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Indledning 

Når man står som boligsøgende og gerne vil flytte, det kan være fordi man mangler kvadratmeter, man 

har fået nyt job eller som følge af skilsmisse, så står man overfor et valg, om hvilken boligform der er 

den rigtige for én. Der findes mange boligformer på boligmarkedet i Danmark, og det kan derfor være 

svært at vælge, f.eks. hvis valget står mellem ejerboliger og lejeboliger. I valget kan det være svært at 

vide præcist hvad der er det bedste. Især fordi det kan være svært at danne sig et overblik over hvad 

boligmarkedet er for en størrelse og hvilke muligheder man har, og hvad det betyder for ens 

privatøkonomi. 

 

Man er derfor afhængig af at få tilstrækkeligt med oplysninger samt rådgivning før et boligkøb. Nogle af 

de vigtige oplysninger står opgjort i salgsopstillingen, som ejendomsmægleren udarbejder på vegne af 

sælgeren. Den dækker blandt andet de reelle boligudgifter såsom ejendomsskat, forsikring og varme 

(Salgsopstilling). 

 

Hvis købet skal finansieres, ligger en stor del af rådgivningen hos pengeinstituttet, som foretager en 

kreditvurdering. Denne kreditvurdering, sker på baggrund af boligkøberens økonomi, men også ud fra 

salgsopstillingen og de faktiske boligudgifter, såsom ejendomsskat, renovation og husforsikring. Dette 

giver god mening, da de direkte boligudgifter påvirker ens løbende økonomi. Men der indgår ikke 

faktorer såsom blandt andet den forventede prisudvikling og en kompensation for risikoen, for at boligen 

kan falde i pris, i form af en risikopræmie. 

  

Derfor er det interessant at gå i dybden med user cost begrebet, som medtager disse ikke 

likviditetsmæssige belastninger, og se om det ændrer noget i valget mellem boligformerne (Lunde, 2013).  

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/L8II
https://paperpile.com/c/jkrvjk/L8II
https://paperpile.com/c/jkrvjk/L8II
https://paperpile.com/c/jkrvjk/uAwQ
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 Afgrænsning 

Formålet med opgaven er at guide forbrugeren der ønsker at flytte, igennem det at vælge deres bolig, 

med det primære fokus på de økonomiske bevæggrunde. Vi vil også sekundært kort beskrive de 

følelsesmæssige betragtninger, der ligger i at vælge enten den ene eller den anden boligform. Det danske 

boligmarked har igennem årene været genstand for mange politiske indgreb, f.eks. 

ejendomsskattestoppet, hvilket har resulteret i forskellige subsidier til de forskellige boligformer. Vi 

ønsker ikke at vurdere eller analysere de politiske bevæggrunde for eller imod disse tilskud/subsidier 

tildelt gennem tiden. 

 

Vi vil i opgaven koncentrere os om lejeboliger, hvor der er fri prisfastsættelse af huslejen i form af 

markedsleje. Der ses dermed bort fra gamle lejemål, hvor omkostningsbestemt husleje gør sig gældende, 

det lejedes værdi og andelsboliger både nyere og ældre. Grunden til fravalget er at vi i opgaven ikke 

ønsker at beskæftige os med de forskellige former for tilskud givet til disse boligformer. Derfor vil disse 

tilskudstyper heller ikke blive gennemgået.  

 

I den enkelte analyse af en ejendom antager vi, at den pågældende ejendom altid både kan lejes og købes. 

Dette anvendes i beregningerne for bedre at kunne sammenligne resultaterne af beregningerne. Vi vil i 

opgaven derfor ikke koncentrere os om, hvor det bedst kan betale sig at bo geografisk, hvilken størrelse 

ejendom en boligsøgende skal købe eller hvilket postnummer som er bedst at bo i. 

 

Da vi i opgaven ønsker at guide den private huskøber eller lejer til, at kunne træffe valget i mellem at 

købe eller leje bolig ud fra en økonomisk betragtning, og ikke fokusere på professionel 

ejendomsinvestering, vil vi i opgaven ikke kigge på ejerboligen igennem et ejendomsselskab, og dermed 

heller ikke analysere de fordele og ulemper som er forbundet ved denne ejerform. 

Når vi i opgaven taler om boligmarkedet, er det underforstået det danske boligmarked. Dette skyldes 

primært at vores eget kendskab er størst her, men det er samtidig også på grund af opgavens målgruppe 

er lokaliseret i Danmark. 

 

I beregningen af user cost for ejerboligen, tages der udelukkende udgangspunkt i et fast forrentet 
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realkreditlån på 80% med afdrag, og dermed uden efterfinansiering i form af banklån. Dette gøres for 

simpelhedens skyld og af hensyn til opgaves omfang. Der vil stadig der hvor det er relevant blive 

beskrevet andre lånetyper. 

Ved analysen af transaktionsomkostninger tager vi ikke højde for de respektive flytteomkostninger, 

selvom en flytning også indebærer omkostninger til flyttefirma, opmagasinering etc. Men det accepteres 

da vi antager at disse er enslydende uanset om man flytter i ejerbolig eller lejebolig. 

 

  

 Metode 

I dette afsnit vil vi redegøre for hvilken form for metode vi vil bruge igennem opgaven.  

 

Videnskabsteoretiske paradigmer 

Videnskabsteoretisk vil opgaven tage udgangspunkt i både positivisme, som anser virkeligheden som 

objektiv, samt konstruktivisme, som er genstand for subjektive holdninger. (Heldbjerg, 1997)  

Størstedelen af opgaven er bygget på kvantitative data, hvor vi henter data fra Danmarks Statistik f.eks. 

vedrørende prisudviklingen, hvorfor hovedvægten vil ligge på den positivistiske tilgang. I opgaven findes 

på den anden side også subjektive holdninger, hvorfor at der også forekommer en konstruktivistisk 

paradigmetilgang. 

 

Dataindsamling 

Vi vil bruge en blanding mellem primære og sekundære kilder. De primære kilder består af kvantitative 

empiriske data, fra for eksempel Danmarks Statistisk hvor huspriser og renten analyseres. Interview er 

fravalgt grundet at der findes masser af relevante undersøgelser indenfor området. 

De sekundære data udgøres primært af kvalitative dokument- og litteraturstudier, på allerede udarbejdede 

studier. 

 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/F0I6
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Databehandling 

Vi vil, der hvor det giver mening, bruge det tidsvægtede (geometriske) gennemsnit, for eksempel ved 

større dataserie. Mens der i andre tilfælde vil blive anvendt et mere normalt (aritmetisk) gennemsnit. 

Der hvor det er relevant, vil vi opstille resultater i grafer og diagrammer, for at give et bedre overblik, 

samt for at læseren nemmere kan opnå den fulde forståelse. 

Validiteten vil blive diskuteret ved de kilder, hvor dette er relevant. 

 

 

 

 Problemstilling 

 

Redegør for udviklingen af boligmarkedet og for begrebet user cost. Analyser med udgangspunkt i en 

konkret case, om det er økonomisk mest fordelagtigt at leje eller eje, og diskuter user cost begrebets 

anvendelse og begrænsninger. Vurder om der er alternative beregninger, som boligkøberne bør 

præsenteres for, når de skal beslutte om det er (økonomisk) mest fordelagtigt at leje eller eje. 
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Boligmarkedet 

Inden man som boligsøgende kaster sig ud på boligmarkedet, kan det være interessant at få et bedre 

indblik i, hvordan dette marked er sammensat i dag, men også hvordan den historiske udvikling har 

været. Vi vil derfor i de næste par afsnit beskrive boligmarkedet nærmere. 

Boligmassen 

Den samlede boligmasse i Danmark består af flere forskellige boligformer, som gennem tiden enten har 

vundet indpas eller givet markedsandele til andre boligtyper. Ser vi 60 år tilbage til 1960`erne udgjorde 

den private udlejningsbolig 45% af den samlede boligmasse og sammen med den private ejerbolig, som 

udgjorde 40%, var de, de mest benyttede boligformer herhjemme. De resterende 15% bestod af 

almennyttige og offentlige boliger. 

 

Boligmassen                           Bilag A - Figur 1 

 

Kilde:(Liliengreen, 2016)  

 

 

Meget er sket siden 1960`erne, og på boligmarkedet har det betydet at andelen af de private 

udlejningsboliger, har måtte vige pladsen til andre boligtyper. En stigende mængde ejerboliger op 

igennem 60`erne og start 70`erne betyder, at andelen af ejerboliger er vokset markant. Men også andelen 
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https://paperpile.com/c/jkrvjk/4iox
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af almennyttige boliger vokser i perioden, og bliver en større og mere betydelig del af boligmarkedet. En 

anden og mindre brugt boligtype på dette tidspunkt, vinder stille og roligt frem i boligstatistikkerne, 

nemlig andelsboligen. Tidligere har andelsboligen kun udgjort en ubetydelig del af den samlede 

boligmasse, men i 70`erne vinder den indpas og har udgjort en voksende og nu større del af boligerne i 

Danmark. Det samme gør sig gældende for de almennyttige boliger, hvis andel set over perioden stort 

set er vokset konstant. 

 

Den private lejebolig har dermed i perioden 1960 og frem, mere end halveret sin andel af boligmassen, 

hvor i samme periode specielt de almennyttige boliger og andelsboligerne har vundet indpas. Faldet i 

andelen af private lejeboliger på over 50% skal ses i lyset af, at den totale ejendomsmasse er øget. Ser 

man tilbage til 1960, var antallet af boliger i Danmark 1.475.620 stk. (statistisk årbog 2001, 2001). 

Byggeriet er fortsat i varierende tempo gennem hele perioden, således at i 1980 udgjorde det samlede 

antal boliger blot 2.180.000 enheder, hvilket vel og mærke er efter byggeboomet i 1970`er. I 2018 var 

boligmassen vokset til 2.835.000 enheder, hvilket udgør en stigning på over 30% på under 40 år og over 

90% de seneste 60 år. (Danmark i tal 2019, 2019). 

 

Boligmarkedets sammensætning er nu en anden end for 60 år siden, og med baggrund i de ændringer vi 

har set historisk, må man forvente at sammensætningen fortsat vil være i bevægelse fremover.   

 

Et er at undersøge boligmassens sammensætning historisk, men hvordan ser det ud historisk med 

størrelsen af hver enkelt bolig? 

 

Siden 60`erne er størrelsen på husene som bygges, vokset markant. I 1960 var et gennemsnitligt nyopført 

parcelhus på 115 kvadratmeter (Boding, 2019). Dette tal er i 2016 vokset til 199 kvadratmeter. Det 

betyder, at størrelsen på et nyt parcelhus er vokset med 73% i perioden 1960-2016, hvilket må siges at 

være ret markant. Tendensen til at bygge større huse, kan ikke umiddelbart understøttes af at vi bor flere 

i dem, faktisk er det gået den anden vej med antallet af personer pr. bolig. 

 

 

 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/20k8
https://paperpile.com/c/jkrvjk/20k8
https://paperpile.com/c/jkrvjk/20k8
https://paperpile.com/c/jkrvjk/J5wa
https://paperpile.com/c/jkrvjk/J5wa
https://paperpile.com/c/jkrvjk/J5wa
https://paperpile.com/c/jkrvjk/V5Zp
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Hustandsstørrelse                Bilag A - Figur 2 

 

Kilde: (statistisk årbog 2001) & (Danmark i tal 2019) 

 

Tilbage i starten af perioden 1960 boede der gennemsnitligt 3,01 person pr. Bolig (statistisk årbog 2001, 

2001). Antallet af personer pr. bolig er sidenhen faldet støt til at udgøre 2,1 person pr. bolig i 2018 

(Danmark i tal 2019, 2019). Trenden har været særlig stærk i perioden 1960 frem til 1990 jævnfør grafen 

ovenfor.  

 

En dansk gennemsnitsbolig har altså gennem tiden ændret sig betydeligt på flere måder, både ved at den 

fysisk er blevet større, fordi vi bygger flere kvadratmeter pr. enhed, og samtidig bor vi færre personer i 

husene. Dette kan også ses, hvis vi kigger nærmere på antal kvadratmeter pr. person i nedenstående graf. 

 

Kvadratmeter pr. person            Bilag A -Figur 3  

 

Kilde: (Danmark i tal 2019, 2019) 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/20k8
https://paperpile.com/c/jkrvjk/J5wa
https://paperpile.com/c/jkrvjk/20k8
https://paperpile.com/c/jkrvjk/20k8
https://paperpile.com/c/jkrvjk/20k8
https://paperpile.com/c/jkrvjk/20k8
https://paperpile.com/c/jkrvjk/J5wa
https://paperpile.com/c/jkrvjk/J5wa
https://paperpile.com/c/jkrvjk/J5wa
https://paperpile.com/c/jkrvjk/J5wa
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Tendensen til at bygge større, sammenholdt med at flere danskere bor alene (FAM55N, 2020),  har givet 

en stærk udvikling i den plads vi har i boligen pr. person. 

Samlet har det betydet at hver dansker er gået fra at have 29 kvadratmeter bolig pr. person til rådighed i 

1960, til i 2018 gennemsnitligt at have 52,3 kvadratmeter bolig til rådighed (Danmark i tal 2019, 2019). 

Grafikken ovenfor viser, at trenden historisk set, har været meget tydeligt stigende fra årti til årti og 

specielt fra 1960 til og med år 2000 (Danmark i tal 2019, 2019). 

Opsummering 

Historisk har der altså været en tendens til, at vi bor mere i almennyttige boliger end tidligere, hvilket ser 

ud til at være kommet i samme periode som udbygningen af velfærdsstaten har fundet sted. De boliger 

som er bygget i samme periode, har en tendens til at blive større end tidligere, samtidig med at der i dag 

bor færre og færre i dem. Her ses dog en tendens til at trenden er fladet ud på flere af disse parametre, de 

seneste 10 år. 

 

Mobilitet 

At de færreste ikke kun oplever at bo det samme sted hele livet igennem, ved de fleste sikkert allerede. 

Men hvor længe bor Danskerne egentlig gennemsnitligt i deres boliger? Og er der forskel på hvilken 

boligform man har valgt, i forhold til hvor længe man bor i den? 

 

Det at folk vælger at flytte, kan der være mange årsager til, men 3 ting går igen som hyppige flytteårsager, 

når man spørger ind til dette, hos dem som netop er flyttet. 1) Børn - man ønsker simpelthen et andet sted 

og noget større. 2) Parforhold - folk som over tid enten flytter sammen eller fra hinanden. 3) Jobbet - at 

man vælger at skifte job og dermed også lokation, eller at arbejdspladsen flyttes geografisk og man 

vælger at flytte med for fortsat at bo i en passende afstand. (Antallet af flytninger på højeste niveau i ti 

år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning, 2016) 

 

Den gennemsnitlige periode folk bor i boligen, afhænger meget af hvilken type bolig der er tale om, og 

hvor i landet den ligger. Ser man eksempelvis på villa/parcelhus, er de kendetegnet ved en relativ lang 

ejerperiode. En nylig undersøgelse viste den gennemsnitlige ejertid på denne ejendomstype sig at være 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/aBzW
https://paperpile.com/c/jkrvjk/aBzW
https://paperpile.com/c/jkrvjk/aBzW
https://paperpile.com/c/jkrvjk/J5wa
https://paperpile.com/c/jkrvjk/J5wa
https://paperpile.com/c/jkrvjk/J5wa
https://paperpile.com/c/jkrvjk/J5wa
https://paperpile.com/c/jkrvjk/J5wa
https://paperpile.com/c/jkrvjk/J5wa
https://paperpile.com/c/jkrvjk/usUT
https://paperpile.com/c/jkrvjk/usUT
https://paperpile.com/c/jkrvjk/usUT
https://paperpile.com/c/jkrvjk/usUT
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ca. 21 år (Så lang tid bor en dansker i gennemsnit i hus og ejerlejlighed, 2019). Gennemsnittet dækker 

over store regionale forskelle, hvilket vil sige at i nogle områder af Danmark er der en tendens til at 

ejertiden er væsentlig kortere end de 21 år, og i andre områder er den noget længere. Tendensen er at 

husejerne i områderne i og omkring København oftere handler deres bolig, end i andre områder af landet. 

Den aktive handel af huse resulterer, i at den gennemsnitlige ejertid kun ligger omkring de 14 år, hvilket 

står i skærende kontrast til de regionale dele af landet med de længste ejerperioder. Jylland indtager 

førstepladsen når det kommer til at blive boende i længst tid, hvilket bringer den gennemsnitlige ejertid 

både i Syd og Vestjylland op på over 25 år (Så lang tid bor en dansker i gennemsnit i hus og ejerlejlighed, 

2019). I Vestjylland er det ca. 28 år, hvilket er den dobbelte ejertid end den man har i Københavns omegn. 

 

Kigger man på ejerlejligheder, tegner der sig her et andet billede for ejertider end der gør for huse. Den 

gennemsnitlige ejertid gældende for hele landet er ca. 6 år (Så lang tid bor en dansker i gennemsnit i hus 

og ejerlejlighed, 2019). Dette må konstateres at være en betydelig kortere ejerperiode, end for dem som 

vælger at købe hus. Tallene dækker ligesom for huse over store regionale forskelle, hvor man i nogle 

områder ser ejertider på ca. 4 år, ser man i andre områder ejertider på op til 8 år. Men modsat huse finder 

man her den korteste gennemsnitsejerperiode hos nordjyderne, som med 4,5 år er den korteste i landet. I 

samme undersøgelsen er det bornholmerne som holder deres ejerlejlighed i længst tid, nemlig ca. 8 år i 

snit. 

 

Et alternativ til, at købe en ejerbolig er at flytte ind i en privat lejebolig. Denne boligform er kendetegnet 

ved at lejeperioden er relativt kort, inden gennemsnitslejeren igen vælger at flytte. Gennemsnitlig periode 

man bor i en privat lejebolig, er 7,4 år (Andersen, 2007). Mens at en nyere undersøgelse hos DEAS viser 

5,5 år (DEAS, 2014).  

Igen, ligesom ved ejerlejligheder og huse, dækker gennemsnittet over store regionale forskelle. Det er 

her Københavnerne som indtager pladsen for længste lejeperiode med et snit på over 8 år og hvor resten 

af Sjælland kun ligger på ca. 5 år. De korteste lejeperioder finder man i Jylland, hvor man med undtagelse 

af Århus og trekantsområdet, har et gennemsnit på ca. 3 år. (DEAS, 2014)  

I en undersøgelse af DEAS viser tallene for de private lejeboliger, at mere end halvdelen af alle flytninger 

dækker over en samlet periode man bor på under 3 år. Data som disse kan naturligvis tolkes på mange 

forskellige måder, da der selvfølgelig kan være mange grunde til at flytte så hyppigt. Men det faktum at 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/25Pk
https://paperpile.com/c/jkrvjk/25Pk
https://paperpile.com/c/jkrvjk/25Pk
https://paperpile.com/c/jkrvjk/25Pk
https://paperpile.com/c/jkrvjk/25Pk
https://paperpile.com/c/jkrvjk/25Pk
https://paperpile.com/c/jkrvjk/25Pk
https://paperpile.com/c/jkrvjk/25Pk
https://paperpile.com/c/jkrvjk/25Pk
https://paperpile.com/c/jkrvjk/25Pk
https://paperpile.com/c/jkrvjk/25Pk
https://paperpile.com/c/jkrvjk/XeK0
https://paperpile.com/c/jkrvjk/LiJg
https://paperpile.com/c/jkrvjk/LiJg
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der for så manges vedkommende er tale om så kort en lejeperiode, inden der igen vælges at fraflytte 

lejemålet, kunne muligvis tyde på, at dem som vælger at have lejemålet så kortsigtet, ser det at leje en 

privat lejebolig som et fleksibelt alternativ til at købe en ejerbolig (Rapport: Private lejeboliger - hvad 

koster det at flytte?, 2014). 

Opsummering 

Det kunne altså godt virke til, at der er en sammenhæng i ejertiden for boliger og lejeperioden geografisk. 

Der ses en tydelig tendens til, at der i de områder af Danmark, hvor man har den korteste lejeperiode, 

hvilket i forhold til det undersøgte er i Jylland, at det også er her man finder de længste perioder for 

ejertiden, inden man vælger at handle sin ejendom igen. Det præcis modsatte er gældende for København 

og omegn. Kigger man i tallene er det nemlig her, at de længste gennemsnitlige lejeperioder findes, men 

også de korteste perioder, hvor der ejes inden en handel finder sted. 

Boligbyrden 

Når man skal have et nyt sted at bo, uanset om valget falder på en ejerbolig eller en lejebolig, så er valget 

forbundet med nogle omkostninger. Nogle vil måske mene at værdistigningen af deres ejerbolig er større 

end de løbende udgifter. Selvom det skulle være tilfældet i perioder, finder der i mellemtiden stadig en 

likviditetsmæssig belastning sted. Men hvor stor er denne likviditetsmæssige belastning af 

privatøkonomien og hvad betyder det for privatpersoner? Alt andet lige betyder en likviditetsbelastning 

at der er mindre at forbruge af. 

 

Figuren nedenfor viser den historiske udvikling i andelen af privatforbruget fra 1966 til 2011, som har 

været anvendt til boligudgifter. Boligudgifter (likviditetsmæssige) er defineret ved direkte udgifter til 

boligen og eksempelvis ikke vand og varme udgifter.  

I perioden er der sket en udvikling i retning af, at vi er villige til at bruge en større og større andel af 

vores indkomst efter skat til bolig. Tilbage i 1966 brugte en gennemsnitshusstand ca. 9% af deres 

disponible indkomst efter skat, til boligudgifter. Denne andel var i 2011 vokset til at udgøre ca. 23 %. 

 

 

 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/k276
https://paperpile.com/c/jkrvjk/k276
https://paperpile.com/c/jkrvjk/k276
https://paperpile.com/c/jkrvjk/k276
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Boligudgifterne                                           Figur 4 

   

Kilde: (Heinig, 2013) 

 

Boligbyrden er af variabel størrelse, og kan svinge en del fra år til år, og her spiller stigende og faldende 

renter blandt andet ind. I årene op til den finansielle krise 2006 til 2008, steg boligbyrden eksplosivt, 

både for huse, men også for ejerlejligheder (Jacob Isaksen, 2018).  

En kombination af både stigende finansieringsudgifter, i form af stigende rente samtidig med, at 

boligpriserne steg kraftigt, var med til at skubbe boligbyrden op. Denne stigning var så kraftig, at 

boligbyrden på landsplan voksede fra 28-30% til over 40% på under to år.  

 

Den gennemsnitlige beregnede boligbyrde dækker over meget store regionale forskelle, hvor den tilbage 

i 2007 i hovedstaden var oppe og ramme over 70%, var den for nordjyderne i 2008 kun 29% (Bergmann, 

2018). 

Historisk har vi set betydelige udsving fra år til år i boligbyrden, hvilket tydeligt illustreres i den 

nedenstående graf: 

  

 

 

 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/PbRH
https://paperpile.com/c/jkrvjk/GRfj
https://paperpile.com/c/jkrvjk/GRfj+K6Hr
https://paperpile.com/c/jkrvjk/GRfj+K6Hr
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Boligbyrden                           Figur 5 

 

Kilde: (Heinig, 2020) 

 

Grafen viser boligbyrdens udvikling indekseret fra 1985 til 2019, for henholdsvis Storkøbenhavn og for 

hele landet. Som det fremgår, er boligbyrden på landsplan, faldet betydeligt de senere år, på trods af 

stigende boligpriser. Noget af forklaringen kan findes i dels de stigende lønninger, og også den faldende 

rente har en indvirkning på boligbyrden (Jacob Isaksen, 2018).  

Boligbyrden er siden toppen i 2007-2008 faldet tilbage, hvilket er gældende for hele landet, og de store 

forskelle er fortsat gældende. Man finder stadig den gennemsnitlige højeste boligbyrde i 

hovedstadsområdet, hvor den er omkring 40%, mens områder som Nordjylland og Region Syddanmark 

stadig har de laveste boligbyrder, som er omtrent halvdelen af hovedstaden. 

 

I perioden 1998 og frem til andet kvartal 2019, har den gennemsnitlige boligbyrde på landsplan udgjort 

ca. 30% ifølge beregninger fra Nykredit (Andersen, 2019). 

Opsummering  

Siden 1960'erne har der været en klar tendens til, at danskerne har været villige til at anvende en større 

og større del af indkomsten på at bo, i hvert fald frem til slut 80’erne. Herefter er stigningen fladet ud, 

og i de senere år har tendensen været faldende boligbyrde, med baggrund i stigende lønninger og faldende 

rente miljø. Vi kan også konstatere, at boligbyrden er udsat for meget stor volatilitet på kort sigt. 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/cC0j
https://paperpile.com/c/jkrvjk/GRfj
https://paperpile.com/c/jkrvjk/978H
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Inflation 

Når man taler boligpriser og boligprisudvikling, er det også interessant at kigge lidt nærmere på 

inflationen. Danmarks Statistik følger månedligt prisudviklingen på en masse forskellige varer og 

tjenester, som indgår i husholdningernes forbrug (forbrugerprisindex). Disse indsamlede ændringer 

opgøres i procentvise ændringer og udgør forbrugerprisindekset. Forbrugerprisindekset er et mål for 

inflationen i Danmark og er derfor et relevant indeks at kigge nærmere på, når man taler inflation. 

Ved boligprisstigninger er det vigtigt at slå fast, hvilke former for stigninger der er tale om, for der kan 

være stor forskel på om man taler prisændringer som nominelle ændringer, eller om disse er justeret for 

inflationen i perioden. Her kan forbrugerprisindekset anvendes til at justere med, hvilket vil sige at man 

fratrækker de nominelle stigninger med udviklingen i indekset, og derved får realprisændringen.  

 

Forbrugerprisindeks          Figur 6   

 

Kilde:  Danmarks Statistik 

 

Grafen ovenfor er et udtræk fra Danmark Statistik, som viser udviklingen i forbrugerprisindekset fra 

1980 og frem til 2019. Indekset er opgjort med udgangspunkt i indeks 100 i 2015. De blå søjler 

repræsenterer den akkumulerede udvikling i indekset over perioden, og de grønne søjler viser inflationen 

de enkelte år.  

https://paperpile.com/c/jkrvjk/YRNT
https://paperpile.com/c/jkrvjk/YRNT
https://paperpile.com/c/jkrvjk/YRNT
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Det fremgår af grafen at inflationen i 1980´erne har været betydelig kraftigere end hvad tilfældet har 

været i nyere tid. Deler man perioden op, har inflationen i den første halvdel af perioden fra 1980 til 

1999, i gennemsnit været 4,5 % pr. år, hvor den i den sidste del af perioden fra 2000 til 2019 i gennemsnit 

har ligget på 1,68 % pr. år. Der har derfor været en tydelig tendens til lavere inflation de senere år, end 

man tidligere har oplevet. 

 

Opsummering 

Det opgjorte forbrugerprisindeks af Danmarks statistik er et repræsentativt indeks til at opgøre inflation 

i Danmark. Vi har i Danmark ikke set hyperinflation (over 50% inflation om måneden) de seneste 40 år, 

men har haft betydelig højere inflation tidligere end den nuværende. Hvordan udviklingen i inflationen 

fremadrettet vil udvikle sig, er svært at spå om, men kigger man på de seneste 40 år, har inflationen 

udviklet sig i en rolig tendens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 18 af 106 

User cost 

Efter at have beskrevet boligmarkedet og hvordan udviklingen ser ud historisk, vil vi nu redegøre for 

begrebet user cost. 

User cost er en model, som kan bruges til at sammenligne boligomkostninger imellem de forskellige 

boligtyper. Står man som boligsøgende og skal finde en bolig, og ønsker man samtidig at sammenligne 

to boligformer, er det ikke nok kun at kigge på den likviditetsmæssige belastning ens boligvalg vil 

pålægge en. For reelt at kunne sammenligne de to boligformer, er man nødt til at betragte 

totalomkostningen/boligomkostningen, og ikke kun boligudgifterne, som kun dækker de 

likviditetsmæssige udgifter, som er forbundet med at bo. User cost skaber dette sammenligningsgrundlag 

ved at inkludere flere parametre. 

 

User cost begrebet er oprindeligt et begreb beskrevet af Professor James M Poterba (Poterba, 1984),  og 

senere i bogen ”House price dynamics” (Poterba, 1991). Den danske professor Jens Lunde har 

efterfølgende taget user cost begrebet op i blandt andet artiklen (Lunde, 2013)., hvor han tilpasser user 

cost begrebet til det danske boligmarked. 

Vi fokuserer i opgaven på to forskellige valgmuligheder, ejerbolig eller privat lejebolig. 

Vi starter med at fokusere på ejerboligen og har derfor opstillet formlen for den: 

User cost Ejerbolig 

 

UCt=Et*Ie,t*(1-Te,t)+Ft*If,t*(1-Tf,t)+Kt(dt+qt+a*gTt+et-Pc,t-(Pej,t-Pc,t)) 

 

Uct = User cost periode t 

Et = egenkapital i ejendommen primo periode t 

Ie,t = egenkapitalens afkrævede forrentning i periode t 

Te,t = skat på afkast af ejendomsinvestering i periode t 

Ft = fremmedkapital i ejendommen primo periode t 

If,t = fremmedkapitalens afkrævende forrentning i periode t 

Tf,t = skat på negativ kapitalindkomst i periode t 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/HPUR
https://paperpile.com/c/jkrvjk/z2oo
https://paperpile.com/c/jkrvjk/z2oo+uAwQ
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Kt = ejendommens gennemsnitlige markedsværdi i periode t 

dt = drift, administrationsbidrag og vedligeholdelsesomkostninger i periode t, udregnet som en 

procentsats pr. krones ejendomsværdi 

qt = ejendommens nedslidnings rate 

a = offentlig grundværdis andel af markedsværdien på ejendommen 

gTt = grundskyldspromillen i periode t 

et = ejendomsværdiskattesatsen 

Pc,t = inflationstakten i periode t 

Pej,t = stigningstakten i periode t 

 

Som det fremgår af formlen for ejerboligen, tager beregningen af user cost højde for skatteforhold, såsom 

negativ kapitalindkomst ved rentebetalinger, ejendomsskat, ejendomsværdiskat samt drift & vedligehold. 

Af ikke likviditetsmæssige poster medtager user cost beregningen nedslidningstakten, inflationen samt 

prisstigningstakten for ejendommen. 

Ex-post vs. Ex-ante 

Til beregning af user cost, anvendes Lundes formler, bestående af alle de ovenfor opstillede parametre. 

Specielt parametrene er interessante i opstillingen af user cost beregningerne, for hvilke data skal man 

bruge i beregningerne? Og hvordan skal de estimeres? Ud fra historiske empiriske data eller ud fra 

fremtidige forventede parametre? 

Det er i den sammenhæng relevant at overveje forholdet mellem ex-post og ex-ante betragtninger og se 

på hvad det betyder for beregningerne. 

Overordnet set beskriver Lunde forskellen med, “... enten forventet størrelser eller realiseret størrelser”. 

(Lunde, 2013)  

Historisk - Ex-post 

Ex-post data er for eksempel, at analysere prisstigningerne for ejerboliger over de seneste 5 år og bruge 

gennemsnittet af stigningerne som data, til sine beregninger af user cost. 

Fremtiden - Ex-ante 

At bruge ex-ante data til sine beregninger, betyder at man vælger at bruge et skøn for en eventuel 

forventet prisstigning i priserne på ejerboligmarkedet. Efter bedste evne kommer man med et bud på om 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/uAwQ
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man i fremtiden vil se enten højere eller lavere stigninger på boligmarkedet, og herefter bruges disse data 

i user cost beregningen.  

 

Forventninger er dog en størrelse som kan være svær at gøre op, da det drejer sig om subjektive 

holdninger til fremtiden, som psykologisk set er med til at styre ens adfærd. Der findes dog en del 

analyser som forsøger at undersøge dette nærmere, og tager således “temperaturen” på boligmarkedet.  

En af dem er Nykredits “huspristillid”. Deres analyse laves i form af et indeks på huspristillid, som hver 

måned opgøres. Deres data stammer fra Danmarks Statistik, som hver måned spørger 1.500 personer, 

“Hvor tror du, at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et år sammenlignet med i dag?” 

Svarmulighederne er blandet andet: meget højere, højere eller på samme niveau. Svarene vægtes således 

at meget højere vægter med +1, mens højere +0,5 og samme niveau 0. Forventninger om prisfald, vægtes 

på samme vis som ovenstående, dog med omvendt fortegn. Indekset udtrykker derfor hvor stor en del 

der overvejende har forventninger om prisstigninger, hvis det er med positivt fortegn og prisfald, hvis 

det er med negativt fortegn (Nielsen, 2019). 

 

Huspristillid      Figur 7 

 

Kilde: Nykredit (Danmarks Statistik - forbrugerpristillid) (Nielsen, 2019). 

 

Ovenfor ses seneste tal, for 2019 viser indekset at ligge omkring +20, hvilket er lidt lavere end i 2018 

og 2017, hvor det lå på omkring +25-30. Det ligger dog højere end det har gjort længere tilbage, hvor 

det f.eks. har været -20 i 2012. Og det viser altså at der i øjeblikket er en vis optimisme på 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/unni
https://paperpile.com/c/jkrvjk/unni
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boligmarkedet. Dette underbygges også af nationalbankens analyse fra 2016, som fastslår at 

huspristilliden ligger på et højt niveau (House price bubbles and the advantages of stabilising housing 

taxation, 2016). 

 

Tallene understøttes også af en analyse som det Boligøkonomiske Videncenter laver, som minder meget 

om Nykredits analyse. Den viser et tal på +22,60 for august 2019, hvilket er en stigende trend i forhold 

til tidligere i 2019. De laver også en undersøgelse af hvor priserne forventes at ligge om 5 år, hvor 

forventningerne ligger noget højere, nemlig på +30,35. Deres analyser viser derfor, at der på den længere 

bane er større forventning til prisstigninger, end på den korte bane. 

Derudover viser den også en anden interessant ting, da de samtidig spørger respondenterne, “Hvor tror 

du, at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger i dag, sammenlignet med for et halvt år 

siden?” Her ligger svarene i 2/3 tilfælde på præcis det samme, som det de forventer om 1 år. Det vil altså 

sige, at respondenternes historiske indtryk klart påvirker hvad de svarer og forventer om 1 år 

(Videncenter, 2019). Det er det man også kalder adaptive forventninger eller autokorrelation, at man 

baserer sine fremtidige forventninger på den faktiske prisudvikling det seneste stykke tid (Hort, 2000). 

 

Nationalbanken konkluderer også i deres analyse fra 2016, at der er flere undersøgelser som viser at dette 

er gældende i vid udstrækning på boligmarkedet (House price bubbles and the advantages of stabilising 

housing taxation, 2016).  

Det skaber et marked hvor udsvingene i priserne er store både op og ned, hvilket ikke nødvendigvis er 

godt. Som sidebemærkning kan det nævnes, at denne effekt vurderes større som følge af 

ejendomsskattestoppet, hvorfor man med fordel kunne fjerne dette stop. Derved dæmpes prisstigningen 

på grund af øgede skatter som følge af højere priser, og der sker derfor en automatisk tilpasning af 

priserne (House price bubbles and the advantages of stabilising housing taxation, 2016). 

 

Det er interessant at undersøge sammenhængen mellem huspristillid og husprisudviklingen nærmere. 

Analysen består af Nykredits huspristillid i perioden fra 2007 til 2019 samt de realiserede kvadratmeter 

priser. Da dataene for kvadratmeterpriser er kvartalvis opgjort, er huspristilliden som er opgjort på 

månedsbasis for sammenligningens skyld også konverteret til et kvartalsvis gennemsnit af 3 måneder. 

Udviklingen i begge parametre er sat op i nedenstående figur.  

https://paperpile.com/c/jkrvjk/ZxZp
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ZxZp
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ZxZp
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ZxZp
https://paperpile.com/c/jkrvjk/10g9
https://paperpile.com/c/jkrvjk/a6Dk
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ZxZp
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ZxZp
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ZxZp
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ZxZp
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ZxZp
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ZxZp
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ZxZp
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Huspristillid overfor kvadratmeterpriser       Figur 8 

 

Egne beregninger, bilag B (DATA+figur6) 

Kilde: Nykredit huspristillid & Danmarks Statistik 

 

I første omgang fokuseres på det Københavnske boligmarked. Som det ses på den røde linje, er der en 

forholdsvis stor sammenhæng på boliger i København. Dog er der enkelte perioder, hvor det er tydeligt, 

at huspristilliden er mere volatil, i forhold til priserne. For eksempel fra midt 2010 til start 2012, hvor 

tilliden er faldet markant fra ca. +10 til ca. -15. I samme periode har huspriserne for københavnske boliger 

været stabile.  

Fra midten af 2012 og frem til slutningen af 2012, sker der noget ret interessant. Tilliden stiger nemlig 

ret kraftigt i vejret og samtidig udvikler priserne i samme periode sig svagt men stabilt. Der er altså en 

svag sammenhæng ud fra grafen, eller den er der, men bare forsinket. Så spørgsmålet er om netop denne 

udvikling udtrykker, at med et stigende positivt syn på priserne i fremtiden, så drives priserne yderligere 

op, da det ses, at der efterfølgende sker en kraftig stigning i huspriserne. Denne stigning fører umiddelbart 

til en større positivitet i huspristilliden og fungerer som en sneboldseffekt, hvor der efterfølgende er en 

påfaldende ens udvikling mellem priserne og huspristilliden igennem 2013,2014 og 2015, som følger 

hinanden op.  
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Umiddelbart kan det derfor konkluderes at ændringer i huspristilliden fører til at priserne efterfølgende 

ændrer sig, i nogle perioder samtidig og i nogle forsinket. Forsinkelsen ses igen efter 2015, hvor 

huspristilliden stabiliserer sig frem til starten af 2018, men huspriserne fortsætter ufortrødent opad. 

Tilliden falder dog i løbet af 2018 fra ca. 28 til ca. 22, som gør at priserne begynder at konsolidere sig i 

2018 og 2019.  

Det skal selvfølgelig bemærkes at huspriserne, som tidligere nævnt, afhænger af flere variabler, hvorfor 

at udsvingene også bliver påvirkede af andre faktorer igennem tiden. Men hvis vi ser hvor 

sammenhængene huspristillid og huspriserne er, så viser vores egen regressionsanalyse i bilag B 

(Regression Huse (KBH) vs. Tillid), at der er en ret klar sammenhæng for københavnske boliger, hvor 

huse viser en korrelation på 0,74. Der er en jævn forklaringsgrad på henholdsvis 55% og resultaterne er 

meget signifikante.  

Hvis vi kigger på landsplan, så er der for huse en noget mindre sammenhæng, da udviklingen på huspriser 

i den analyserede periode har været meget jævn, hvor huspristilliden, som tidligere nævnt, har været 

meget mere volatil. Korrelationen her viser derfor også tæt på en tilfældig sammenhæng, med en 

korrelation på 0,21 og en forklaringsgrad på 4% Bilag B (Regression Huse (DK) vs tillid).  

 

Problemstillingen ex-post vs. ex-ante er vigtig, da parametre, som eksempelvis prisstigninger eller fald, 

har stor betydning for user cost beregningen. I følge Lunde 2013 har prisstigninger på boligmarkedet i 

perioden 2003-07 betydet at user cost ligefrem har været negative. Det vil sige at alle udgifterne er 

opvejet af prisstigningen, hvilket betyder at man er blevet betalt for at bo i sin bolig. Omvendt har der i 

perioder med kraftigt faldende boligpriser været eksempler på meget høje user cost. 

 

At user cost beregningerne er følsomme over for enkelte parametre, kan tale for at bruge gennemsnitstal, 

og måske endda gennemsnit over en længere periode. Modsat kan man tale for at der sker ændringer i 

fremtiden, som gør at de realiserede data er forældede, og derfor kan der argumenteres for at estimere 

nogle data. Er husprisernes gennemsnitlige stigningstakt de seneste 5 år betydelig højere, end de seneste 

20 år, kan der argumenteres for, at de kommende år vil resultere i lavere stigninger, end 20 års 

gennemsnittet, for at komme ned på det lange 20 års gennemsnit.     

Netop at der ikke er noget facit på ovenstående, gør at vi tager udgangspunkt i en blanding af de to 

fremgangsmåder. 
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Konkret case med user cost 

Efter en redegørelse af user cost begrebet, vil vi nu analysere en konkret case via user cost beregningen. 

Casen tager udgangspunkt i et nybygget rækkehuskvarter i Karlslunde beliggende i Gængehaven. Her er 

der bygget flere klynger af identiske boliger. Der ligger både ejerboliger og lejeboliger i kvarteret. 

Ejerboligen vi vil tage udgangspunkt i, ligger i nr. 21, se bilag C. 

Til brug for vores beregning af boligerne i Karlslunde, hvor vi ønsker at beregne user cost henholdsvis 

for at leje rækkehuset, og for at købe rækkehuset, har vi brug for først at finde frem til parameterværdierne 

til vores beregninger. 

Kigger man på Lundes regneeksempler fra henholdsvis 1998 og 2013 (Lunde, 2013) ser man, at der er 

foretaget ændringer i nogle af forudsætningerne. Det hænger meget godt sammen med afsnittet hvor 

boligmarkedet blev beskrevet, hvor vi fandt frem til at boligmarkedet har ændret sig betydeligt over tid.  

Som beskrevet tidligere, skal man vælge imellem ex-post og ex-ante til brug for user cost beregninger 

og det kan være svært. Vi har valgt at skifte imellem de to udgangspunkter ved de forskellige parametre. 

Vi vil i det næste analysere udviklingen af forudsætningerne nærmere, som skal anvendes i formlen.  

Ejerbolig 

Afkastkrav til boliginvestering 

WACC 

Det første led i user cost formlen er at estimere afkastkravet til boliginvesteringen. Denne kan estimeres 

ud fra CAPM (Capital Asset Pricing Model), som basalt set tager udgangspunkt i den risikofrie rente 

tillagt en risikopræmie. Den samlede estimering kan herefter bruges til en fastlæggelse af 

fremmedkapitalen, som kan bruges til at udlede afkastkravet til egenkapitalen. Tilsammen udgør de den 

samlede forrentning af boliginvesteringen, også i nogle sammenhænge benævnt WACC, weighted 

average cost of capital. 

 

Til at starte med vil vi fokusere på afkastkravet til hele investeringen i boligen, WACC. 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/uAwQ
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Som beskrevet af Lunde vil et afkast skulle matche en alternativ investering, med samme risiko, som en 

investering i en tilsvarende bolig (Lunde, 2013). 

Der er flere måder dette kan gøres på, men en mulighed er at tage udgangspunkt i en risikofri placering, 

og efterfølgende estimere en risikopræmie, altså CAPM. Som tidligere beskrevet i afsnittet mobilitet, bor 

danskerne i gennemsnit 14 år i deres ejerboliger, inden de flytter. Man kan derfor bruge et perspektiv 

med et langt risikofrit alternativ. Ifølge Nordea Kredits hjemmeside (02.04.2020) kan man investere til 

en effektiv forretning på 1,06%, i fast rente over 20 år, hvilket er forholdsvist tæt på den gennemsnitlige 

ejertid. Der tages ikke højde for bidragssats, da forrentningen er set fra investors side og dermed undlades 

bidragssatsen, som er en betaling til Nordea Kredit. 

Lunde har til brug for sine beregninger fundet frem til et afkastkrav til boliginvesteringen, ud fra 

fremmedkapitalomkostningen tillagt 2%. Brugte man samme udgangspunkt i dag ville 

boliginvesteringen eller WACC (afkastkravet) ligge på 3,06%. 

En anden mulighed er at kigge på, hvad det aktuelle afkastkrav er for de professionelle investorer. 

Colliers, et erhvervsmæglerfirma, har udarbejdet en markedsrapport fra 2019, hvor de kommer frem til 

at afkastkravet for udlejningsejendomme har været faldende fra 2009 og frem til 2016-17, men ser ud til 

at have stabiliseret sig på et niveau omkring 3,75%. Dette er til trods for at niveauet er over 320 basispoint 

over den 10 årige danske statsobligationsrente, hvilket er højt set over den seneste 10 årige periode 

(Market report 2019, 2019)side 45(Market report 2019, 2019). 

 

Det aktuelle afkast på udlejningsejendomme i 2019 er på 3,75% og vores estimerede på 3,06%, ved brug 

af Lundes fremgangsmåde. Med det seneste rentehop i marts 2020, vil et relevant afkastkrav for en 

boliginvestering i 2020 sandsynligvis ligge noget over, hvorfor vi vil tage udgangspunkt i 3,835% som 

et samlet afkastkrav for WACC. 

 

Fremmedkapitalsatsen 

Efter at have estimeret WACC’en, er det nu blevet tid til at beskrive de enkelte komponenter nærmere. 

Dog skal det siges at det ikke er nødvendigt, for at arbejde videre med user cost beregningen. Men vi har 

alligevel valgt at berøre det lidt dybere, for at få en bedre forståelse for sammenhængen i det overordnede 

billede. Den første komponent er fremmedkapitalsatsen. 

 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/uAwQ
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ApJ2
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ApJ2
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ApJ2
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ApJ2
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ApJ2
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ApJ2
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Ved køb af en ejerbolig findes der forskellige låneprodukter som er målrettet boligfinansiering. 

Realkreditinstitutterne har forskellige navne på deres produkter, men fælles for dem er at paletten er bred, 

og man har som boligkøber mulighed for både lange fastforrentede lån og variabelt forrentede lån, med 

enten kort eller langt imellem rentetilpasningerne. Alle lånetyper kan fås med og uden afdrag. 

Det kan som boligkøber være svært at vælge det rigtige lån, blandt andet fordi det kan være udfordrende 

at finde det billigste lån for hele låneperioden, da den fremtidige renteudvikling kan være svær at spå 

om. 

Man kan sige at et fastforrentet lån giver den største budgetsikkerhed, da man ved optagelsen kender 

ydelsesprofilen i hele lånets løbetid, hvorimod de variabelt forrentede lån over tid kan skifte ydelse og 

dermed betyder en likviditetsmæssig usikkerhed for boligejeren. 

Til brug for beregning af boligbyrde-beregninger er det praksis at anvende 30 årig fastforrentede lån med 

afdrag. Derudover er det også værd at bemærke at boligkøberen bliver kreditgodkendt på baggrund af et 

fastforrentet realkreditlån med afvikling. Vi vil derfor anvende tilsvarende fastforrentede lån i vores 

beregning som fremmedkapitalsfinansiering. I følge Nordea Kredits låneberegner, (02.04.2020) kan man 

låne til 1,675% med fast rente og afvikling over 30 år inklusiv bidragssats. Det vil derfor være vores sats 

til fremmedkapitalen. 

Afkastkrav til egenkapitalen 

Den sidste komponent er at fastsætte afkastkravet til egenkapitalen, ud fra satsen for fremmedkapital. 

Med brug af 20% egenkapital og 80% fremmedkapital vil udregningen af kravet til egenkapitalafkast se 

således ud:  

0,03835 = 0,2*x +0,8*0,01675 

0,03835 = 0,2*0,12475 + 0,8*0,01675 

Vores krav til egenkapitalforrentning bliver derved 12,475%. 

Skat af ejendomsinvestering 

Vi har i beregningen også brug for at kende skattesatsen, som vores alternative afkast ville blive beskattet 

med, i formlen Te,t = ( 1-Te,t). Denne beskatning vil være forskellig alt afhængig af hvordan pengene 

placeres. Eksempelvis kunne der investeres igennem en pensionsordning, med fradragsret nu og her, men 

med efterfølgende PAL-beskatning af et evt. afkast og en senere beskatning når ordningen udbetales. 
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Pengene kunne også investeres som frie midler. Her gælder også forskellige beskatninger alt efter om 

der investeres i aktier som realisationsbeskattet, eller lagerbeskattet, og om personen ligger over eller 

under progressionen for høj eller lav skattesats for disse indkomstkategorier.  

For at kunne sammenligne afkast skal risikoen på investeringen være den samme, og med dette 

udgangspunkt er en ejendomsinvestering, også med brug af fremmed kapital et godt 

investeringsalternativ. 

Investeres der som privatperson i et ejendomsselskab kan beskatningen se således ud: 

Selskabsskatten i Danmark er for nuværende 22%, aktieindkomst beskatningen er 27% for indkomst op 

til 55.300,- (Forstå boligskattereformen, 2019, Skatte satser skat) og 42% for beløb over. 

Investeringen gennem selskab: 

1*0,78 = 0,78 * 0,73 = 0,57-1 = 43% ved investering under progressionsgrænsen 

1*0,78 = 0,78 * 0,58 = 0,45-1 = 55% ved investering over progressionsgrænsen 

 

Marginalskattesatsen på kapitalindkomst er sat ned løbende igennem de seneste 30 år 

(Marginalskatteprocenter 1993-2020, 2020) hvilket betyder at den udgør 42,7% i 2020. 

Marginalskattesatsen på kapitalindkomst for privatpersoner er relevant for beskatningen af vores 

alternative afkast, hvilke Lunde også har gjort brug af i hans regneeksempler.  

 

Hvilken effektiv skat personen ender med at have, afgøres derfor af hvilken indkomstsituation personen 

i forvejen har, og om investeringen lander over eller under skattegrænserne. 

Fordi beskatningen er individuel og med udgangspunkt i ovenforstående, vælger vi at anvende 42,7% i 

vores beregning.  

Skat af negativ kapitalindkomst 

Fradragsværdi af rente og bidragsudgifter indgår også i vores user cost beregning, men også disse er 

variable alt efter indkomstforhold. Rentefradraget er ca. 33% (ligningsmæssigt fradrag), igen med en 

progressionsgrænse på 50.000 kr. hvor fradraget udgør 27% over denne grænse. Ifølge regeringens 

seneste udspil er der fokus på at få nedsat rentefradraget fremadrettet (Lavere rentefradrag) Vi vil i vores 

user cost beregning regne med et fradrag på 30%.            

https://paperpile.com/c/jkrvjk/puAv+H07A
https://paperpile.com/c/jkrvjk/puAv+H07A
https://paperpile.com/c/jkrvjk/puAv+H07A
https://paperpile.com/c/jkrvjk/puAv+H07A
https://paperpile.com/c/jkrvjk/puAv+H07A
https://paperpile.com/c/jkrvjk/5vi8
https://paperpile.com/c/jkrvjk/5vi8
https://paperpile.com/c/jkrvjk/5vi8
https://paperpile.com/c/jkrvjk/pKGG
https://paperpile.com/c/jkrvjk/pKGG
https://paperpile.com/c/jkrvjk/pKGG
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Ejendomsskat, offentligværdi ift. markedsværdi og ejendomsværdiskat 

I vores beregning anvendes ejendomsværdien som grundelementet til skatterne. Da denne beregning 

vedrører Gængehaven 21 i Karlslunde, er der mulighed for at dykke konkret ned i markedsværdi, skatter 

og vurderinger for denne ejendom. 

 

Først vil vi kigge på markedsværdien af ejendommen. I 3 kvartal 2019 var den gennemsnitlige salgspris 

pr. kvadratmeter i Greve kommune 23.263 kr. Ejendommen Gængehaven 21, er 144 kvadratmeter stor, 

hvilket burde give en salgspris på omkring (144*23.263) 3.349.872 kr. Hvis man selvfølgelig antager at 

de realiserede handelspriser er repræsentative for kommunen samt huset. Som tidligere nævnt ligger 

huset i en klynge af rækkehuse i samme type og størrelse, hvorfor det derfor er relevant at kigge på 

salgspriser af nabohusene. Et nærmere tjek viser at de seneste 2 ejendomme solgt i frit salg har resulteret 

i salgspriser på 4.255.000 kr. og 4.275.000 kr. Vores konkrete bolig er dog handlet i efteråret 2018 til 

3.300.000 kr., men er som ovenfor konstateret steget i værdi og derfor udgør vores grundlag for 

markedsværdien af boligen 4.255.000 kr. da det er den mest konservative. 

 

Vi vil nu kigge nærmere på ejendomsskatten. Ejendomsskatten (grundskyld) i Greve kommune er 16,944 

promille (greve kommuene skatter), den offentlige grundværdi er i 2019 opgivet til 532.900 kr. 

(Gængehaven 21) hvilket giver en årlig ejendomsskat på 9.029,46 kr. 

 

Herefter fokuserer vi på ejendomsværdiskatten. Den tager udgangspunkt i ejendomsværdien, som for 

2020 er opgivet til 2.200.000 kr., hvilket er tæt på det halve af markedsværdien. Grundet skattestoppet 

gives et nedslag, så beskatningsgrundlaget er noget lavere, nemlig 1.850.000 kr. Ejendomsværdiskatten 

er en fast skattesats hvilket betyder, modsat ejendomsskattesatsen, at selve satsen er den samme i hele 

landet, nemlig 1% op til 3.040.000 kr. og herover 3% (Skatte satser skat). 

Ejendomsværdiskatten for ejendommen er derfor 18.500 kr. I user cost beregningen anvendes 

grundskyldspromillen ganget med andelen af ejendomsværdien samt ejendomsværdiskattesatsen. 

De 532.900 kr. i grundværdi udgør 29% af den offentlige ejendomsvurdering (532.900/1.850.000), men 

kun 12,5 % af markedsværdien (532.900/4.255.000) hvorfor vi vil anvende 12,5% i vores beregning, da 

det er mere lig virkeligheden. 

 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/drO3
https://paperpile.com/c/jkrvjk/drO3
https://paperpile.com/c/jkrvjk/drO3
https://paperpile.com/c/jkrvjk/7V6u
https://paperpile.com/c/jkrvjk/7V6u
https://paperpile.com/c/jkrvjk/7V6u
https://paperpile.com/c/jkrvjk/H07A
https://paperpile.com/c/jkrvjk/H07A
https://paperpile.com/c/jkrvjk/H07A
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Der har i en årrække været arbejdet på et nyt boligskatte system, som skal erstatte det nuværende, med 

ønske om at få en mere nøjagtig beskatning. Det nye system er dog udskudt, og forventes først 

implementeret i 2024 (Nye skatteregler for boliger udskudt til 2024, 2019, Skatte satser skat). I den 

forventede nye beskatning vil der blive indført et forsigtighedsprincip, som betyder at man vurderer 

ejendommen og trækker 20% fra. Den nøjagtige skattesats kendes ikke, men man forventer at den vil 

ligge omkring 0,55% for ejendomsvurderinger op til 7,5 mio. kr. og for ejendomme over, på 1,4% (Forstå 

boligskattereformen, 2019). Hvis vi antager at ejendomsvurderingerne vil tilpasse sig de reelle 

handelspriser, får vi med 20% nedslag 4.255.000 kr.*80%*0,55%= 18.722 kr. Der vil dermed ikke være 

den store forskel på hvad der betales i ejendomsværdiskat i dag og den forventede i 2024. 

18.722/4.255.000 kr. = 0,44 % forventet med den nye boligskatte reform. 

18.500 kr./4.255.000 kr. = 0,43 % den nuværende. 

Vi vil i user cost beregningen bruge de effektive 0,43 % i vores beregning, men vil være opmærksomme 

på at den muligvis vil kunne blive lidt højere i fremtiden. 

Kontantpris 

Ejerboligen i Karlslunde er fuldstændig identisk med lejeboligen og kontantprisen sættes derfor til 1 i 

formlen, da skallen af boligerne er ens. Selvom den faktiske kontantpris er 4.255.000 kr., så har det ingen 

betydning. 

Drift, administration og vedligeholdelse 

Når man ejer en bolig, vil der også være nogle løbende omkostninger til boligen. Nogle af disse udgifter 

medtages også under begrebet boligudgifter, i en salgsopstilling. Af sammenfaldende udgifter kan 

nævnes hus/ejendomsforsikring, renovation og grundejerforening.  Af udgifter som ikke fremgår af 

salgsopstilling er, løbende vedligeholdelsesudgifter og andre driftsmæssige udgifter, som service på fyr. 

Det kan øjensynligt være svært at vide præcist hvor store disse er. Dette konkluderer Lunde også i hans 

analyser, at det altid ved denne post vil bero på et vist skøn. Dog fordi der er tale om et nyere hus, vil der 

alt andet lige være mindre udgifter i starten, og dermed også større sikkerhed for hvad denne post vil 

dække de næste par år. 

Lunde, fastsætter satsen til 2,5% i 1999, ud fra en tidligere undersøgelse af de almene boliger, mens han 

i den nyere udgave i 2013, fastsætter den til 3%. 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/H07A+J6iv
https://paperpile.com/c/jkrvjk/H07A+J6iv
https://paperpile.com/c/jkrvjk/H07A+J6iv
https://paperpile.com/c/jkrvjk/H07A+J6iv
https://paperpile.com/c/jkrvjk/H07A+J6iv
https://paperpile.com/c/jkrvjk/puAv
https://paperpile.com/c/jkrvjk/puAv
https://paperpile.com/c/jkrvjk/puAv
https://paperpile.com/c/jkrvjk/puAv


Side 30 af 106 

 

Vi vælger at fastsætte den til 2%, ud fra ovenstående betragtninger med særlig vægt på, at der er tale om 

et nyt hus. 

Nedslidningstakten 

Det næste der tages med i beregningerne er ejendommens nedslidning, det vil sige værdiforringelse 

blandt andet på grund af alderen. Det er svært at fastsætte denne del, da kvaliteten af boliger som bygges, 

kan variere meget. Dels på grund af valget af materialer, og selve den håndværksmæssige udførsel som 

er forskellig. Nedslidningstakten er fastsat til 1% af Lunde, både tilbage i 1999 og 2013. Det svarer til at 

boligens levetid er 100 år, hvilket ikke virker urealistisk jf. en analyse i 1992, hvor det konkluderes at 

medianen af levetiden af et hus er omkring 100 år (Andersen, 1992). I analysen argumenteres dog for at 

det ikke virker sandsynligt at nedslidningstakten er på 1%, men bør være mindre, hvilket skyldes at der 

også sker nedlæggelser af boliger, som ikke er afhængige af alderen. Det kan være ved brand, 

ekspropriation ved udvidelse af motorveje etc. Disse tidlige nedlæggelser er svære at estimere. Derudover 

kan det også være svært at forudse tiltag foretaget af regeringen som f.eks. byfornyelsestilskud, som gør 

at boliger bliver renoveret i stedet for at blive revet ned. Med ovenstående udfordringer vælger vi at 

bruge 0,8% i beregningerne. 

Inflation  

Vi har også brug for et estimat af den forventede realprisudvikling på boligmarkedet, udregnet ved 

boligprisudviklingen fratrukket inflation. Inflationen har som tidligere nævnt været faldende set over en 

længere årrække. Vi fandt frem til at inflationen set over de seneste 20 år, i gennemsnit har ligget på 1,68 

%, men er det repræsentativt at anvende fremadrettet?  

Forbrugerprisindeks.                                                    Figur 9  

   
Kilde: Danmarks Statistik 

 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/Chgs
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Zoomer vi lidt længere ind og kigger på de seneste 5 år får vi ifølge Danmarks statistik et gennemsnit på 

0,7%, hvilket må siges at være lavt sammenholdt med de 1,68%.  

De seneste 5 års gennemsnit er meget lavt historisk set, og vi vil derfor til brug for vores user cost 

beregning, bruge gennemsnittet (0,7+1,68)/2 =1,19%. 

Prisstigningstakten 

Den sidste del af user cost er hvordan priserne på boligmarkedet udvikler sig, op som ned, den såkaldte 

prisstigningstakt. Før vi analyserer udviklingen nærmere, vil vi først kigge på hvad der egentlig ligger 

bag huspriserne og hvad der driver dem. 

 

Parametre som inflation, BNP-vækst, samt udviklingen i ledigheden er nogle af de vigtigste forklarende 

parametre, når man kigger på hvordan huspriserne udvikler sig (Cajias and Ertl, 2016). 

Det understøttes af Tsatsaronis and Zhu (2004), som finder at inflation er den største driver for 

boligprisudviklingen. Det begrundes med at boligkøb er et forbrugsgode for den private boligkøber, som 

samtidig udgør en investering i et aktiv med en begrænset likviditet, og høje transaktionsomkostninger.  

Udover de førnævnte 3 forklarende parametre, skal også de pengepolitiske styringer, som blandt andet 

den korte rente også nævnes, da den korte rentes bevægelser kan være med til at forklare op imod 30% 

af bevægelserne i huspriserne (Cajias and Ertl, 2016). De finder at i teorien bør den ekspansive 

pengepolitik, som der føres i dag, i form af lempelig pengepolitik, fører til et fald i renterne. Dette vil 

medføre kraftig stigning i efterspørgslen efter boliger, og dernæst vil det betyde stigende huspriser. Det 

betyder at der er en negativ korrelation mellem huspriser og renter (Cajias and Ertl, 2016). 

 

Samtidig beskriver Natansky (2012) at der er tre overordnede ting der driver huspriserne: 1) økonomien; 

det kan være bruttonationalprodukt, renten eller disponibel indkomst, 2) demografi: hvilket kan være 

befolkningsstigning, urbanisering eller husholdningsstørrelse og, 3) institutionelle faktorer: for eksempel 

sammensætningen af det finansielle system, skat og subsidier. 

Dette hænger godt sammen med teorien bag den boligøkonomiske model, som beskriver sammenhængen 

mellem flere forskellige faktorer i relation til boligpriser, med udgangspunkt i basale udbud og 

efterspørgsel (DiPasquale, 1996). 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/SDZG
https://paperpile.com/c/jkrvjk/SDZG
https://paperpile.com/c/jkrvjk/L4z4
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Boligøkonomisk Grundmodel                  Figur 10                                                                                                 

 
Kilde: (DiPasquale, 1996) 

 

Den består af 4 kvadranter: 

1. kvadrant (Efterspørgselskurven): Består af huslejen over for boligbeholdningen 

2. kvadrant (Kalkulationsrenten): Består af huslejen over for ejendomsprisen 

3. kvadrant (Byggeomkostninger): byggeriet over for ejendomsprisen 

4. kvadrant (Tilpasning af boligmasse): nybyggeri over for boligbeholdningen 

Modellen er en én faktor ligevægtsmodel, hvilket vil sige at den kun kan håndtere en ændring ad gangen. 

Dette opvejes dog af fordelen, nemlig at den er overskuelig og enkel. 

Ved en stigning i renten vil hældningen på kalkulationsrenten i 2. kvadrant stige, som det ses ovenfor. 

Dette vil føre til en faldende pris, hvilket dernæst medfører at der bygges mindre og på grund af 

nedslidningen af boliger, føre til at boligbeholdningen vil falde. Det betyder samtidig at efterspørgslen 

også vil falde og dermed trække huslejen op.  

https://paperpile.com/c/jkrvjk/L4z4
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En vigtig del som er med til at afgøre priserne på boliger er efterspørgslen. Øget efterspørgsel presser 

priserne op. Boligbyrden, som vi tidligere har skrevet om, er et godt parameter til at vurdere om niveauet 

for huspriserne er højt eller lavt og indirekte fortælle hvor stor efterspørgslen er. Som tidligere 

konkluderet er den i øjeblikket væsentligt lavere end op til finanskrisen. Dette betyder at der er plads til 

en øget efterspørgsel, som kan presse priserne yderligere op. Den er selvfølgelig hjulpet godt på vej af 

løbende faldende renter, som er historisk lave og dermed udgør en mindre del af den samlede udgift til 

at bo (House price bubbles and the advantages of stabilising housing taxation, 2016). 

 

Det er interessant at analysere nærmere på sammenhængen mellem renten og huspriserne.  

Renten der her fokuseres på er den langt løbende obligationsrente for realkreditlån. Årsagen til det er, at 

det i en analyse af Miles (2014), som undersøger forskellen mellem den korte og den lange rente i 

perioden 1972-2010, finder at den lange rente har en større indflydelse på huspriserne end den korte 

rente. Citeret: Dette giver god mening da boligkøberen bliver kreditgodkendt på baggrund af den lange 

rente, som en del af kreditgivningen ved boligkøb (Cajias and Ertl, 2016).  

Men hvor stor betydning har renten på huspriserne? Det analyserer vi nærmere i det følgende afsnit. 

Huspriserne der tages udgangspunkt i, er de gennemsnitlige kvadratmeterpriser opdelt i forskellige 

regioner og landsgennemsnittet. Perioden der er undersøgt går fra 1998 til 2019. Renten er opgjort pr. 

ugebasis og huspriserne pr. kvartal. 

For at kunne sammenligne data, er der for begge sæt benyttet et aritmetisk gennemsnit til sammenlægning 

af kvartaler og ugebasis til årstal. Dette minimerer også fejlkonklusioner som følge af ekstreme 

observationer. 

  

Som det ses i nedenstående figur 11, er renten faldet fra et niveau på omkring 7% til omkring 1,5%. 

Henimod finanskrisen i 2008 var der dog en periode, hvor renten midlertidigt steg fra omkring 4% til lidt 

over 6% i perioden 2005-2008, hvorefter den er faldet uafbrudt lige siden, hvis vi ser bort fra det lille 

rentehop i marts 2020. 

Huspriserne er steget på landsplan stort set hele perioden, dog undtaget af en korrektion fra 2007 til 2009 

på -14,24% og en periode med stabile priser fra 2009 til 2014, hvorefter priserne er steget støt og nu 

ligger i et niveau over 2007. Det er tæt på den samme historie for huspriserne i København. Der er en 

indikation af, at der er en forsinkelse på renteændringerne og udviklingen i priserne, når det kommer til 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/ZxZp
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København, da faldet i priserne først startede i 2006, selvom renten startede med at stige i 2005.  

 

Realkreditrenten og kvm.priser for rækkehuse & villaer, regionsopdelt.     Bilag D Data+ Figur 11 

 

Kilde: Renten(Finansdanmark - Obligationsrenter, 2020) Priser(Realkreditrådet, 2020) 

  

Volatilitetsforskellen i priserne mellem hele landet og København skinner også igennem på grafen og 

viser at risikoen ved at investere i et hus i København er væsentligt større. 

En lineær regression imellem renten og huspriserne for de to områder, viser at der på landsplan har været 

en korrelation på -0,70 for huse, det vil altså en sige en negativ korrelation, som vi også tidligere har 

beskrevet at der teoretisk set bør være. Resultatet er klart signifikant og forklaringsgraden ligger på 48%, 

det vil sige at renten forklarer 48% af husprisernes udsving på landsplan. Se Bilag D – (Regression Huse 

– Hele Landet) 

Dette underbygges også af en analyse fra Nykredit, hvor man finder at husprisernes følsomhed over for 

ændringer i renten er høj. Dette hænger blandt andet sammen med at vi generelt har en høj gældsandel i 

forhold til vores indkomst. Den ligger i 2019 på 2,8 gange, når vi måler den totale gæld i forhold til 

nettoindkomst. Derudover kan forklaringen på den høje følsomhed i renten også ligge i at boligbyrden 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/efvT
https://paperpile.com/c/jkrvjk/PReY
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er høj i Danmark, gennemsnitligt på 30% fra 1998 til 2019 (Jacob Isaksen, Housing market analyst, 

Nykredit Markets, 2019). 

Kvadratmeterprisen i dag er på 13.915 kr. på landsplan. Via regression på landsplan kan man samtidigt 

aflæse, at hvis renten var 0%, ville kvadratmeterprisen være 15.285 kr. i forhold til den udvikling, der 

har været historisk set. 

 

Mere markant er det dog når vi fokuserer på huse i København, som sammenlignet med 

landsgennemsnittet har en noget større negativ korrelation på -0,85. Dertil kommer en ret høj 

forklaringsgrad, som viser at 73% af udsvingene i huspriser er forklaret ved hjælp af renten. Bilag D- 

(Regression Huse København) 

Det kan derfor konkluderes, at renten udgør en endnu større betydning for udviklingen i huspriserne i 

København end for hele Danmark. Dette understøttes også af IMF (Den Internationale Valutafond) der 

tidligere har vist at huspriserne i f.eks. København er mere følsomme overfor ændringer i renten. Det kan 

forklares ved flere ting. Dels at det er sværere at justere udbuddet af boliger i populære områder, dels er 

priserne på jord til byggegrund mere følsom overfor renteændringer, end bygninger er. Da prisen på jord 

til byggegrund bliver bestemt ud fra nutidsværdien af fremtidens afkast, slår renteændringer fuldt 

igennem. Priser på bygninger er bestemt ud fra byggeomkostninger, og finansieringsomkostningerne 

udgør en mindre del af byggeomkostningerne. Det betyder at der hvor jord udgør en stor del af hele 

ejendommens værdi, der er følsomheden størst, hvilket gør sig gældende for København (House price 

bubbles and the advantages of stabilising housing taxation, 2016). 

Kvadratmeterprisen i dag er på 34.997 kr. for hovedstaden. 

Hvis renten falder til 0%, bør den gennemsnitlige kvadratmeterpris for huse i København være 39.906 

kr., hvis den historiske udvikling er gældende i fremtiden. Resultatet viser sig at være signifikant. 

 

Vi kan derfor opsummere, at betydningen af den lange rente er stor for boligpriserne, da 

forklaringsgraden på landsplan ligger på 48%.  Derudover kan vi også udlede at de er stærkt negativt 

korreleret, mellem -0,84 og -0,70 på landsplan. 

  

Efter at have kigget nærmere på opbygningen af huspriserne, vil vi nu analysere udviklingen i priserne 

nærmere.  

https://paperpile.com/c/jkrvjk/N75S
https://paperpile.com/c/jkrvjk/N75S
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ZxZp
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ZxZp
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ZxZp
https://paperpile.com/c/jkrvjk/ZxZp
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Der er her to måder at anskue det på, nemlig om der bruges den historiske prisudvikling, som gældende 

for fremtiden eller om der bruges de forventede fremtidige stigninger. 

Hvis vi først kigger på de historiske tal, er nedenfor analyseret de gennemsnitlige kvadratmeterpriser for 

huse. Da der i dette konkrete tilfælde er tale om et rækkehus, finder vi det nærliggende udelukkende at 

kigge på prisudviklingen på huse i vores beregninger. Derudover har vi fokuseret på hele Danmark samt 

København (Realkreditrådet, 2020). Dataene er analyseret via det geometriske (tidsvægtede) gennemsnit 

for den procentvise udvikling i priserne. Data udgør kvartalsvis husprisændringer. 

 

Gns. kvadratmeterpriser for huse        Bilag E ( Data+ Figur 12) 

 

Kilde: Finans Danmark (Realkreditrådet, 2020), 

 

Op til den finansielle krise havde boligpriserne virkelig fart på, og det viste sig at de var steget så meget, 

at vi så efterfølgende oplevede stærkt faldende priser til følge. Da finanskrisen har haft en tydelig 

påvirkning på udviklingen, har vi valgt at dele perioden op i 3 markante perioder, før, under og efter den 

finansielle krise. 

 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/PReY
https://paperpile.com/c/jkrvjk/PReY
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1. periode er fra 1992 og hen til finanskrisen, september 2006, hvor udviklingen er ret markant med stor 

stigning. Her viser analysen at der har været en gennemsnitlig stigning på 8,17% pr. år for huse i hele 

Danmark, mens der for København har været en stigning på 11,54% pr. år. Der er altså en klar forskel 

på beliggenhed. 

 

2. periode som er noget kortere og løber fra september 2006 til marts 2009, har været præget af store 

prisfald. Anderledes er det dog for huse i hele Danmark, som har haft en markant blødere fald i priserne, 

hvilket også ses på gennemsnittet, som viser et fald på -6,08% pr. år, mens husene i København er faldet 

over dobbelt så meget med -13,31% pr. år. 

  

3. periode er fra marts 2009 og frem til september 2019. Den har været præget af stigninger, svarende til 

første periode, omend noget lavere. Huse på landsplan viser en stigning på 1,81% pr. år, mens 

Københavnske huse er steget med 5,48% pr. år. Der har derfor ikke været nær så meget fart på som første 

periode. 

 

Vi kan derfor konkludere at afhængig af hvilken periode man er i, med prisstigninger eller prisfald, så 

svinger prisstigningerne med tiden og derfor er det svært at vide hvad der er gældende for fremtiden. 

 

Da vores case tager udgangspunkt i et rækkehus som ligger uden for hovedstaden, skal vi tage stilling til 

om vi skal bruge data fra landsgennemsnittet eller hovedstaden. Da Karlslunde kun ligger 28 kilometer 

fra Rådhuspladsen i København, ligger det ikke langt ude for hovedstaden. Derfor tages der 

udgangspunkt i data fra hovedstaden.  

Hvilket også argumenteres ved at man må forvente at Karlslunde rammes af den såkaldte rippleeffekt, 

eller bølgeeffekten som den også omtales. Bølgeeffekten tilsiger at stigninger i huspriserne spreder sig 

som ringe i vandet, fra der hvor de er størst. I Nationalbankens analyse bekræftes det at der ses regionale 

forskelle på huspriserne i Danmark, men også at bølgeeffekten finder at husprisstigningerne opstår som 

ringe i vandet, og at de på den korte bane er kraftigst tættest på hvor de største stigninger finder sted, 

altså København (Hviid, 2017). 

 

Vi kan med baggrund i den viden sige, at stigningstakten må være tættere på hvad man ser i hovedstaden, 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/FMhS
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end på hvad den gennemsnitligt er i resten af landet. Vi kommer dermed frem til at der er flere 

understøttende parametre til at anvende boligprisstigninger over landsgennemsnittet i vores user cost 

beregninger. 

 

Som vi kom frem til tidligere, så er huse i perioden 2009 til 2019 på landsplan steget med 1,81% pr. år, 

mens Københavnske huse er steget med 5,48% pr. år. Det virker ikke helt ved siden af hvis vi 

sammenholder tal fra boliga.dk for Greve kommune, som Karlslunde ligger i. Her viser salgspriser i 

samme 10 årige periode, at kvadratmeterpriserne historisk er steget med 3,82% pr. År (Udviklingen i pris 

pr. m2 for parcel- og rækkehuse i Greve kommune; Hviid, 2017). 

Analyserer vi på tallene i hele perioden fra diagrammet 1992-2019, både før, under og efter finanskrisen, 

så har der gennemsnitligt været en prisstigning på 4,5% om året på landsplan, mens det har været 7,02% 

for København. 

Dette understøttes af en analyse af huspriserne i Danmark fra 1980-2014, som viser en gennemsnitlig 

stigning på 5,19% hvert år (Cajias and Ertl, 2016). De finder også at huspriserne er det næstmest volatile 

parameter, i blandt andet BNP, inflation, arbejdsløshed og personlig disponibel indkomst. 

 

Ovenstående historiske data kompliceres imidlertid af, at man også skal være opmærksom på, at i og 

med, at der er tale om en prisudvikling, hvori en masse bolighandler ligger bag priserne, så er det svært 

at gennemskue, hvorvidt ændringen skyldes en regulær stigning som følge af udviklingen, eller om en 

del af ændringen skyldes forbedringer af boligen. Den samme bolig handles typisk ikke inden for kort 

tid, og varen som der sælges, er derfor hele tiden forskellig. 

  

Det er derfor relevant at kigge nærmere på SPAR-metoden (Sales Price Appraisal Ratio). Grundlæggende 

går metoden ud på at tage handelsprisen og justere den i forhold til den offentlige ejendomsvurdering. 

Det har Danmark Statistik gjort i et prisindeks, som er gengivet nedenfor (Beregning af prisindeks for 

ejendomssalg, 2014). 

 

Som det ses af grafen, varierer udviklingen i priserne meget lig det vi tidligere fandt frem til via 

kvadratmeterpriserne. Hvis der laves et gennemsnit på indekset, så ligger det på 96,3 over hele perioden. 

Priserne har altså fra 2006 til 2019, gennemsnitligt ligget under niveauet for 2006. 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/FMhS+m6Y5
https://paperpile.com/c/jkrvjk/FMhS+m6Y5
https://paperpile.com/c/jkrvjk/FMhS+m6Y5
https://paperpile.com/c/jkrvjk/FMhS+m6Y5
https://paperpile.com/c/jkrvjk/SDZG
https://paperpile.com/c/jkrvjk/WuUo
https://paperpile.com/c/jkrvjk/WuUo
https://paperpile.com/c/jkrvjk/WuUo
https://paperpile.com/c/jkrvjk/WuUo
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Hvis vi sammenligner udviklingen med den anden graf fra tidligere, som er baseret på handlede 

kvadratmeterpriser, hvor vi analyserede os frem til at udviklingen fra december 2006 til marts 2009 var 

-6,08%, og fra juni 2009 til september 2019 var 1,81%. Sammenholdt med SPAR-metoden, er den 

procentvise ændring henholdsvis -6,10% og 1,10%, så der er ikke den store forskel i et faldende marked, 

men i et stigende marked, og SPAR-metoden er markant mere forsigtig.  

 

Prisindeks for ejendomssalg, 2006 = 100   Bilag F + Figur 13 

 

Kilde: Danmarks Statistik, EJ14 

 

Det skal dog siges at ingen modeller er perfekte, og SPAR-metodens imperfektion er netop det, at den 

bruger de offentlige ejendomsvurderinger. Disse har været til stor debat de seneste år grundet upræcished, 

og de har derfor været fastfrosset det seneste stykke tid. Dette giver selvfølgelig en vis usikkerhed.   

 

Ovenstående analyser af dels de realiserede handelspriser og SPAR-indekset, gør det relevant at stoppe 

op og overveje, hvad der er gældende for fremtiden, da det som tidligere beskrevet, er ret vigtigt at holde 

sig for øje om vi taler om prisudviklingen som ex-ante, eller ex-post. Altså om der tages højde for 

forventede prisstigninger eller bruges historiske data. 

Når vi taler om ex ante, altså forventningen, er det dog svært fordi der kan være forskellige meninger, 

som blandt andet bunder i hele diskussionen, om hvorvidt det er ”fundamentals” eller psykologiske 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=EJ14&PLanguage=0
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faktorer, som driver priserne. For bør det være Lundes udgangspunkt for boligprisstigninger på 2,5% pr. 

år for landsplan (Lunde, 2013)?. Eller skal det i stedet være hvad Finansministeriet forventer af 

husprisstigninger i Danmark for 2020, nemlig 3,2% pr. år (Finansministeriet, 2019)?. 

 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i det, som der historisk har været gældende for Greve kommune, altså 

3,82% pr. år. 

 

User cost beregning for ejerbolig i Gængehaven 

Vi har nu gennemgået alle de variable parametre der er nødvendige, for at kunne beregne user cost for 

ejerboligen i Gængehaven i Karlslunde, og vi repeterer derfor formlen nedenfor: 

 

UCt=Et*Ie,t*(1-Te,t)+Ft*If,t*(1-Tf,t)+Kt(dt+qt+a*gTt+et-Pc,t-(Pej,t-Pc,t)) 

 

I eksemplet anvendes 20% egenkapital og 80% fremmedkapital, Et er derfor 0,2 og Ft 0,8. 

 

User cost = 0,2*0,12475*(1-0,427)+0,8*0,01675*(1-0,7)+1*(0,02+0,008+0,125*0,016944+0,0043-

0,0119-(0,0382-0,0119) = 1,99%  

 Bilag G - (UC ejerbolig) 

 

User cost - privat lejebolig 

Vi vil nu se nærmere på user cost for lejeboligen. Lunde beskriver at denne tilnærmelsesvis svarer til 

huslejen. Dog skal der i user cost beregningen også tages højde for det nødvendige kapitalindskud, som 

lejer har, og det mistede afkast af dette indskud (Lunde and Hvidt, 1999). I formlen som han har med i 

tidskriftet fra 1999, fremgår det mistede afkast dog ikke direkte af formlen. Og senere i 2013, hvor hans 

seneste note og beregningerne er lavet, har han ikke opsat nogen formel for lejeboligen, men beskriver 

stadig nødvendigheden af at have det med. Vi har derfor selv tilføjet dette i formlen. 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/uAwQ
https://paperpile.com/c/jkrvjk/VjLL
https://paperpile.com/c/jkrvjk/7tbz
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For nemmere at kunne beregne og sammenholde med den tidligere beregning for ejerbolig, 

sammenligner vi med en tilsvarende lejebolig i Gængehaven i Karlslunde. Boligen er fuldstændig 

identisk med ejerboligen. Derudover er lokationen også præcis den samme, da boligerne ligger meget 

tæt på hinanden. Dette betyder at vi kan sætte kontantprisen lig 1. 

Da byggeriet er helt nyt er huslejen fastsat efter markedslejen. Det er en væsentlig antagelse eller 

forudsætning i forhold til lejeboliger, som ellers kan holdes kunstigt nede, under andre begreber som det 

lejedes værdi og omkostningsbestemt husleje. 

Vi opstiller derfor formlen nedenfor fra Lundes opstilling i 1999 (Lunde and Hvidt, 1999): 

UCt = Kt·(dt +qt +a·gTt +it –Pej,t) + it·(1-Tt)·Et 

Kt = Ejendommens markedsværdi primo periode t 

dt = drift, administrationsbidrag og vedligeholdelsesomkostninger i periode t, udregnet som en 

procentsats pr. krones ejendomsværdi 

qt = ejendommens nedslidnings rate 

a·gTt = Grundskylden (pr. krone ejendomsværdi) 

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

Pej,t = Prisstigningstakten for private ejendomme ved fastholdt kvalitet i periode t 

it = afkastkravet til egenkapitalen / forrentningen af depositum og forudbetalt husleje 

Tt = den relevante kapitalindkomst skattesats 

Et = egenkapitalen  

 

Ejendommens markedsværdi  

Som tidligere nævnt kan ejendommens markedsværdi sættes til 1, da boligen er identisk med 

ejerboligen. 

Drift, administration og vedligeholdelse 

Som vi tidligere har konkluderet, ved gennemgangen af user cost for ejerbolig, er denne post sat til 2%. 

For yderligere beskrivelse, henvises til afsnittet under ejerbolig. Det argumenteres dog at udgiften bør 

være lavere, da der kan opstå stridigheder mellem lejer og udlejer, om hvem der står for hvilken del af 

vedligeholdelsen. Disse stridigheder fører simpelthen til at der er ting som bliver gjort langsommere eller 

slet ikke. Selvom man som boligejer har mulighed for at lave gør-det-selv-arbejde og derved minimere 

udgiften til vedligeholdelse. Så har man som lejer ikke det store incitament for at vedligeholde tingene 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/7tbz
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på samme vis. Derfor formodes det at der er mindre vedligeholdelse ved lejeboliger end ejerboliger 

(Administration, drift og vedligehold af lejligheder, 2013). 

Det er dog tvivlsomt hvor meget der i ovenstående er taget højde for at der er større administrativt arbejde 

og ekstra omkostninger ved at leje sin bolig ud. 

På baggrund heraf, antages det i beregningerne at der gælder den samme sats for lejebolig som ejerbolig, 

det vil sige 2%. 

Nedslidningstakten 

Afskrivningen i form af værdien af en bolig falder på grund af forældelse og generel nedslidning. Vi kom 

frem til at den er 0,8%, hvilket svarer til at boligen har en levetid på 125 år, som ikke virker urealistisk. 

Dette er derfor også udgangspunktet for lejeboligen. 

Grundskylden (pr. krone ejendomsværdi) 

Vi fandt tidligere ud af at grundskyldspromillen udgør 16,944% samt at den offentlige grundværdis 

andel af markedsværdien udgør 12,5%. Hvilket giver en samlet grundskyld pr. krone ejendomsværdi på 

0,2118%. 

Afkastkrav for investering 

Da vi anvendte et afkastkrav på 3,835% for ejerbolig, vil det være det samme som bruges for lejeboligen. 

Da dette afkastkrav netop afspejler udlejers forventede forrentning af investering i boligen og på den 

måde er der ikke forskel på om boligen er beboet af ejer eller lejer. 

Prisstigningstakten 

Selvom der ikke var et entydigt svar på hvad der præcist er den rigtige forudsætning for fremtidige 

prisstigninger, argumenterede vi for at det rigtige udgangspunkt er 3,82%, som vi bruger til udregningen. 

Afkastkrav til egenkapital 

Vi skal fastsætte et afkastkrav til egenkapitalen, hvor egenkapitalen dækker over indskuddet. Det er 

nødvendigt at lægge et depositum, en forudbetalt husleje samt den første måneds husleje, alle 3 samlet, 

typisk kaldet indskud. Depositummet og forudbetalt husleje må hver især begge maks udgøre 3 gange en 

måneds husleje, det vil altså sige samlet 6 gange den månedlige husleje.  

https://paperpile.com/c/jkrvjk/Mj3l
https://paperpile.com/c/jkrvjk/Mj3l
https://paperpile.com/c/jkrvjk/Mj3l
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Det er en kapitalbinding samt en omkostning i form af at lejeren kunne have brugt det krævede depositum 

på anden vis, f.eks. investere dem i aktier eller andre aktiver. Det er i det videre antaget at indskuddet 

fremskaffes kontant, og dermed er der ikke tale om nogen fremmedkapitalomkostning. Hvorvidt det er 

sandsynligt vides ikke, men det antages at være gældende at man ikke skal låne til indskuddet. 

 

Det tidligere afkastkrav vi har argumenteret for, for boliginvesteringen, er forskellig fra dette, da det er 

en anden tidshorisont. Derudover er indskuddet ikke bundet på samme måde, da man som lejer typisk, 

har mulighed for at opsige lejemålet få måneder efter. Hvis lejeboligen efterlades i samme stand som ved 

indflytning, får lejer alle pengene tilbage og det er derfor ikke en udgift. Der er dog altid en risiko for at 

udlejer finder noget som skal fradrages i indskuddet. 

 

Tidligere fandt vi frem til at den gennemsnitlige lejeperiode ligger på 5,5 år, hvorfor afkastkravet skal 

matche en tilsvarende periode og risiko (DEAS, 2014). Et bud på det er at tage udgangspunkt i F5 lån 

som periodemæssigt stemmer overens. Lånet kostede pr. den 3. april 2020 0,014% ekskl. bidragssats. 

Forrentningen er så tæt på 0% at det derfor ikke vil have nogen betydning for beregningerne og vi har 

derfor ikke medtaget det mistede afkast af indskuddet i fremtidige beregninger for lejebolig. Vi har dog 

i det følgende afsnit, fortsat analyseret os frem til de resterende parametre, såfremt at renten ændrer sig 

og leddet alligevel bliver relevant. 

 

Kapitalindkomst skattesats 

Der mangler nu blot en fastsættelse af den skattesats som afkastet bliver beskattet med, nemlig positiv 

kapitalindkomst. Da det er meget afhængigt af kommuneskatten og indkomstskatten, er det svært at sige 

præcist hvad den skal være. Men som tidligere for ejerboliger er der taget udgangspunkt i den maksimale 

positive kapitalindkomstskat som udgør 42,7%. 

Egenkapital 

I forhold til størrelsen af indskuddet, ligger det for lejeboligen i Karlslunde på 66.500 kr. Ovenstående 

kan måske give anledning til en refleksion om det er meget eller lidt? Hvis vi ser lidt bredere, så er 

indskuddet gennemsnitligt for lejeboliger i København på 71.451 kr., hvis man ser på tværs af lejebolig 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/LiJg
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størrelser, opgjort i en undersøgelse af boligportal.dk (Så meget koster det at flytte i lejebolig, 2017). Det 

skal dog bemærkes at undersøgelsen er citeret på home.dk, som i den sammenhæng er noget inhabil og 

det fremgår ikke hvor data kommer fra og hvor mange cases der er undersøgt. Men hvis resultatet tages 

for gode varer, så ligger boligen i Karlslunde med 66.500 kr. i indskud, meget tæt på gennemsnittet. 

 

Udregning af user cost for lejebolig 

Vi kan derfor opstille følgende udregning med parametrene: 

1*(0,02+0,008+0,002118+0,03835-0,0382) + 0 = 3,03%   

Se Bilag G - (UC Lejebolig) 

Opsummering 

Vi har derfor fundet frem til at user cost for ejerboligen udgør 1,99%, mens det for lejeboligen er på 

3,03%. Hvilket vi bemærker er rigtig lave satser, sammenlignet med Lundes beregninger, og derfor kan 

det overvejes om niveauet er midlertidigt (Lunde, 2013)? 

Da user cost er en procentsats af markedsværdien på ejendommen, betyder det at omkostningen for 

ejerboligen svarer til user cost af boligens værdi og at lejeboligens omkostning svarer til user cost satsen 

for lejebolig af boligens markedsværdi. 

Det er altså væsentligt dyrere at leje boligen i Karlslunde end at købe. Selv når der tages højde for de 

ikke likviditetsmæssige omkostninger. Det kan dog ikke ud fra dette konkluderes om lejeboligen kan 

lejes til en user cost på 3,03% i det nuværende marked, da boligens værdi er sat til 1. 

 

 

 

  

https://paperpile.com/c/jkrvjk/a3N9
https://paperpile.com/c/jkrvjk/a3N9
https://paperpile.com/c/jkrvjk/a3N9
https://paperpile.com/c/jkrvjk/uAwQ
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Følsomhedsanalyse 

Vi vil nu kigge nærmere på hvor følsom user cost beregningen er over ændringer i parametrene. 

I Lundes to regneeksempler fra 1998 og fra 2013, anvendes de respektive års forudsætninger til beregning 

af user cost (Lunde, 2013). For 1998 viser ejerbolig user cost beregningen 8,25 % og for 2013 er den 

8,35% af boligens markedsværdi. Herudaf kan det konkluderes at user cost umiddelbart ændrer sig 

minimalt over tid på trods af ændringer i eksempelvis rente miljø og skattesatser.  

Den seneste af hans beregninger er fra 2013, det vil sige cirka 7 år gammelt og der er derfor sket en 

væsentlig ændring i parametrene. Hvorfor det også ses at Lundes parametre divergerer betydeligt fra 

vores beregninger af huset i Gængehaven, på trods af at udsvingene burde være minimale. 

  

Ved at ændre på de forskellige forudsætninger viser det sig hurtigt at user cost beregningerne er mere 

følsomme over for nogle parametre end for andre. Vi vil analysere dette nærmere ved at ændrer på én 

parametre af gangen i formlen og dermed holdes alle andre parametre konstante. Selvom vi er velvidende 

om at det er anderledes end den virkelige verden, hvor tingene typisk ændrer sig afhængigt og uafhængigt 

af hinanden.  

 

Oversigten nedenfor viser hvad user cost vil være hvis kapitalskattesatsen ændrer sig mellem 10% og 

90%. Som det ses, vil det betyde at user cost varierer 2%-point.  

         Figur 14 

Følsomhed kapitalskat 

Kapitalskat 10% 20% 30% 40% 42,7% 50% 60% 70% 80% 90% 

User Cost 2,81% 2,56% 2,31% 2,06% 1,99% 1,81% 1,56% 1,31% 1,06% 0,81% 

Egne beregninger - Bilag G (UC Følsomheder) 

 

Næste analyse viser variationen af user cost hvis fradragsværdien er mellem 10% og 90%. Som det 

fremgår, ændrer dette kun 1,07%-point ved den samlede user cost, stadig med alle andre parametre 

fastholdt. 

Det betyder at beregningen er væsentligt mere følsom overfor ændringer i kapitalbeskatningen end over 

for fradragsværdien af renteudgifter. 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/uAwQ
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                                                                                                                  Figur 15 

Følsomhed fradragsværdi 

Fradragsværdi 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 90% 

User cost 1,19% 1,32% 1,45% 1,59% 1,72% 1,86% 1,99% 2,12% 2,26% 2,26% 

Egne beregninger - Bilag G (UC Følsomheder) 

Det nuværende rentemiljø er betydeligt lavere end da Lunde lavede regnestykket i 2013. Hvilket er med 

til at presse user cost beregningen ned af, da både fremmedkapitalomkostningen bliver billigere, men 

også kravet til egenkapitals alternativafkast er blevet lavere.  I næste analyse ses hvordan user cost ændrer 

hvis fremmedkapitalomkostninger er henholdsvis 1% og op til 9%. Variationen er på 4,48%-point, 

hvilket er en væsentlig forskel.                                              

                                Figur 16 

Fremmedkapital omkostning 

Fremmedkapital omk. 1% 1,68% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 

User cost 1,61% 1,99% 2,17% 2,73% 3,29% 3,85% 4,41% 4,97% 5,53% 6,09% 

Egne beregninger - Bilag G (UC følsomheder) 

 

I analysen af rentemiljøet nedenfor, skal der også tages højde for at der gælder et højere alternativafkast, 

afhængigt af rentemiljøet. Da man ved et højere renteniveau, vil kræve et højere afkastkrav til 

egenkapitalen.  

Figur 17 

Rentemiljø 

Afkastkrav - EK 11,8% 12,475% 12,8% 13,8% 14,8% 15,8% 16,8% 17,8% 18,8% 19,8% 

Afkastkrav - FK 1% 1,675% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 

User Cost 1,53% 1,99% 2,21% 2,88% 3,56% 4,23% 4,91% 5,58% 6,26% 6,93% 

Egne beregninger - Bilag G 

 

Vi har tidligere konstateret at investorer over tid har krævet en risikopræmie for en investering i 

boligmarkedet. Risikopræmien estimerer vi til 2,16%-point over fremmedkapitalomkostninger, ud fra 
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tidligere analyser. Det er også i god tråd med hvad Lunde regner sig frem til i både 1998 og 2013, som 

ligger på 2%-point. Ved at anvende dette risikotillæg i vores user cost beregning, fremkommer 

nedenstående fordeling mellem afkastkrav til egenkapitalen og fremmedkapitalen. Det fremgår at 

variationen er lidt større da afkastkravet til egenkapital er stigende med renten.  

 

Prisstigningstakten er et af de parametre som betyder mest for user cost, da ændringerne slår 100% 

igennem i beregningen, 1:1. Hvilket betyder at hvis den forventede prisstigning falder med 1%-point, fra 

3,82% til 2,82%, så stiger user cost med 1%-point fra 1,99% til 2,99%. Omvendt vil en yderlig 

forventning til prisudviklingen med en stigning på 1%-point, mindske user cost med 1% til 0,99%. 

 

Samlet set betyder de lavere kapitalomkostninger, skattestoppet som har givet lavere realbeskatning af 

denne ejendom, samt en højere forventning til stigninger i markedsværdien end lunde har anvendt, at 

vores user cost for ejendommen bliver betydelig lavere end de tidligere regneeksempler fra Lunde. 

 

Lejebolig 

User Cost beregningen for lejebolig som udgør 3,03% udviser også en følsomhed over for forskellige 

parametre. Ligesom for ejerboligen ovenfor, så slår en ændring i prisstigningstakten igennem 100%, det 

vil sige falder priserne med 1%-point, stiger lejeboligens user cost også med 1%-point til 4,03%. Modsat 

vil en stigning i priserne sænke user cost. Hvad sker der med user cost når nedenstående parametre stiger? 

 

Parameter User cost ændring 

Drift & admin. ↑ 

Nedslidningstakten ↑ 

Grundskylden ↑ 

Afkastraten ↑ 

Prisstigningstakten ↓ 
 

Vi kan derfor konstatere at user cost for lejeboligen stiger ved en forøgelse af alle parametrene, på nær 

ved en højere prisstigningstakt, som er modsat korreleret.  
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Vi har kigget på hvad boligomkostninger er for at købe boligen i Gængehaven og hvad den burde være 

hvis man ønskede at leje ejendommen. Lejeboligens user cost er for nuværende kun regnet ud fra hvad 

markedsværdien er ved at kigge på hvad sammenlignelige naboejendomme er handlet til. Men hvad 

udlejes boligen præcist til og hvad er den faktiske user cost? 

 

I Gængehaven er nogle af ejendommene af samme type, kvalitet og størrelse købt op af en 

ejendomsinvestor med udlejning for øje. Ejendommene udlejes til en månedlig husleje på 16.500 kr. plus 

forbrug. Hvilket svarer til en årlig leje på 198.000 kr. (16.500*12). Bilag H (lejebolig Gængehaven) 

Tager vi udgangspunkt i markedsværdien på 4.255.000 kr., svarer det til 4,65% af markedsværdien 

(198.000/4.255.000). Da vi ikke tager højde for kapitalindskuddet for lejer, og den mistede forrentning 

heraf, burde ejendommen kunne lejes for hvad der svarer til den beregnede user cost på 3,03%.  

Vi kan, med udgangspunkt i vores user cost beregning for lejeboligen, beregne hvor meget dyrere 

huslejen er for lejeboligen. Først beregner vi hvad den årlige leje burde være, med de forudsætninger vi 

har anvendt i vores user cost for boligen (4.255.000*0,0303) 128.927 kr., svarende til 10.744 kr. pr. 

måned. Det er altså en forskel på 5.756 kr. pr. måned, i forhold til hvad man kan leje denne 

sammenlignelige bolig til, og hvad den burde koste at leje, altså 69.073 kr. pr. år. 

 

Netop på grund af at der er, dels en antagelse om at user cost for lejeboligen er et cashflow af 

markedsværdien for en bolig, hvor boligtagers boligomkostning svarer til boligejers lejeindtægt (Lunde, 

2013). Samt at markedsværdien er den samme for ejerboligen og lejeboligen. Så bør user cost være 

identisk, når man laver beregningen. Det giver mulighed for også i andre cases at sammenligne en given 

husleje med hvad user cost burde være for lejemålet, og vurdere om lejen er for høj, for lav, eller om 

huslejen er rimelig prisfastsat, for det pågældende lejemål. 

Opsummering 

Vi fandt ud af at user cost beregningen er følsom overfor ændringer i flere af parametrene, men at udsving 

i bl.a. prisstigningstakten har stor påvirkning. Derudover kom vi frem til at user cost for lejeboligen i 

Gængehaven burde være 3,03%, ud fra parametrene. Men da vores beregninger viser 4,65%, er huslejen 

altså for dyrt prisfastsat. 

 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/uAwQ
https://paperpile.com/c/jkrvjk/uAwQ
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Vurdering af Lundes user cost 

Vi har i nu gennemgået user cost begrebet og beskrevet hvad der inkluderes i beregningen. Heri fandt vi 

frem til der blandt andet medtages flere faktorer som ikke indgår i boligudgifterne, der er opført i 

salgsopstillingen. Det gælder blandt andet nedslidningstakten og prisstigningstakten. Som er meget 

centrale omkostninger af at eje en bolig. Vi fandt frem til i beregninger af en konkret case i Karlslunde, 

hvad netop disse parametre gør i valget mellem boligformerne, ejerbolig og lejebolig. 

 

Disse beregninger har vi foretaget følsomhedsberegninger af og konklusionen var at user cost 

beregningerne er mere følsomme over for enkelte parametre.  For begge boligformer slår parametrene; 

drift & administration, nedslidningstakten og prisstigningstakten, fuldt igennem ved ændringer. 

Der er mange udgifter forbundet med et boligkøb, nogle er igen opført i salgsopstillingen og derfor 

forholdsvist gennemskuelig. Andre bliver man først bekendt med når man snakker med pengeinstituttet 

i forhold til finansieringen. Og som ved mange andre ting, så bliver boligkøbet typisk altid dyrere end 

først planlagt.  Derfor opstår der som regel en betydelig del af omkostninger i forbindelse med 

erhvervelsen af en bolig, både af allerede kendte men også af uforudsete omkostninger. Det samme gør 

sig gældende når man skal sælge en bolig, hvor man med hjælp fra ejendomsmægleren, får udarbejdet et 

salgsbudget, med overblik og mange af udgifterne. 

 

Det paradoksale er at Jens Lunde beskriver og argumenterer for at man bør tage højde for disse 

transaktionsomkostninger, men alligevel ikke medtager det i hans beregninger af user cost. Vi mener 

derfor ikke at begrebet user cost er dækkende og tilstrækkeligt. 

Vi vil derfor prøve at analyserer nærmere hvilke omkostninger der opstår i forbindelse med boligkøb, 

hvilken størrelse de har og hvilken betydning denne gruppe af omkostninger har for en boligkøber. 

 

Opsummering 

Vi kan derfor opsummere at der mangler at blive taget højde for transaktionsomkostninger i user cost 

begrebet for at give det korrekte billede. 
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Transaktionsomkostninger 

Som vi har konkluderet, så medtages transaktionsomkostninger ikke i Lundes user cost begreb. 

Netop betydningen af, at der eksisterer disse omkostninger på boligmarkedet, er med til at gøre det 

sværere blot at træde ind og ud af aktivet, “en bolig”. Modsat andre aktiver som aktier, uagtet at der også 

er transaktionsomkostninger forbundet med at handle aktier, så er de væsentligt lavere og derfor sker der 

en bedre og nemmere tilpasning på aktiemarkedet end boligmarkedet. 

Men hvad dækker begrebet transaktionsomkostninger over og hvor store er de? Det vil vi i det videre gå 

i dybden med. 

Fælles  

Først bemærkes det, at der er nogle fælles omkostninger, som typisk følger med når man flytter. Det er 

blandt andet udgifter til flyttefirma, men det gælder også indkøb af møbler, gardiner og maling. Disse 

udgifter er dog ikke medtaget i beregningerne, da det antages at disse er fuldstændig ens og derfor ikke 

ændrer på boligformernes indbyrdes forhold. 

Lejebolig 

Det næste der kigges på er lejeboligens transaktionsomkostninger, som umiddelbart ikke er tilstede. Det 

koster som sådan ikke noget af flytte ind, men man skal dog betale et indskud, og disse penge kunne man 

have investeret. Det mistede afkast af disse penge, er dog ikke medtaget, grundet argumentationen om, 

at det lave renteniveau, gør at værdien af dette er uden betydning. 

 

Det er dog sådan, at når man fraflytter lejeboligen, så kan man ikke forvente at få hele indskuddet retur. 

Normalvis er der fradrag pga. slidtage til istandsættelse af boligen. Hvor meget man får tilbage, afhænger 

derfor af standen af lejligheden ved fraflytningen. Den gennemsnitlige fraflytningsomkostning ligger på 

12.600 kr. (Rapport: Private lejeboliger - hvad koster det at flytte?, 2014, Så meget koster det at flytte i 

lejebolig, 2017). Mens den i det første år ligger på 8.798 kr. Vi kan derfor udregne at 

transaktionsomkostningen i det første år svarer til 0,21% (8.798/4.255.000*100).  

Det konkluderes dog af DEAS:  

https://paperpile.com/c/jkrvjk/a3N9+k276
https://paperpile.com/c/jkrvjk/a3N9+k276
https://paperpile.com/c/jkrvjk/a3N9+k276
https://paperpile.com/c/jkrvjk/a3N9+k276
https://paperpile.com/c/jkrvjk/a3N9+k276
https://paperpile.com/c/jkrvjk/a3N9+k276
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“Jo længere boperiode, jo højere samlet udgift til istandsættelse, men des lavere 

udgift pr. år, dvs. når der tages højde for boperioden”  

(Rapport: Private lejeboliger - hvad koster det at flytte?, 2014)  

 

Vi kan derfor ikke blot bruge de 0,21% og fordele udover den gennemsnitlige lejeperiode, som ifølge en 

undersøgelse af DEAS er 5,5 år (DEAS, 2014). Vi bliver derfor nødt til at tage højde for, at 

transaktionsomkostninger varierer med tiden, hvilket vi vil se nærmere på senere i dette afsnit. 

Ejerbolig 

Hvis vi i stedet kigger på transaktionsomkostninger i en ejerbolig, er der en del, både ved køb og salg. 

Nogle af gebyrerne er faste, mens nogle vil afhænge af købs- og salgssummen. 

For overskuelighedens skyld, vil vi først kigge på omkostningerne ved køb, for derefter at kigge på 

omkostningerne ved salg. Vi vil tage udgangspunkt i vores ejerbolig i Karlslunde med en købesum på 

4.255.000 kr., hvilket har en betydning for de omkostninger som er nominelle værdier. Vi har valgt at 

omdanne dem til procent, for nemmere at kunne tilføje omkostningerne til user cost formlen. 

 

Køb af ejerbolig 

Advokat 

Først og fremmest er det altid en god idé at have en advokat til at kigge købet igennem. Det er også noget 

pengeinstituttet typisk råder boligkøberen til (Hvad bør jeg afklare inden jeg skriver under?). Advokaten 

kigger dels alle dokumenterne igennem i forhold til om der er nogle bestemte vilkår, dels om der er 

ansvarsfraskrivelser, man skal være opmærksom på. Men også diverse lokalplaner eller servitutter, som 

kan være vigtige at vide noget om. Dernæst bruges advokaten også til at tinglyse skødet samt 

refusionsopgørelsen, såfremt at sælgers ejendomsmægler ikke udarbejder denne. 

 

Udgiften til en advokat kan svinge meget, alt efter hvilket advokatfirma man vælger. Ved en undersøgelse 

via google på “boligadvokater”, viser en gennemsnitlig omkostning, målt på 12 forskellige selskaber, at 

være på 7.420,75 kr. med en standardafvigelse på 1.292,78 kr. Bilag I (data advokater). 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/k276
https://paperpile.com/c/jkrvjk/LiJg
https://paperpile.com/c/jkrvjk/1rdL
https://paperpile.com/c/jkrvjk/1rdL
https://paperpile.com/c/jkrvjk/1rdL
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Derudover skal det også bemærkes, at der de seneste år er sket en øget tendens ved at 

ejendomsmæglerkæder tilbyder køberrådgivning som købermægler. Her påtager uddannede 

ejendomsmæglere sig rollen som købers mand, for at forhandle pris og gennemgå det juridiske aspekt 

efterfølgende. Det er altså en rådgivning som starter endnu tidligere end en boligadvokat. Prisen kan 

variere alt fra 4.000 kr. til 15.000 kr. (Gadeberg, 2018).  

 

Det er ikke lykkes at finde statistik på, hvor mange der dels bruger en advokat eller dels bruger 

køberrådgiver i en bolighandel, så det er svært at vide om det bør inkluderes i beregningerne eller ej. 

Begge dele anbefales dog af diverse uvildige steder, som ikke leverer ydelserne, f.eks. bankers 

hjemmeside, bolius.dk, boliga.dk eller boligsiden.dk 

 

På grund af, at der kan være en stor forskel i de leverede ydelser og priser ved en købermægler, er denne 

ikke medtaget, men alene medtaget som en omkostning til en almindelig boligadvokat. Det bemærkes 

dog at udgiften hertil er tæt på gennemsnittet af en købermægler, hvorfor det virker acceptabelt. Vi bruger 

derfor en udgift på 0,17% (7.420,75/4.255.000*100) i beregningen. 

Ejerskifteforsikring 

Det næste der kommer af omkostninger, er en ejerskifteforsikring. Forsikringen dækker skjulte fejl og 

mangler når man køber et hus. Forsikringen bliver udarbejdet ud fra tilstandsrapport og overordnet set 

dækker den alt det der ikke er beskrevet i tilstandsrapporten. Ting der står påført i en tilstandsrapport, er 

ikke skjulte og vil derfor ikke være forsikret. Med det udgangspunkt, at der ikke bliver udarbejdet en 

tilstandsrapport for ejerlejligheder, kan der derfor ikke tegnes en ejerskifteforsikring for ejerlejligheder. 

I princippet ville det være muligt at lave en tilstandsrapport for ejerlejligheder, men så skal det gøres for 

hele ejendommen og det vil derfor være forholdsvist kostbart. Dette gør også at man ved salg af 

villalejligheder, også kaldet ideelle anparter, typisk godt økonomisk kan overskue at få udarbejdet 

tilstandsrapport for hele bygningen. 

Selvom der ikke bliver udarbejdet tilstandsrapport for ejerlejligheder, er man som køber stadig dækket 

ved fejl, da sælger ikke kan slippe for sit 10 års mangelansvar, som sælgeren har (Fejl og mangler ved 

boligen). 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/ou9C
https://paperpile.com/c/jkrvjk/1s4v
https://paperpile.com/c/jkrvjk/1s4v
https://paperpile.com/c/jkrvjk/1s4v
https://paperpile.com/c/jkrvjk/1s4v
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Derudover skal det også bemærkes, at man heller ikke i sagens natur laver ejerskifteforsikringer på 

nybyggeri, da der heller ikke kan laves tilstandsrapport på nye bygninger. Til gengæld er der dog nogle 

andre og skrappere krav, da sælgeren er en professionel part og køberen står derfor ved nybyggeri med 

en større beskyttelse (Fejl og mangler ved boligen). 

 

Ved køb af brugt hus, er det frit for køberen at vælge, om man ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. 

Dog skal man som køber være opmærksom på, at sælgeren slipper for et mangelsansvar, ved at gøre brug 

af huseftersynsordningen. 

Der kan være stor forskel på dækningerne af ejerskifteforsikringer, da det afhænger af præcist hvor godt 

de dækker, samt perioden de gælder i. Derfor svinger prisen også forholdsvist meget, alt fra 10.000 kr. 

til 30.000 kr. (Sode & Henrik, 2018). Det hænger meget godt sammen, når man ser på en statistik fra 

Forsikring & Pension, over ejerskifteforsikringer i 2018. Den viser at der er tegnet 43.543 stk. nye 

forsikringer og bruttopræmieindtægter udgjorde 638 mio. kr., hvilket svarer til 14.652,18 kr. (638 

mio./43.543) pr. stk. Da sælgeren betaler den anden halvdel, deles beløbet i to, hvorfor udgiften bliver 

7.326,09 kr. Ifølge statistikken er det langt størstedelen af dem der har købt bolig, som også har tegnet 

en ejerskifteforsikring., hvilket understøtter hvorfor at det skal være med i de videre beregninger 

(Wenzel, 2019). Omkostningen til ejerskifteforsikringen svarer til 0,17% (7.326,09/4.255.000*100). 

 

Byggesagkyndig 

Udover en boligadvokat/køberrådgiver, vil man typisk også anbefale at få en byggesagkyndig til at 

gennemgå boligen man kigger på. Selvom der for huse oftest er udarbejdet en tilstandsrapport, som giver 

en indikation af husets stand, så kan en byggesagkyndig give en mere nuanceret vurdering og dybere 

vejledning omkring tilstandsrapportens bemærkninger. Derudover kan de hjælpe, hvis man vil lave 

forbedringer som kræver teknisk viden, såsom nedrivning af vægge eller flytning af installationer. Da 

den byggesagkyndiges ydelser varierer lidt, kan det være svært at sige noget generelt om præcist hvad 

det koster. Typisk betaler man også kørselspenge, hvorfor udgiften kan svinge. Men som tidligere omtalt 

med boligadvokater, er det forsøgt at google på byggesagkyndige og ud af de fundne 5 priser, er 

gennemsnitsprisen 3.379 kr., se Bilag I (data byggesagkyndige). Da priserne varierer meget lidt, fra 3.000 

kr. til 3.900 kr. er der anvendt et gennemsnit på 3.379 kr., som svarer til en procentvis udgift på 0,079% 

(3.379/4.255.000*100). 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/1s4v
https://paperpile.com/c/jkrvjk/1s4v
https://paperpile.com/c/jkrvjk/1s4v
https://paperpile.com/c/jkrvjk/kBve
https://paperpile.com/c/jkrvjk/y01v
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Statsafgifter 

Af andre udgifter, der ellers påhviler en køber af ejerbolig, er tinglysningsafgift. Her er der dels 

tinglysning af skødet, men også tinglysning af pantebrev eller ejerpantebrev. Det er en omkostning, som 

man betaler direkte til staten, og det udgør en procentmæssig størrelse tillagt et fast gebyr, på henholdsvis 

1.750 kr. for skøde og 1.730 kr. for pantebreve. Den variable del udgør for skødet 0,6% af købesummen 

mens pantebrevet udgør 1,45% af hovedstol af lånet (Tinglysningsafgiftsloven, 2019). Det skal dog 

bemærkes, at der i den netop vedtagne finanslov 2020 er aftalt, at ovenstående satser skal 

pristalsreguleres fra den 01.03.2020. Præcist hvad den skal reguleres med og hvad de nye satser bliver, 

er ukendt ved tidspunktet for udformning af opgaven. Vedrørende tinglysningsafgiften af pantebrevet, 

skal det dog bemærkes at den variable del bliver reduceret eller helt fjernet, såfremt den tidligere ejer har 

et allerede tinglyst pantebrev. Der sker en stempelmodregning og man opnår derfor en rabat og lavere 

omkostning for et hus, hvor der allerede er betalt tinglysningsafgift af et tidligere optaget låns hovedstol. 

På grund af den relativt høje procentsats, er det en ret stor besparelse man kan opnå. Der tages dog ikke 

højde for dette i opgaven, da det er meget forskelligt om denne besparelse kan opnås. 

Da vi antager at boligen finansieres med 80% lån og 20% egenkapital, reduceres de 1,45% med 20%, da 

det kun er det tinglyste beløb der bliver betalt af, svarende til 80%, hvilket giver en omkostning på 1,16% 

af markedsværdien. Derudover betales 0,6% for skødet. Hertil skal tillægges den faste tinglysningsafgift 

som udgør samlet 3.480 kr. (1.750 kr. + 1.730 kr.), svarende til 0,08% i forhold til købesummen på 

4.255.000 kr. Således bliver den samlede udgift 1,84% (0,6+1,16+0,08). 

 

Låneomkostninger 

Det næste vi fokuserer på er de direkte låneomkostninger, der er ved oprettelse af finansiering via bank 

og realkreditinstitut. Nogle af dem er faste gebyrer uafhængigt af lånestørrelsen, mens nogle af dem er 

variable. I nogle pengeinstitutter kan der i nogle situationer opnås en væsentlig rabat på ovenstående 

gebyrer, og i nogle tilfælde fjernes næsten alle gebyrerne. Det er der ikke taget højde for i opgaven, 

grundet det kan være meget tilfældigt, om man kan opnå det. Det kan bl.a. afhænge af om man er i en 

periode, hvor der kører en kampagne, eller sammensætningen af resten af ens samlede engagement, om 

hvorvidt man kan opnå denne rabat. De faste gebyrer udgør typisk et gebyr til banken, og et til 

realkreditinstituttet. Vi har undersøgt 5 af de større banker, og hvad deres omkostninger ligger på. 

Gennemsnittet af lånesagsgebyr ligger på 3.460,00 kr. med en standardafvigelse på 456,07 kr., og 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/gOhn
https://paperpile.com/c/jkrvjk/gOhn
https://paperpile.com/c/jkrvjk/gOhn
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prioriteringsgebyret ligger med et gennemsnit på 3.620,00 kr. og en standardafvigelse på 216,79 kr. Det 

giver derfor en samlet opgørelse af de faste låneomkostninger på 7.080,00 kr. Bilag J 

(Låneomkostninger), som derfor udgør 0,17% (7.080/4.255.000*100). 

Det næste er de variable låneomkostninger, som udgøres af kurtage og kursskæring. Undersøgelsen viste 

at 4 ud af 5 banker, har en kurtage sats på 0,15% og en kursskæring på 0,20 kurspoint, med en 

standardafvigelse på 0. For nem hedens skyld konverteres 0,20 kurspoint til 0,20%, selvom dette kun vil 

være gældende hvis kursen er 100, hvilket selvsagt er langt fra virkeligheden. Vi tager dog ikke højde 

for kurstabet i dette afsnit, da det er en omkostning, som kan variere meget. Således kan der, i nogle 

situationer være tale om, at der slet intet kurstab er, på grund af markedsforholdene gør, at man i stedet 

for får en kursgevinst. Derudover vil vi også senere berøre kurstabet under afsnittet periodeomkostninger, 

hvor det indgår. 

Således er den variable låneomkostning 0,35% i alt, som jævnfør tidligere reduceres med 20%, grundet 

at det kun betales af de 80% som boligen finansieres med. De 0,28% (0,35*0,8) tillægges 0,17% i faste 

låneomkostninger, og giver i alt 0,45%. 

 

Salg af ejerbolig 

Når man har købt en bolig, er det første man tænker på nok ikke, at man skal sælge den igen. Men det er 

unægteligt nødvendigt, hvis man skal flytte et andet sted hen, medmindre man selvfølgelig har mulighed 

for at beholde boligen og leje den ud. Det er fåtallet der har den mulighed og måske lysten, så det ser vi 

bort fra som en option. Grunden til, at vi også tager højde for salgsomkostningerne er, at det på den måde 

er nemmere at sammenligne med lejeboligscenariet, og tage højde for den forskel der er i boligformerne. 

Der er i det videre fastholdt en salgspris på 4.255.000 kr., uagtet at prisen kan forventes at være højere 

grundet den naturlige prisstigning i inflationen. Dette er gjort for nem hedens skyld, for ikke også at 

skulle fremskrive de respektive udgifter tilsvarende. Deslige fordi det vil være svært at vide, hvordan 

både salgspris og udgifter ser ud om f.eks. 14 år, hvor det forventes at en gennemsnitlig boligkøber sælger 

igen. 

 

Ejendomsmægler 

En af de store omkostninger ved et salg, er den udgift der er til ejendomsmægler for at sælge ens bolig. 

Medmindre man vælger at sælge boligen selv, via den blå avis eller decideret selvsalgskoncept, som 
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f.eks. www.boliga.dk. Ved selvsalg kan udgiften reduceres betragteligt, til gengæld skal man som sælger 

selv stå for fremvisninger og den direkte forhandling af salgspris. Det er en ny trend at sælge sin bolig 

selv, men det er stadig en meget lille minoritet af boliger der sælges via denne form. I år 2016 viste en 

statistik at 1,32% af boligerne der var til salg, var via selvsalg. Året før i år 2015, var det 2,11%, altså et 

fald (Færre sælger deres bolig selv, 2016). Det skal dog bemærkes, at med de små andele kan det være 

svært at konkludere, om det er pga. ændret adfærd, eller om det blot er et udtryk for almindelige udsving. 

Som følge af den lille andel, ses der i opgaven bort fra denne type af salg, og i stedet fokuseres på 

almindeligt salg via ejendomsmægler. 

 

Men hvad koster det så at have en ejendomsmægler til, at sælge sin bolig? Det er rigtig svært at sige, da 

pakken man køber, kan være vidt forskellig. Dels hvad koster boligen man skal sælge, hvor mange 

salgsfremmende foranstaltninger skal der bruges, og hvor konkurrencepræget, det område man sælger i 

er, i forhold til udbuddet af ejendomsmæglere. Når vi ser på en generel opgørelse af mæglersalæret, viser 

tal fra bolius.dk at det typisk ligger mellem 50.000 kr. og 75.000 kr. inkl. moms (Så meget koster det at 

sælge sit hus, 2019). 

 

For at komme det lidt nærmere, er det interessant at kigge på en af de store kæder, nemlig EDC. EDC er 

ikke ejet af nogle banker eller institutter. EDC udgør selvstændige butikker, men en rigtig stor del af 

deres forretning udgøres af EDC Poul Erik Bech. De har i skrivende stund 55 butikker, bredt ud over 

hele Danmark og mere end 500 ansatte. Vi har analyseret deres regnskab for 2013, som indeholder tal 

for dels deres omsætning, men også et cirka antal af solgte boliger. Omsætningen udgjorde 196 mio kr. 

og de beskriver et styksalg på ca. 3.000 stk., hvorved der fås et groft estimat for deres gennemsnitlige 

salær hos ejendomsmæglere på 65.333,33 kr. Hertil skal der tillægges moms, som er den reelle udgift for 

sælgeren. Det giver et samlet salær på 81.666,66 kr. Desværre står det præcise tal for styksalg ikke opført, 

formentlig af konkurrencemæssigt hensyn, hvorfor at ovenstående beregning er usikker. Det skyldes 

samtidigt at den præcise omsætning ikke kendes, og det må formodes at der i omsætningen også ligger 

salg, som ikke har med ejerboligsalg at gøre, på grund af at det også er en erhvervsmægler.   

(Årsrapport for 2013 - EDC Poul Erik Bech Holding A/S, 2014) Dette svarer til 1,92% 

(81.666,66/4.255.000*100). 

 

http://www.boliga.dk/
https://paperpile.com/c/jkrvjk/dwyr
https://paperpile.com/c/jkrvjk/dwyr
https://paperpile.com/c/jkrvjk/dwyr
https://paperpile.com/c/jkrvjk/zeui
https://paperpile.com/c/jkrvjk/zeui
https://paperpile.com/c/jkrvjk/zeui
https://paperpile.com/c/jkrvjk/zeui
https://paperpile.com/c/jkrvjk/zDPn
https://paperpile.com/c/jkrvjk/zDPn
https://paperpile.com/c/jkrvjk/zDPn


Side 57 af 106 

Huseftersynsordningen - tilstandsrapport og elinstallationsrapport 

Det næste man som sælger har af omkostninger, er rapporterne som er en del af huseftersynsordningen. 

Som tidligere beskrevet består huseftersynsordningen af at; fremlægge tilstandsrapport, 

elinstallationsrapport, ejerskifteforsikringstilbud samt tilbud om, at betale halvdelen af 

ejerskifteforsikring. Rapporterne består af en gennemgang af husets stand og installationer, som det 

ligger i navnene. Der laves, som tidligere nævnt, tilstandsrapport for villaer og villalejligheder, men ikke 

for ejerlejligheder. 

 

Til at starte med, kunne det være interessant at kigge på, hvor mange der egentligt gør brug af 

huseftersynsordningen. Det findes i statistikkerne at der er lavet 81.867 stk. tilstandsrapporter i hele 2019. 

(Antal tilstandsrapporter 2019) Til sammenligning er der i samme periode solgt 49.935 stk. villaer og 

9.481 stk. sommerhuse, når vi ser bort fra familieoverdragelser, hvor man typisk måske ikke vil benytte 

ordningen.  (Danmarks Statistik, 2020)  

Det indikerer derfor, at der er rigtig mange der gør brug af huseftersynsordningen. Det der dog kan være 

svært at gennemskue, er hvor mange af rapporterne der bliver lavet for det samme hus mere end en gang. 

En tilstandsrapport gælder nemlig i 6 måneder, mens elinstallationsrapport har en gyldighed på 12 

måneder. Derfor vil en bolig, som er til salg i længere end 6 måneder, formentligt tælle dobbelt i 

ovenstående statistik, og hvis ikke boligen er solgt, ej heller fremgå af statistikken for antal solgte boliger. 

Antallet af rapporter udgør 81.867 stk., mens antal solgte boliger udgør 59.416 stk., hvorfor det må 

indikere at langt størstedelen af boliger der sættes til salg og bliver solgt, har brugt 

huseftersynsordningen. 

 

Det næste vi derfor vil kigge på, er hvad det koster at få udarbejdet rapporterne. Her ses det, at en 

tilstandsrapport typisk koster mellem 4.000-10.000 kr., og en elinstallationsrapport koster mellem 1.500-

3.500 kr., ifølge boligejer.dk, som blandt andet er lavet i samarbejde med sikkerhedsstyrelsen 

(Sikkerhedsstyrelsen). 

Prisen for rapporterne afhænger af mange ting, såsom størrelse og tidsforbrug for den byggesagkyndige. 

Vi anvender derfor gennemsnittet af disse to rapporter, det vil sige 7.000 kr. for tilstandsrapport og 2.500 

kr. for elinstallationsrapport. Samlet giver det en procentmæssig udgift på 0,22% (9.500/4.255.000*100) 

 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/S7FO
https://paperpile.com/c/jkrvjk/S7FO
https://paperpile.com/c/jkrvjk/S7FO
https://paperpile.com/c/jkrvjk/kH2R
https://paperpile.com/c/jkrvjk/kH2R
https://paperpile.com/c/jkrvjk/kH2R
https://paperpile.com/c/jkrvjk/Tblo
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Energimærke 

Det er lovpligtigt at udlevere et energimærke, når man sælger sin bolig, og derudover er det også indført 

i loven, at der skal være et energimærke, hvis boligen bliver annonceret og ligger på nettet (Hvornår skal 

bygninger energimærkes?). Man kommer derfor ikke udenom at få udarbejdet et energimærke, når man 

sælger sin bolig. Dog gælder reglen ikke for fritidshuse, som derfor ikke behøver det. Som vi fandt ud af 

ovenfor, udgør størstedelen af solgte boliger i Danmark dog villaer, da ca. 84% (49.935/(49.935+9.481)) 

af solgte huse, nemlig er villaer. Det skal derfor også medtages i beregningerne. 

Prisen for energimærke varierer som de andre udgifter, blandt andet afhængigt af størrelsen af boligen. 

Energistyrelsen har dog fastsat nogle maksimalpriser for, hvad det må koste. Som vi tidligere har fundet 

ud af, udgør boligen i Karlslunde 144 m2 og for denne boligstørrelse koster et energimærke 6.726 kr. 

(Maksimumpris for energimærkning af mindre bygninger, 2020). I forhold til salgsprisen på 4.255.000 

kr., svarer det til 0,16%. (6.726/4.255.000). 

 

Ejerskifteforsikring 

Som vi tidligere beskrev under ejerskifteforsikring for købet, så skal sælger betale den anden halvdel af 

ejerskifteforsikringen. Den udgør derfor 0,17% (7.326,09/4.255.000*100). 

 

Indfrielsesomkostninger 

Da man i dag som udgangspunkt køber boliger kontant, skal køberen selv optage et nyt lån til købet, og 

sælgeren skal derfor indfri deres lån. Vi har derfor undersøgt nærmere hvad det koster hos Nordea, som 

er et af Danmarks største pengeinstitutter. Her viser det sig at koste 950 kr. i indfrielsesgebyr til Nordea 

Kredit og 3.500 kr. i salgsomkostning til Nordea Bank. Samlet altså 4.450 kr., svarende til 0,10% 

(4.450/4.255.000). 

Der er ikke taget højde for eventuel kursgevinst, som man kan opnå, hvis renten er steget og lånet derfor 

kan indfries til under kurs 100. Det vil vi kigge nærmere på under afsnittet “Horisontberegning - 

periodeomkostning”. 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/a3dn
https://paperpile.com/c/jkrvjk/a3dn
https://paperpile.com/c/jkrvjk/a3dn
https://paperpile.com/c/jkrvjk/a3dn
https://paperpile.com/c/jkrvjk/zSFF
https://paperpile.com/c/jkrvjk/zSFF
https://paperpile.com/c/jkrvjk/zSFF
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Figur 18  
Transaktionsomkostninger 

Lejebolig Omkostning 

Mistet indskud 
0,21%* 

I alt 0,21% 

* Gældende i det første år 

  

Ejerbolig Omkostning 

Køb  

Advokat 0,17% 

Byggesagkyndig 0,08% 

Tinglysningsafgift 1,84% 

Låneomkostninger 0,45% 

½ Ejerskifteforsikring 0,17% 

Salg  

Ejendomsmægler 1,92% 

Huseftersynsordningen 0,22% 

Energimærke 0,16% 

½ Ejerskifteforsikring 0,17% 

Indfrielsesomkostninger 0,10% 

I alt 5,29% 

Egne beregninger, Bilag K 

 

Beregningerne viser derfor at transaktionsomkostningerne for lejeboligen er 0,21% mens det for 

ejerboligen er 5,29%. 

Lunde kommer frem til, at den gennemsnitlige transaktionsomkostning for ejerboliger ligger på 10,9%.  

i en note lavet i 1997 (Lunde, 1997). Denne beregning er dog lavet ud fra en købspris på 1.000.000 kr., 

og vi kan derfor ikke sammenligne den direkte. Vi bliver derfor nødt til at nedskalere vores beregninger 

til samme kontantpris. Hvis vi gør det, kommer vi frem til, at vores estimater for 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/jbg1
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transaktionsomkostningerne udgør 15,86% for en ejerbolig til 1.000.000 kr. Se bilag K. Omkostningerne 

er derfor større end Lundes estimater. 

 

Vi har nu analyseret os frem til de reelle transaktionsomkostninger, og skal herefter omdanne dataene så 

de kan passe i vores tidligere user cost beregning. 

Lunde beskriver derfor to måder, hvorpå det kan gøres. 1) enten ved at tillægge omkostningerne, dels 

købsomkostningerne og nutidsværdien af salgsomkostningerne, til købesummen. 2) En anden mulighed 

er at omdanne dem til en årlig annuitet ud fra den forventede ejertid (Lunde, 2013).  

Vi har valgt løsning nr. 2, for at beholde udtrykket user cost i en procentsats, selvom det vanskelige ved 

løsning nr. 2 er, at man skal justere i forhold til, hvor lang en forventet ejertid de skal deles over. For at 

illustrere betydningen af perioden man bor, er nedenfor opsat en tabel med overblik over 

transaktionsomkostningerne som en funktion af antal år. 

Transaktionsomkostninger         Figur 19 

Ejertid - år 
Annuitet (% af pris) 

Ejerbolig 

Annuitet (% af pris) 

Lejebolig 
Difference 

0 5,29% 0,21% 5,08% 

1 5,40% 0,28% 5,12% 

2 2,73% 0,14% 2,59% 

3 1,84% 0,11% 1,73% 

4 1,40% 0,08% 1,31% 

5,5 1,03% 0,07% 0,97% 

10 0,59% 0,05% 0,55% 

12 0,51% 0,04% 0,46% 

14 0,44% 0,04% 0,41% 

16 0,40% 0,03% 0,36% 

18 0,36% 0,03% 0,33% 

20 0,33% 0,03% 0,30% 

25 0,28% 0,02% 0,26% 

30 0,24% 0,00% 0,24% 

Forudsætninger: Forrentning 3,835% p.a., skattesats 42,7% 

Egne beregninger, Bilag K 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/uAwQ
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Som det ses i figur 19, så har perioden man bor især stor betydning for ejerboligen, hvilket selvfølgelig 

skyldes at omkostningen her er højest. Hvad der skal bruges i den videre beregning, kommer til at bygge 

på en antagelse, og vores bedste bud bliver derfor, at tage udgangspunkt i den gennemsnitlige ejertid for 

en ejerbolig, som vi tidligere har fundet frem til, er på 14 år for huse beliggende omkring København. 

Mens vi tidligere fandt frem til, at det er 5,5 år for lejeboliger (DEAS, 2014). Derfor bliver 

transaktionsomkostningerne vi bruger fremover 0,44% for ejerboligen, og 0,07% for lejeboligen.  

 

Opsummering 

Vi fandt frem til, at transaktionsomkostningerne for lejeboligen afhænger af perioden man bor til leje i, 

og at man derfor bliver nødt til at justere for dette. I det første år udgør den 0,21%. 

Dernæst estimerede vi alle de omkostninger, der er i forbindelse med køb og salg af en ejerbolig. 

Omkostningerne blev udtrykt i forhold til markedsprisen for ejendommen i Gængehaven, og vi kom frem 

til, at den ligger på 5,29% i det første år. Hvis vi justerer disse transaktionsomkostninger i forhold til den 

gennemsnitlige periode, man henholdsvis ejer og bor til leje, så ender det i stedet på 0,44% og 0,07%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/LiJg
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Udvidet - User cost 

Efter vi nu har analyseret os frem til transaktionsomkostningerne, vil vi nu beregne den nye user cost 

med dette led tilføjet, for at se hvilken betydning det har. Vi vil først kigge nærmere på ejerboligen, for 

derefter at kigge på lejeboligen. 

 

Ejerbolig 
User cost formlen for ejerboligen, med tillæg af transaktionsomkostninger, er ikke opstillet før i andre 

artikler, hvorfor det er vores egen opstilling. 

 

UCt=Et*Ie,t*(1-Te,t)+Ft*If,t*(1-Tf,t)+Kt·(dt +qt +a·gTt +it –Pc,t-(Pej,t-Pc,t)) + TCt 

TCt = Procentuelle transaktionsomkostning 

Vi kom frem til i tidligere afsnit, at transaktionsomkostningen for ejerboligen kan antages at være 0,44% 

om året ved 14 års ejertid.  

Udregning 

Vi kan derfor udregne den nye user cost til at være: 

0,2*0,12475*(1-0,427)+0,8*0,01675*(1-0,7)+1*(0,02+0,008+0,125*0,016944+0,0043-0,0119-

(0,0382-0,0119) + 0,0044 = 2,43% 

 

Lejebolig 
Vi vil nu kigge nærmere på lejeboligen, som i det udvidede begreb medtager transaktionsomkostninger. 

Således kommer formlen til at se sådan ud: 

UClt = Kt·(dt +qt +a·gTt +it –Pej,t) + it·(1-Tt)·Et + TCt 

 

TCt = Procentuelle transaktionsomkostning 

Det sidste led er tilføjelsen af transaktionsomkostninger, hvor her bruges den procentuelle omkostning. 

Tidligere analyserede vi os frem til at den udgør 0,07%. 
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Udregning 

Vi kan derfor udregne den nye user cost for lejeboliger til at være: 

1*(0,02+0,008+0,002118+0,036-0,0382) + (0*(1-0,427)*66.500) + 0,0007   = 3,10% 

Opsummering 
Vi kan derfor konkludere at efter at der bliver taget højde for transaktionsomkostningerne, så udlignes 

meget af den forskel som der er mellem ejerboligen og lejeboligen i user cost. User cost for ejerboligen 

bliver 2,43% og lejeboligen 3,10%, omend beregningen ved første øjekast ser meget følsom ud over for 

ejertiden, af især ejerboligen. Det vil vi analysere lidt dybere i næste afsnit under følsomhedsanalysen. 
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Følsomhedsanalyse - transaktionsomkostninger 

Vi har tidligere lavet forskellige følsomhedsberegninger af vores user cost, som viser hvad user cost ville 

være ved ændringer af de enkelte parametre. Afhængigt af hvor følsomt parametrene er, er der vidt 

forskellige user cost satser. Efterfølgende gav det mulighed for at sammenligne boligformerne. Men ét 

er hvilken user cost, som er den laveste nu og her, noget andet er hvad der er billigst set over tid, dvs.  

perioden man ønsker at bo i boligen. Vi vil i det følgende med baggrund i vores beregninger, vende 

blikket imod perioden man bor, i forhold til user cost, og beregne følsomheden over for tiden der går. 

 

Først en kort opsummering af de 3 beregnede user cost for Gængehaven i Karlslunde: 

Ejerboligen:   1,99% 

Lejebolig - beregnet: 3,03% 

Lejebolig - faktisk: 4,65% 

Transaktionsomkostningerne for at træde ind i boligen, som lejebolig, er de samme ved begge leje 

betragtninger. Derfor håndteres de begge omkostningsmæssigt på samme måde i det følgende. 

 

User cost tillagt transaktionsomkostninger                    Figur 20 

Ejertid - år 

Annuitet (% af pris) 

Ejerbolig + UC Ejer 

(1,99%) 

Annuitet (% af pris) 

Lejebolig + UC Leje 

(3,03%) 

Difference 

1 7,39% 3,31% 4,08% 

2 4,72% 3,17% 1,55% 

3 3,83% 3,14% 0,69% 

4 3,39% 3,11% 0,27% 

5,5 3,02% 3,10% -0,07% 

10 2,58% 3,08% -0,49% 

14 2,43% 3,07% -0,63% 

20 2,32% 3,06% -0,74% 

30 2,23% 3,03% -0,80% 

Egne beregninger, Bilag K 

 

I skemaet ovenfor er vist user cost beregningen tillagt den årlige annuitet af transaktionsomkostningen 

for Gængehaven i Karlslunde. Differencekolonnen viser forskellen mellem ejerboligen og lejeboligen. 
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Som tidligere konkluderet viste user cost beregninger for rækkehuset i Karlslunde, at det bedst kan betale 

sig at eje ejendommen, da user cost var lavest for ejerboligen. Men grundet transaktionsomkostninger 

ved at eje bliver billedet et andet. En positiv difference betyder, at det er dyrere at eje end at leje, og 

omvendt betyder en negativ difference, at det er billigere at eje. Som det fremgår, er break-even en 

periode man bor på ca. 5,5 år, hvilket betyder at det vil koste det samme at bo i boligen uanset boligform, 

efter 5,5 år. De 5,5 år er ved et tilfælde også den gennemsnitlige lejeperiode for en privat 

udlejningsejendom i Danmark som tidligere beskrevet. 

 

User cost tillagt transaktionsomkostninger                    Figur 21 

Ejertid - år 

Annuitet (% af pris) 

Ejerbolig + UC Ejer 

(1,99%) 

Annuitet (% af pris) 

Lejebolig + UC Leje 

(4,65%) 

Difference 

1 7,39% 4,93% 2,46% 

2 4,72% 4,79% -0,07% 

3 3,83% 4,76% -0,93% 

4 3,39% 4,73% -1,35% 

5,5 3,02% 4,72% -1,69% 

10 2,58% 4,70% -2,11% 

14 2,43% 4,69% -2,25% 

20 2,32% 4,68% -2,36% 

30 2,23% 4,65% -2,42% 

Egne beregninger, Bilag K 

 

Som tidligere vist, er den sammenlignelige ejendom i Gængehaven udbudt til leje til en væsentligt højere 

pris, end den beregnede user cost for lejeboligen retfærdiggør. Sættes ejerboligens user cost i forhold til, 

hvad ejendommen kan lejes til, ser differencen noget anderledes ud. Grundet at den betalte markedsleje 

er højere end den beregnede user cost for lejebolig, betyder transaktionsomkostningerne mindre. Der går 

derfor kortere tid, før det bedre kan betale sig at eje ejendommen frem for at leje. Differencen går i minus 

efter 2 år, hvilket betyder at break-even allerede indtræder efter 2 år. 

 

Som tidligere gennemgået i afsnittet transaktionsomkostninger, er nogle af omkostningerne en 

procentsats af ejendommens værdi, og andre faste og uafhængige af værdien. Vi har i nedenstående 

oversigt opstillet differencen af transaktionsomkostningerne for ejerboliger og lejeboliger, ved at udregne 
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transaktionsomkostningerne for de forskellige ejendomsværdier for ejerbolig, og fratrække 

transaktionsomkostningerne fra lejeboligen. Satserne er omregnet til annuiteter, så der tages højde for 

tidsperspektivet. 

Som det fremgår af år 1, er transaktionsomkostningen i procent af ejendomsværdien ved at træde ind i 

en ejendom til 5 mio. kr. lavere, end ved en bolig til 1 mio. kr. Det udtrykker forskellen i den del af 

transaktionsomkostningerne, som er faste. Det er derfor også ved en ejendomsværdi på 5 mio. kr., at den 

laveste annuitet fremgår for alle årene.  

 

Transaktionsomkostninger          Figur 22 

År/Ejendomsværdi 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 

1 15,02% 8,55% 6,40% 5,32% 4,67% 

2 7,59% 4,32% 3,23% 2,69% 2,36% 

3 5,06% 2,89% 2,16% 1,80% 1,58% 

4 3,84% 2,19% 1,64% 1,36% 1,20% 

5,5 2,81% 1,61% 1,20% 1,00% 0,88% 

10 1,58% 0,90% 0,68% 0,57% 0,50% 

14 1,17% 0,67% 0,51% 0,42% 0,37% 

20 0,87% 0,50% 0,38% 0,31% 0,28% 

30 0,64% 0,37% 0,28% 0,23% 0,20% 

Egne beregninger, Bilag K 

 

 

Ovenstående skema med transaktionsomkostninger, er udarbejdet ud fra forskellige ejendomsværdier og 

for forskellige perioder, hvilket gør at skemaet kan anvendes bredt. Har man en case, ligesom casen fra 

Karlslunde, hvor man skal vælge i mellem at eje eller at leje, så kan tabellen anvendes som opslagsværk, 

uanset beliggenhed. Som eksempel, hvis en ejendom koster 3 mio. kr. og man har en tidshorisont på 4 

år, så kan user cost for at leje boligen være op til 1,64% højere end for ejerboligens user cost, og 

økonomisk koste det samme. For en bolig til 1 mio. kr. med samme tidshorisont, er den tilsvarende 

neutrale user cost forskel på 3,84%. 

  

Konklusionen bliver derfor, at grundet transaktionsomkostningerne, som der påføres ved køb og salg af 

ejerboligen, kan det retfærdiggøres, at user cost for lejeboligen er højere end for ejerboligen. 
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Opsummering  
 

Selvom user cost for ejerboligen er lavere end ved lejeboligen, er dette ikke ensbetydende med, at dette 

er det billigste alternativ. For at beregne hvad der er billigst, er det nødvendigt at inddrage en tidshorisont. 

Lejeboligens fordel er de forholdsvist lavere omkostninger ved at træde ind i boligen, sammenlignet med 

ejerboligen. Denne fordel gør, at selvom lejeboligens user cost er højere, kan det være billigere at leje 

end at eje, afhængigt af tidshorisonten. 

Efter justeringen af tid, fandt vi frem til, at user cost for casen i Karlslunde er den samme for begge 

boligformer, ved en periode på 5,5 år, når vi regner på den teoretiske lejepris for boligen Karlslunde. 

Hvis vi bruger den faktiske husleje til user cost beregningen, var det 2 år. 

Derefter viste vi, at transaktionsomkostningerne kan opstilles til en generel anvendelse bredt på hele 

boligmarkedet. Således at når man har en case med to user cost for to boligformer, så kan man med 

skemaet justere for transaktionsomkostningerne. 
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Horisontberegning - periodeomkostning 

Der er i dag mange forskellige begreber, som i en købs- og låneproces er med til at sikre, at forbrugeren 

bliver oplyst så meget som muligt, og dermed sikrer, at man er klar over hvad man går ind til. Først og 

fremmest er det hvilken ydelse der er på lånet. Det kan man typisk finde på diverse låneberegnere på 

bankers hjemmeside. De viser på en overskuelig måde, dels hvad ydelsen er før skat, men også efter skat. 

Dernæst findes i låneberegningen også en opgørelse over årlige omkostninger i procent, ÅOP, som er en 

standardiseret målestok af omkostning for et lån. Siden 1. april 2006, har det været lovpligtigt at oplyse 

ÅOP for pengeinstitutter (Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i 

pengeinstitutter). Sammen med ydelsen er det muligt, at sammenholde de forskellige lånetyper direkte, 

i forhold til omkostningerne. 

Derudover er det næste, som sikrer at man er oplyst inden et boligkøb, “rådgivning om et lån i fast 

ejendom”, som blev vedtaget i 2015 (Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, 2015). 

Heraf fremgår det at man som forbruger bekræfter, at man har fået rådgivning om lånetyper og valget af 

lån. Der skal samtidigt indgå væsentlige karakteristika af lånetyperne, i form af blandt andet 

rentefastsættelse, indfrielsesvilkår og opsigelsesmuligheder, således at man kender fordele og ulemper. 

Det er med til at give en sikkerhed for, at forbrugeren er oplyst. 

 

Der er dog stadig områder, som kan være svære at gennemskue, og som kan forbedres, fordi hvad sker 

der hvis renten stiger eller falder for det lån man har valgt. Præcist hvad det betyder økonomisk, er ikke 

en del af den lovgivningsmæssige rådgivning. I nogle pengeinstitutter er det dog alligevel en del af den 

mundtlige rådgivning omkring valget af lån, selvom det ikke lovgivningsmæssigt er pålagt. Men man 

kan alligevel være heldig at få denne rådgivning alligevel. Typisk er der dog ikke konkrete tal på bordet, 

og det kan derfor være svært for forbrugeren at forholde sig til. Netop dette økonomiske perspektiv kan 

have en stor betydning for, hvilket lån man skal vælge. Samtidig er det uhensigtsmæssigt, at det ikke 

nødvendigvis er alle, som er sikret denne rådgivning. 

 

Det er højst sandsynligt nogle af ovenstående udfordringer og tanker, som Svend Jakobsen har siddet 

med, da han har udformet beregningen, horisontberegningen, som opgør de periodeomkostninger der er 

indenfor en given tidshorisont (Boligfinansieringsudvalget, 2013). 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/QOR5
https://paperpile.com/c/jkrvjk/QOR5
https://paperpile.com/c/jkrvjk/QOR5
https://paperpile.com/c/jkrvjk/QOR5
https://paperpile.com/c/jkrvjk/IR9e
https://paperpile.com/c/jkrvjk/IR9e
https://paperpile.com/c/jkrvjk/IR9e
https://paperpile.com/c/jkrvjk/TiJK
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Beregningen anskueliggør forskellen i lånene på en anden måde, fordi den tager højde for dels 

afdragsprofilen og indfrielsesvilkårene, dels rente og kursbevægelser, og giver derfor et godt overblik. 

 

Det er nedenfor opstillet, hvordan en beregning kan se ud for et 30 årigt fastforrentet lån med afvikling. 

I beregningen er der taget udgangspunkt i et låneprovenu på 3.404.000 kr., svarende til 80% af 4.255.000 

kr. Derudover er låneperioden 14 år, som vi også før har taget udgangspunkt i, grundet at det er den 

gennemsnitlige ejertid. Ved udgangen af låneperioden indfries lånet. Udgangspunktet for 

indfrielseskursen er et estimat, baseret på en intern beregning fra Nordea, som løbende skønner den 

forventede varighed, ud fra de forventede førtidige indfrielser. 

 

Periodeomkostning                             Figur 23 

  Rentefald (1%) Uændret rente Rentestigning (1%) 

Rente og bidrag 
453.032 453.032 453.032 

Afdrag 
1.417.847 1.417.847 1.417.847 

Samlet ydelse i perioden efter skat 
1.870.879 1.870.879 1.870.879 

Indfrielseskurs 
100,00 97,00 90,00 

Skønnet indfrielsesbeløb inkl. omk. 
2.095.882 2.036.276 1.886.294 

Betaling på lån i alt 
3.966.761 3.907.155 3.757.172 

- låneprovenu 
3.339.696 3.339.696 3.339.696 

Periodeomkostninger 627.065 567.459 417.476 

Omkostning i procent af købesum 
14,7% 13,3% 9,8% 

Kilde: (Scanrate Financial Systems A/S,) 

Egne beregninger, Bilag L 

 

Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at en rentestigning på 1%-point betyder en væsentlig gevinst, 

som følge af at kursen på obligationerne falder, og lånet kan indfries billigere end ved optagelsen. 

Gevinsten er på 149.983 kr. (567.459-417.476), når man sammenligner periodeomkostningen med 

scenariet med en uændret rente. 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/esbW
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Samtidigt kan man se fordelen ved rentefald. Selvom dagskursen er over 100, kan lånet indfries til kurs-

pari, fordi der er tale om et obligationslån med konverteringsret. Dermed er der et loft over omkostningen, 

og meromkostningen er på 59.606 kr. (627.065-567.459), i forhold til scenariet med en uændret rente. 

Man kan anskue lånet, som en simpel call-option med strike på 100 med begrænset downside, men 

principielt ubegrænset up-side. Strike ligger dog i praksis højere end 100, grundet indfrielsesgebyr til 

banken. 

Hvis renten er uændret, kan de bagvedliggende obligationer købes tilbage til samme kurs, som de blev 

udbetalt til, og den reelle periodeomkostning bliver: rente, bidrag og omkostninger til bank og staten, 

samt kurstabet af den afdragne del af lånet, som man ikke kan indfri til samme optagelseskurs. 

 

Det er dog ikke en fuldstændig perfekt sammenligning, da man fastsætter nogle forudsætninger i 

beregningerne, f.eks. hvor meget renten ændrer sig, og dels hvor stor varigheden er. Nok vigtigst af alt 

er beregningerne følsomme overfor løbetiden, da den påvirker størrelsen af indfrielsesbeløbet, og således 

er kursgevinsten større ved år 1, end år 14, grundet at lånet afvikles. Disse forudsætninger kan ændre sig, 

og være anderledes end virkeligheden, hvorfor der altid vil være en vis usikkerhed i forhold til om 

beregningerne vil passe. 

 

Udover at man, som tidligere nævnt, kan overveje om det skal være en del af rådgivningen, så er det 

nærliggende at inkludere ovenstående tal i vores user cost beregning. På den måde tages højde for den 

indbyggede call-option, og det mulige afkast der ligger i, at kunne indfri lånet billigere (lavere kurs), 

samt på den anden side, den begrænsede risiko der ligger i, at indfri lånet til kurs 100.  

Det er dog svært at inkludere det i en fælles beregning, og begrebet periodeomkostning må derfor 

inkluderes i de tre ovenstående scenarier, ved uændret rente medtages intet i user cost, da værdien sættes 

til 0%, mens der ved stigende rente medtages negativ værdi, i form af en besparelse i forhold til scenariet 

med uændret rente, hvilket betyder user cost bliver lavere. Ved faldende rente stiger user cost på grund 

af en højere omkostning. Som ved de andre tilføjelser til user cost beregningen, justeres der ud fra 

markedsværdien på 4.255.000 kr., hvilket allerede er gjort i den procentvise omkostning ovenfor. 

Dernæst justeres for at den procentvise omkostning, eller besparelse, fordeles over hele ejertiden.  
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Kursgevinst/kurstab Figur 24 

Ejertid - år 
Annuitet (% af pris) 

Rentefald 

Annuitet (% af pris) 

Rentestigning 

0 1,40% -3,52% 

1 1,43% -3,60% 

2 0,72% -1,82% 

3 0,49% -1,23% 

4 0,37% -0,93% 

5,5 0,27% -0,69% 

10 0,16% -0,40% 

12 0,13% -0,34% 

14 0,12% -0,30% 

16 0,10% -0,26% 

Egne beregninger, Bilag M 

Forudsætninger: Forrentning 3,835% p.a., skattesats 42,7% 

 

Ovenstående skema viser omkostningen (positiv værdi) eller besparelsen (negativ værdi) fordelt alt efter 

ejertiden. Besparelsen er på -3,52% (149.983/4.255.000*100) ved år 0 og -0,69% om året efter 5,5 år. 

Omkostningen er på 1,40% (59.606/4.255.000*100) og 0,27% om året ved 5,5 år. 

 

Opsummering 

Vi kan derfor opsummere at periodeomkostningen er en ekstra variabel, som kan tillægges den 

almindelige user cost beregning. Periodeomkostningen ved et fastforrentet realkreditlån, hænger sådan 

sammen, at hvis renten stiger, så giver det en kursgevinst, mens det omvendte sker ved rentefald, og fører 

til et kurstab. Alt efter hvordan renteniveauet udvikler sig, kan dette resultere i en enten højere, eller 

lavere user cost. 

I vores beregning af casen i Karlslunde, fandt vi frem til at periodeomkostningen ved en rentestigning 

udgør -0,69% om året efter 5,5 år, mens ved et rentefald 0,27% om året ved 5,5 år. 
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User cost med periodeomkostninger 

I det tidligere afsnit har vi analyseret os frem til periodeomkostningerne, fordelt på boligtype, men også 

fordelt på tidshorisont. Det er dog interessant at kigge nærmere på, hvad forskellene er i 

periodeomkostninger, i relation til user cost. Derfor vil vi nu vurdere, hvad periodeomkostningerne gør, 

hvis de holdes op mod user cost, og se hvad det har af betydning for valget af boligform. 

Da vi analyserede på user cost tillagt transaktionsomkostninger, fandt vi tidligere frem til at break-even 

var efter 5,5 år. Her var omkostningen for at eje og bo til leje det samme. 

Mens hvis vi også tager højde for periodeomkostningen, så ændrer horisonten sig noget. Det afhænger 

dog af hvordan renten udvikler sig, samt om vi tager udgangspunkt i den teoretiske user cost for 

lejeboligen, eller den faktiske. 

 

Nedenfor er opstillet et overblik, hvor differencen af user cost imellem ejerboligen og lejeboligen er 

tillagt periodeomkostningens kurstab eller kursgevinst. Tallene stammer fra figur 20 & figur 24. Som 

tidligere viser en værdi nedenfor på 0%, at user cost for ejerboligen er lig user cost for lejeboligen. 

Difference user cost inkl. 

trans.omk. tillagt 

kursgevinst/kurstab  Figur 25  

Ejertid - år 
Annuitet (% af pris) 

Rentefald 1% 

Annuitet (% af pris) 

Rentestigning 1% 

1 5,51% 0,48% 

2 2,27% -0,27% 

3 1,18% -0,54% 

4 0,64% -0,66% 

5,5 0,20% -0,76% 

10 -0,33% -0,89% 

14 -0,51% -0,92% 

Egne beregninger, Bilag M 
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Hvis renten stiger, så ligger tidshorisonten for break-even i stedet for, imellem 1 og 2 år, før at det bedst 

kan svare sig at eje boligen (rød streg), mens det ved rentefald skubber den lidt længere ud, og dermed 

en break-even på lidt over 5,5 år, eller omkring 6 år. Vi kan udlede at følsomheden er størst i starten, 

grundet at kursgevinst/kurstab her er størst på årsbasis. 

  

Opsummering 

Vi kan derfor opsummere, at hvis renten stiger, så ligger tidshorisonten for break-even tidligere, for at 

det bedst kan svare sig at eje boligen, mens det ved rentefald skubber break-even lidt længere ud i tid. 
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Ikke økonomiske betragtninger 

Efter at have gået i dybden med user cost og fundet frem til værdierne af dem, dels ved Lundes begreb, 

men også den udvidede analyse, hvor der tages højde for transaktionsomkostninger og 

periodeomkostninger, så står vi nu med en beregning, som i sin helhed kan fortælle rigtig meget om, 

hvad det koster at bo i en bolig, både som ejer og til leje. Dernæst har vi også set på en følsomhedsanalyse 

og konsekvenserne af, at parametrene ændrer sig over tid. Man vil derfor langt hen ad vejen med denne 

beregning, kunne vurdere hvilken betydning det har, for ens valg af bolig, og samtidig måske bedre forstå 

forskellen i boligformerne i forhold til omkostninger. Det kan sågar være en øjenåbner for mange, at der 

måske ikke er større forskel på ejerboliger og lejeboliger, end hvad der reelt er. Indtil videre har det dog 

været med udgangspunkt, i at alle boligkøbere er ens i forhold til rationalitet og ønsker. Det vil sige, at 

det økonomisk bedste valg er det, der er billigst på papiret, hvilket dog langt fra er tilfældet. 

Der er nemlig flere faktorer, som også spiller ind, bevidst som ubevidst. De er bare sværere at tage højde 

for i en formel, dels på grund af vurderingen af dens værdi, men også i forhold til hvad der vægter højest 

hos den enkelte. Meningen med nedenstående afsnit er derfor at gennemgå nogle af de faktorer, som også 

kan have betydning, men som er for uhåndgribelige til at medtage i en formel i beregninger. 

Fleksibilitet 
For det første er der fleksibiliteten ved at kunne flytte, hvis det bliver nødvendigt. Det kan være når nogle 

af de hyppigste begivenheder opstår, som vi tidligere har beskrevet under afsnittet mobilitet; børn, 

skilsmisse eller jobskifte. Begivenheder, som gør at ens behov ændres for “tag over hovedet”, enten 

størrelsesmæssigt eller lokationsmæssigt. I den situation kan det have stor værdi at have fleksibiliteten 

til blot at sige lejemålet op, og være ude af boligen 3 måneder senere uden en langvarig proces. Modsat 

en ejerbolig, som først skal sættes til salg og herefter findes en køber til. 

Hvad sådan en værdi er værd, er ekstremt svært at svare på, udover selvfølgelig de regulerede 

transaktionsomkostninger, da det afhænger af person til person. Udfordringen er netop, at hvis ikke man 

gør sig tanker om ovenstående, kan det få store økonomiske konsekvenser. Hvis man f.eks. som 

nyforelsket vælger at købe et hus med sin bedre halvdel, og det 6 måneder efter viser sig, at forholdet 

ikke holder. Så ville det have været en klar fordel at have boet til leje i stedet, og dermed meget 
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værdifuldt. Modsætningsvis var værdien af dette nok lig nul, ved købet af boligen, da man sikkert havde 

en klar forventning om, at det hele skulle vare ved. Det kan dog sagtens være, at det ved ens næste 

forhold, har en højere værdi, da vi lærer af vores tidligere erfaringer. 

Tidligere fandt vi frem til, at der er en kortere ejertid, og længere lejeperiode i hovedstaden. Hvad 

forklaringen er, kan være svært at svare på. Men det kan dække over, at det er nemmere at komme af 

med sin bolig, og mange derfor hurtigere vælger at handle, hvis deres behov for boligstørrelse ændrer 

sig. Samtidig kan de lange lejeperioder også være et resultat af, at ejerboligerne er dyre og mange derfor 

vælger frivilligt, eller af tvang, at spare sammen til drømmeejerboligen, hvilket kan betyde, at man 

udskyder et ønsket køb til et senere tidspunkt. 

Convenience  

Dernæst er der convenience, som i selve ordet lapper lidt over, med ordet fleksibilitet. Men i det ligger 

også det, at man blot kan ringe til en vicevært, hvis der er nogle udfordringer med lejeboligen. Hvis et 

vandrør er sprunget eller toilettet er stoppet, så er der noget bekvemt ved, ikke selv at skulle gøre det, og 

ikke have ansvaret for det, men at man kan få nogle andre til at fixe det. Heri ligger også, at du ikke skal 

godkendes økonomisk ved en lejebolig, så længe du har til udbetalingen, så er det egentligt ret nemt og 

ukompliceret at springe ud i at leje en bolig. Dog kan der også være noget convenient ved en ejerbolig, i 

og med at du selv bestemmer bl.a. ændringer af ejendommen, inde som ude. Der er altså ikke nogen 

uenigheder med udlejer, om hvem der skal stå for eksempelvis vedligeholdelse af de forskellige dele.  

Fritid 

Man kan ved en ejerbolig lave mange ting selv, og nogle sætter måske også pris på at gå og lave nogle 

ting i sin fritid, mens det for nogle vægter højt, at man netop skal bruge sin fritid på opgaver ved at eje 

et hus, så vil det for nogle vægte højere ikke at bruge kræfter på arbejdet. Derudover spiller opgaverne 

selvfølgelig også ind på det økonomiske aspekt, så hvis man selv laver tingene, så bliver summen, at det 

er billigere, end at skulle hyre professionelle. Ved lejeboligen er den klare forskel, at man som 

udgangspunkt ikke skal bruge tiden på vedligeholdelse, og dermed heller ikke pengene. Dette kan som 

sagt for nogle være at foretrække, men for nogle vil det måske ikke være.                                                                                                                                                                                   

En anden del af tiden, som også kan have en betydning, er adgangsbarrierer til boligformen. Således kan 

der for nogle lejeboliger være svære adgangsbarrierer, fordi man skal være skrevet op i mange år, eller 
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fordi man skal opfylde nogle aldersmæssige kriterier. Her kan fordelen ved en ejerbolig være, at såfremt 

du er økonomisk godkendt til at kunne købe, og at den bolig du gerne vil have, er på markedet, så kan 

du bare slå til, og købe boligen. Der kræves ikke 20 års anciennitet på en venteliste eller lignende. Det 

skal dog siges, at dette typisk er gældende for lejeboliger prisfastsat under det lejedes værdi, eller 

omkostningsbestemt husleje og ikke markedsleje, af den simple grund, at efterspørgslen er langt større 

på disse billigere lejeboliger. 

Usikkerhed 

Der ligger en vis usikkerhed i, at man ikke ved hvad fremtiden bringer for de parametre der ligger i 

Lundes user cost begreb. Det være sig renten, inflationen og prisudviklingen. Risikoelementet tages der 

højde for i modellen, ved at man som boligejer og dermed investor, kræver en vis fortjeneste i form af 

afkastkravet. Men den risiko der ligger i et boligkøb, og for at huspriserne ikke stiger som forudsagt, den 

er ikke nødvendigvis en part af boligkøberens fordele og ulemper, når de er forblændet af en bolig, og 

skal gøre op om de skal købe, eller lade være. Det viser stigningen i antallet af tvangsauktioner i årene 

efter finanskrisen, hvor tvangsauktioner steg med ca. 100% i 2010 i forhold til i 2008 (Antal 

tvangsauktioner, 2020). Der er formentligt mange som har taget en for stor risiko i forhold til hvad de 

synes er sjovt, når markedet viser sig at vende og gå nedad. Der er dermed risiko for, at det kan få nogle 

privatøkonomiske konsekvenser, som kan betyde, at man ikke har noget valg senere, om at kunne købe 

bolig. Hvis man f.eks. har købt for dyrt, og har været nødt til at realisere et stort tab, så kan det tage 

årevis, inden man økonomisk har mulighed for at kunne købe bolig igen. Hvis ikke man kan lide denne 

usikkerhed, så bør man overveje om lejeboligen er et bedre alternativ. 

Opsummering 

Vi kan derfor konkludere, at der for hver boligform er nogle ikke økonomiske betragtninger, som kan 

være vigtige i valget mellem boligformerne. Hvad enten det er fleksibilitet til at kunne flytte med det 

samme, eller noget convenient ved, ikke at have ansvaret for forskellige opgaver. Til sidst beskrev vi, at 

man bør tage højde for, at der i boligformerne er forskel i den usikkerhed, som ligger i at man ikke ved 

hvad fremtiden bringer, for de parametre der ligger i Lundes user cost begreb. Det, at man kan risikere 

at ende med et stort tabslån, ved at købe en bolig, betyder at det er svært at sammenligne boligformen 

med lejeboligens.  

https://paperpile.com/c/jkrvjk/dIh4
https://paperpile.com/c/jkrvjk/dIh4
https://paperpile.com/c/jkrvjk/dIh4
https://paperpile.com/c/jkrvjk/dIh4
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Rådgivning – risikovurdering 

Hvis vi forestiller os en person, som har behov for en boligtjeneste, og som står over for valget mellem 

ejerbolig og lejebolig, så har vedkommende brug for at gøre op med sig selv, hvad der vægter højest. 

Heri indgår selvfølgelig en afvejning af ovenstående bløde parametre, men der indgår også en økonomisk 

vurdering af, hvad der er bedst, eller hvad der kan lade sig gøre. Der gælder nemlig lovgivningsmæssige 

restriktioner for ejerboligen, hvoraf en af dem er 5% udbetalingskrav, som betyder, at man som køber af 

en bolig, som udgangspunkt skal komme med en egenfinansiering på minimum 5% (Vejledning til 

bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, 2015).  Der gælder enkelte undtagelser, som 

ikke er uddybet yderligere. Kravet gør, at der kan være en likviditetsmæssig begrænsning for hvilken 

boligtype og/eller pris af bolig, man kan vælge. Der kan derfor sagtens være en situation, hvor man som 

boligkøber ønsker at købe en bolig, men hvor det på grund af ovenstående ikke kan lade sig gøre. 

Resten af den økonomiske vurdering ligger langt hen ad vejen hos pengeinstituttet, hvis ikke man køber 

ejerboligen kontant for opsparingsmidler. Det gælder selve kreditgivningen om kundens økonomi kan 

bære købet også hvis renten stiger, og som blandt andet inkluderer en rente stresstest, hvis man køber 

bolig i vækstområder (f.eks. København og omegn), samt vælger variabel rente (Vejledning om 

forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv, 2016). Men det er samtidigt 

også en beregning, der er med til at vise kunden, hvad de kan risikere at renten kommer til at være, og 

dermed tage en føling på, om man kan leve med risikoen. 

Derudover ligger der også i kreditgivningen en vurdering af, hvor høj gældsætning man totalt har på 

tværs af alle typer lån, realkreditlån, banklån, billån og studielån. Det er vigtigt, da boligkøbet typisk er 

en højt gearet investering, fordi man kommer med en relativ lille egenkapital og bliver nødt til at 

finansiere resten. For eksempel ved 10% udbetaling, er ens køb gearet 9 gange (90/10), mens det ved 5% 

udbetaling er gearet 19 gange (95/5). 

Her er kreditgivningen i pengeinstituttet med til at begrænse den generelle långivning til boligkøbet, og 

heri indgår også en vis vurdering af hvor højt gearet boligkøberen må være, i forhold til sikkerheden for 

banken i tilfælde af manglende betalingsevne, ved f.eks. arbejdsløshed. Helt konkret ligger der nogle 

retningslinjer fra Finanstilsynet om, at hvis gældsfaktoren f.eks. er over 5, så skal ens nettoformue stadig 

være positiv, hvis boligens pris falder 25%. I en forsimplet udregning betyder det, at man skal kunne 

https://paperpile.com/c/jkrvjk/S5KP
https://paperpile.com/c/jkrvjk/S5KP
https://paperpile.com/c/jkrvjk/S5KP
https://paperpile.com/c/jkrvjk/S5KP
https://paperpile.com/c/jkrvjk/Pvjj
https://paperpile.com/c/jkrvjk/Pvjj
https://paperpile.com/c/jkrvjk/Pvjj
https://paperpile.com/c/jkrvjk/Pvjj
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lægge en egenkapital på 25% ved boligkøbet. I sidste ende fører det til en mindre gearet investering, 

kontra hvis man kunne få lov at købe samme bolig, udelukkende med de lovpligtige 5% i egenkapital.  

Udfordringen er dog at banken er en privat virksomhed, som lever af at sælge produkter og låne penge 

ud. Derfor vil de sjældent rådgive en kommende boligejer til at leje i stedet for, uagtet at det måske er 

økonomisk smartest for den enkelte kunde, f.eks. på grund af en høj gearing, og en vis sårbarhed for 

ændringer i priserne. Det, at banken har en forretning der skal drives, og dermed har ét fokus, nemlig 

indtjening, er ikke nødvendigvis forkert. Men ligesom at der er lovgivning, omkring at en boligkøber 

skal have tilbudt et alternativt finansieringsforslag samt have udarbejdet tjek og rådgivningsskema, så 

kan man stille spørgsmålstegn ved, om kunden også bør have en yderligere rådgivning om, hvad 

fordelene ved lejeboliger er? (Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, 2015). Det kan 

lige som god skik, være en blanket løsning, som forbrugeren skal have gennemgået og udleveret af 

bankrådgiveren. 

Denne blanket kan være en form for risikoprofil, som dokumenterer, at de er indforstået med hvad de 

springer ud i, hvor man gennemgår en række spørgsmål, som vedrører de centrale forskelle. Det kan 

være; hvad er tidshorisonten for købet? hvor stor er din jobsikkerhed? hvor højt vægter du fleksibilitet? 

og hvor meget tid vil du bruge på vedligeholdelse? 

Risikoprofilen kan herudover også indeholde en form for beregning, af en alternativ lejeboligs pris i 

området, til sammenligning, således at boligkøberen kan se, hvor stor eller lille forskellen er, til en 

lejebolig. 

Overordnet set er vores tese, at der er nogle boligkøbere, som kunne have nydt bedre af et råd om at leje, 

i stedet for at eje. Dette er, set ud fra forbrugerens synspunkt, ud fra hvad der er af 

transaktionsomkostninger i handlen, og at lejeformen risikomæssigt samt præferencemæssigt, passer 

bedre til nogle. Vi er dog også klar over, at det er svært at vide om vi har ret. For hvis ansvar er det at 

forbrugeren er oplyst ordentligt? Er det forbrugerens eget, er det pengeinstitutternes eller en tredjeparts?  

 

Opsummering 

Vi diskuterede om boligkøberen bør have udarbejdet en risikoprofil, i form af en beregning af, f.eks. en 

alternativ lejeboligs pris i området til sammenligning, som beskriver fordelene ved lejeboligen. Samtidig 

diskuterede vi hvor ansvaret for rådgivningen af boligkøberen burde ligge, men kom ikke frem til en 

konklusion.  

https://paperpile.com/c/jkrvjk/IR9e
https://paperpile.com/c/jkrvjk/IR9e
https://paperpile.com/c/jkrvjk/IR9e
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Konklusion 

Først beskrev vi sammensætningen af boligmarkedet, og fandt ud af, at andelen af private lejeboliger er 

blevet betydeligt mindre, modsat almennyttige boliger. Dermed er boligmarkedet 

noget andet i dag end for 60 år siden, og med baggrund i de ændringer vi har set historisk, må man 

forvente, at sammensætningen fortsat vil være i bevægelse fremover.  De nye boliger som bliver bygget, 

bliver større end tidligere, samtidig med at der i dag bor færre og færre i dem. Dog er udviklingen fladet 

ud de seneste 10 år. 

 

Dernæst at ejerperioden og lejeperioden af en bolig hænger godt sammen. I de landsdele, hvor der er en 

lang ejerperiode, er der en kort lejeperiode, mens der i de andre landsdele, hvor der er en kort ejerperiode, 

så er der en lang lejeperiode. Den geografiske forskel ses i København, hvor man har lange lejeperioder 

og korte ejerperioder, mens det stik modsatte er gældende i Jylland. 

I forhold til boligbyrden har der, siden 1960'erne, været en klar tendens til, at Danskerne har været villige 

til at anvende en større og større del af indkomsten på at bo, i hvert fald frem til slut 80’erne. Fra 

1980’erne og frem til i dag, er boligbyrden stagneret med baggrund i stigende lønninger og faldende 

rentemiljø. 

 

Vi redegjorde for user cost som en beregning, der skaber et godt sammenligningsgrundlag ved at 

inkludere flere parametre end de løbende likviditetskrævende udgifter, som der eksisterer for en bolig. 

Det dækker afkastkrav til boliginvestering, nedslidningstakten, inflationen samt prisstigningstakten. 

Modellen kan bruges til at sammenligne boligomkostninger på tværs af boligtyper. 

 

Analysen af den konkrete case i Karlslunde viste, at user cost for ejerboligen udgør 1,99%, mens det for 

lejeboligen er på 3,03%. Det er altså dyrere at leje boligen i Karlslunde end at købe, når der tages højde 

for de ikke-likviditetsmæssige omkostninger, såsom den estimerede prisstigningstakt, inflation og 

nedslidningstakten. Derudover konkluderer vi også, at niveauet for satserne er lave, sammenlignet med 

Lundes beregninger, og derfor kan det overvejes om niveauet er midlertidigt. 
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Vi fandt ud af, at user cost beregningen er følsom overfor ændringer i flere af parametrene, men at 

udsving i bl.a. prisstigningstakten har stor påvirkning. Derudover kom vi frem til, at user cost for 

lejeboligen i Gængehaven burde være 3,03%, ud fra parametrene. Men da vores beregninger viser 4,65%, 

for den udbudte lejebolig, er huslejen altså for dyrt prissat i den valgte case. 

 

I vurderingen af Lundes user cost fandt vi ud af, at der mangler at blive taget højde for 

transaktionsomkostninger i user cost begrebet, for at give et mere retvisende billede. 

 

Vi fandt frem til, at transaktionsomkostningerne for lejeboligen afhænger af perioden man bor til leje i, 

og at man derfor bliver nødt til at justere for dette. Når vi tager højde for transaktionsomkostningerne, så 

udlignes meget af den forskel i user cost som der er mellem ejerboligen og lejeboligen. User cost for 

ejerboligen er herefter 2,43% og for lejeboligen 3,10%. 

 

Herefter konkluderede vi at selvom user cost for ejerboligen virker lavere og dermed bedre, er det 

nødvendigt at inddrage tidshorisonten, for at vurdere det.  Efter justeringen af tid, fandt vi frem til at user 

cost for casen i Karlslunde, er den samme for begge boligformer ved en periode på 5,5 år. Derefter viste 

vi, at transaktionsomkostningerne kan opstilles til en generel anvendelse, bredt på hele boligmarkedet. 

Således, at når man har en case med to user cost for to boligformer, så kan man med skemaet justere for 

transaktionsomkostningerne. 

 

Vi beskrev begrebet periodeomkostninger, som er en ekstra variabel, som kan tillægges den almindelige 

user cost beregning. Periodeomkostningen ved et fastforrentet realkreditlån hænger sådan sammen, at 

hvis renten stiger, så giver det en kursgevinst, mens det omvendt ved rentefald, fører til et kurstab. Alt 

efter hvordan renteniveauet udvikler sig, kan dette resultere i en enten højere eller lavere user cost. 

Dette betyder at, hvis renten stiger, så ligger tidshorisonten for break-even tidligere, for at det bedst kan 

svare sig at eje boligen. Mens det ved rentefald skubber break-even lidt længere ud i tid, end de 5,5 år. 

 

Vi konkluderede, at der for hver boligform, er nogle ikke økonomiske betragtninger, som kan være 

vigtige i valget mellem boligformerne. F.eks. fleksibilitet for at kunne flytte med det samme. Til sidst 
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beskrev vi, at man bør tage højde for, at der i boligformerne er forskel i den usikkerhed, som ligger i at 

man ikke ved, hvad fremtiden bringer for de parametre, der ligger i Lundes user cost begreb. Det, at man 

kan risikere at ende med et stort tabslån, ved at købe en bolig, betyder at det er svært at sammenligne 

boligformen med lejeboligens. 

Slutteligt diskuterede vi om boligkøberen bør have udarbejdet en risikoprofil, i form af en beregning af 

f.eks. en alternativ lejeboligs pris i området til sammenligning, samt en beskrivelse af fordelene ved 

lejeboligen. Samtidig diskuterede vi hvor ansvaret for rådgivningen af boligkøberen burde ligge, men 

kom ikke frem til en konklusion. 
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Appendix 

Bilag A – Andele af boligmassen 

Datasæt samt figurer fremgår af Excelark, fane ”figur 1” og fane ”figur2+3”. 
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Bilag B – Huspristillid 

Datasæt samt figurer fremgår af Excelark.  

Fane ”Data+figur 8” 

Fane ”Regression Huse (KBH) vs. Huspristillid” 

Fane ”Regression Huse (DK) vs. Huspristillid” 
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Bilag C – Salgsopstillingen gængehaven 21  

Side 1/6 
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Side 2/6 
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Side 3/6 
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Side 4/6 
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Side 5/6 
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Side 6/6 
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Bilag D – Obligationsrente 

Datasæt samt figurer fremgår af Excelark.  

Fane ”Data+figur 11” 

Fane ”Regression Huse – Hele Landet” 

Fane ”Regression Huse – København” 
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Bilag E – Prisudviklingen 

Datasæt samt figurer fremgår af Excelark.  

Fane ”Data+figur 12” 
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Bilag F – Spar-Prisindeks 

Datasæt samt figurer fremgår af Excelark.  

Fane ”Sparindeks+figur 13” 
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Bilag G – User Cost Følsomheder 

Datasæt samt figurer fremgår af Excelark.  

Fane “UC Ejerbolig” 

Fane “UC Lejebolig” 

Fane “UC Følsomheder+Figur 14-15-16-17” 
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Bilag H – Lejebolig Gængehaven 
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Bilag I – advokatpriser og byggesagkyndige 

Data Advokater 

 
Data Byggesagkyndige 

 

  

6.995 Hviidadvokater https://hviidadvokater.dk/boligadvokat-pris/

7250 eboligadvokat https://eboligadvokat.dk/boligadvokat-priser/

6495 nemadvokat https://www.nemadvokat.dk/boligadvokat/

7495 boligadvokat-online https://www.boligadvokat-online.dk

8000 husadvokaten https://www.husadvokaten.com/ejendomshandel-generelt/prisliste/

6495 skødekontoret http://skoedekontoret.dk/priser/

6924 boligadvokat24 https://www.boligadvokat24.dk/boligadvokat-priser/

5500 lokale boligadvokater http://www.lokale-boligadvokater.dk

6950 Bsjs https://bjsj.dk/boligadvokat/

10.500 Vilsøe https://www.vilsoe.dk/ydelser/prisliste/

8995 Boligkøbsadvokaterne https://boligkobsadvokaterne.dk/boligpakke/

7450 Skødecentret https://www.skoedecentret.dk/boligadvokat/

7.420,75 Gennemsnit =MIDDEL(A2:A13)

1292,78 =STDAFV.S(A2:A13)

Byggesagkyndige

3150 Danske Byggessagkyndige http://www.danske-bygningssagkyndige.dk/koeberraadgivning/

3250 Kompletkøberrådgivning https://kompletkoeberraadgivning.dk/besigtigelse-byggesagkyndig/

3000 Uffe Kruse https://uffekruse.dk/byggesagkyndig-raadgivning-ved-boligkoeb/

3995 Ebas

3500 Privatbyggerådgivning https://www.privatbyggeraadgivning.dk/byggesagkyndig-koeberraadgivning

3379 Gennemsnit =MIDDEL(A20:A24)

https://ebas.dk/koberradgivning/?gclid=CjwKCAiAj-

_xBRBjEiwAmRbqYkW5MN4Y9aUrhd5GFm4uMAQ-

o6MuivFhokxeZ3ECpb0Wt4EhioQO_BoC8pEQAvD_BwE
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Bilag J – Låneomkostninger 

 
 

 

  

Lånesagsgebyr PrioriteringsgebyrKurtage/afregningsprovisionKursskæring

Nordea 3000 3.500 Afhænger af lånestørrelse * 0,20 kurspoint

Danske Bank 3.800 3.600 0,15% 0,20 kurspoint

Nykredit 3500 3500 0,15% 0,20 kurspoint

Jyske Bank 3000 3500 0,15% 0,20 kurspoint

Arbejdernes landsbank 4000 4000 0,15% 0,20 kurspoint

Gns. 3460,00 3620,00 0,15% 0,20 kurspoint

Std.afv. 456,07 216,79 0,00 0,00

*https://www.nordea.dk/Images/144-97716/Nordea%20Kredit%20Prisliste%20juli%202017A4.pdf

Total 7080,00
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Bilag K – Transaktionsomkostninger 

Datasæt samt figurer fremgår af Excelark.  

Fane ”Data+Figur 18-19-20-21” 

Fane “Data+Figur 22” 
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Bilag L – Periodeomkostninger 

Datasæt samt figurer fremgår af Excelark.  

Fane ”Data+Figur 23” 
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Bilag M – Kursgevinst/kurstab 

Datasæt samt figurer fremgår af Excelark.  

Fane ”Figur 24” 

Fane ”Figur 25” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


