 213 34 706 35 249 36 329 37 525 39 046 39 182 40 236 40 592 40 055 39 558 40 142 39 700 39 781 40 664 

Frederiksberg 38 781 39 386 39 721 40 258 40 603 43 323 43 368 43 524 44 973 45 220 44 879 42 887 43 779 44 173 45 224 44 217 

Kilde: Boligmarkedsstatistikken
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11.3 Bilag 3 – Offentlige vurderinger 

 
Ejendomsvurderingerne er fundet på www.vurdering.skat.dk/Ejendomsvurdering. 
 
Københavns Kommune  
 
Ryesgade 75, 2. th, 2100 København Ø (lejlighed) 
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Strandøre 11, 2100 København Ø (villa) 
 

 
 
 
 
 
 

 



   
 

 70 

Frederiksberg Kommune  
 
Lyøvej 18, 2. mf, 2000 Frederiksberg (lejlighed) 
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Rathsacksvej 16, 1862 Frederiksberg C (villa) 
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11.4 Bilag 4 – Effektive ejendomsværdiskattesatser 
 

Kilde: Egne beregninger. 

 

Ryesgade  

 
 

Strandøre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ryesgade 
Gældende vurderinger og skatteregler Nye vurderinger og skatteregler

Markedspris 4.875.000 kr.                                              4.875.000 kr.                                
Off. ejendomsvurdering 1.470.000 kr.                                              3.300.716 kr.                                
Off. ejendomsvurdering af andel af markedskpris 0,30 0,68
Nominel skattesats 1% 0,55%
Effektiv skattesats (off. andel af markedspris x nom. skattesats) 0,30% 0,37%

Strandøre
Gældende vurderinger og skatteregler 

Markedspris 12.000.000 kr.                                        

Off. ejendomsvurdering 2.835.000 kr.                                          

Off. ejendomsvurdering af andel af markedskpris 0,24

Nominel skattesats 1%

Effektiv skattesats (off. andel af markedspris x nom. skattesats) 0,24%

Nye vurderinger og skatteregler
Markedspris 12.000.000 kr.                                        

Off. ejendomsvurdering 7.297.024 kr.                                          

Progressionsgrænse 6.000.000 kr.                                          

Nominel skattesats op til 6.000.000 kr. 0,55%

Effektiv skattesats op til 6.000.000 kr. ((6.000.000/12.000.000)*0,55%) = 0,28%

Nominel skattesats over 6.000.000 kr. 1,4%

Effektiv skattesats over 6.000.000 kr. ((1.297.024/12.000.000)*1,4%) = 0,15%

Samlet effektiv skattesats 0,43%
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Rathsacksvej 

 
 

Lyøvej 

 

Rathsacksvej Gældende vurderinger og skatteregler 
Markedspris 13.800.000 kr.                                                                           

Off. ejendomsvurdering 3.202.500 kr.                                                                             

Progressionsgrænse 3.040.000 kr.                                                                             

Nominel skattesats op til 3.040.000 kr. 1%

Effektiv skattesats op til 3.040.000 kr. ((3.040.000/13.800.000)*0,55%) = 0,22%

Nominel skattesats over 3.040.000 kr. 3%

Effektiv skattesats over 3.040.000 kr. ((162.500/13.800.000)*3%) = 0,035%

Samlet effektiv skattesats 0,26%

Nye vurderinger og skatteregler
Markedspris 13.800.000 kr.                                                                           

Off. ejendomsvurdering 11.732.040 kr.                                                                           

Progressionsgrænse 6.000.000 kr.                                                                             

Nominel skattesats op til 6.000.000 kr. 0,55%

Effektiv skattesats op til 6.000.000 kr. ((6.000.000/13.800.000)*0,55%) = 0,24%

Nominel skattesats over 6.000.000 kr. 1,4%

Effektiv skattesats over 6.000.000 kr. ((5.732.040/13.800.000)*1,4%) = 0,58%

Samlet effektiv skattesats 0,82%

Lyøvej
Gældende vurderinger og skatteregler Nye vurderinger og skatteregler

Markedspris 4.600.000 kr.                                            4.600.000 kr.                              
Off. ejendomsvurdering 1.417.500 kr.                                            2.689.928 kr.                              

Off. ejendomsvurdering af andel af markedskpris 0,31 0,58
Nominel skattesats 1% 0,55%
Effektiv skattesats (off. andel af markedspris x nom. skattesats) 0,31% 0,32%


