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Resumé 

The Property Regulation Act is a local legislation in Denmark, which makes it possible for investors in the 

property sector to make short term profits with a limited risk. The act states, that property owners can 

refurbish the apartments, when a leaser moves out of the apartment. If the refurbishment is substantial, 

and the costs exceeds a certain amount of money, the annual rent can be adjusted from a so-called cost-

based rent, to a market rent. But, in January 2020, the Danish government adjusted the Regulation Act and 

added several demands to the refurbishment, before it could be possible to adjust the rent. One of the 

main demands is a hold back period of five years after the refurbishment have been made. This means the 

cashflow income statement, will first be affected in year five, instead of year one.  

Calculations shows, that the difference between a market rent and a cost-based rent, exceeds 100% in 

some cases and will affect the property cash-flow substantially. When the cash-flows are improved, the fair 

value of the property will increase, and the rest of the property market will follow due to the increasing 

demand.  

The key figures in the fair value calculation model is primary Yield and WACC. Both figures are impacted 

from external factors of which the property owners cannot manipulate. The main factors are the interest 

rate, inflation, tax rates and local legislation adjustments. Especially the last point has shown the significant 

effect a small restriction can result in a fair value calculation.  

The analysis gives the reader a broad insight in the Regulation Act for its benefits and disadvantages. It 

furthermore reflects on the socioeconomic effects a local legislation adjustment can have, and which 

sectors that will be affected besides the property sector.  

The construction sector has during the last 5 years experienced a high level of demand from the property 

sector and has a high employment level due to the increasing demand. The demand from the property 

sector is due to the Regulation Act, and the interested foreign companies who want to invest in Danish 

properties. If the demand declines from these companies, the employment level decreases as a result, the 

employments level will decrease to.  

Bank sectors have a lot of interest in the property sector, due to the high level of loans to investment 

companies or to private buyers. If the bank increases its interests or fees, they will cause a higher level of 

costs in the cash-flows, and by that a lower fair value.  

The thesis ends its analysis by identifying the personal factors like; ethics from the leaseholder and the 

government, the demographical issues, the increasing rent level in the big cities and the choices investors 

have to make when they enter the real estate business.          

Finally, the thesis concludes, that the properties fair value will decrease, and cause a lower employment 

level in the construction business on a long-term basis.   
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1 Stikordsregister 

 

IAS – International Accounting Standards 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

ISA – International Standard of Auditing 

ÅRL – Årsregnskabsloven 

DCF – Discounted Cash Flow 

WACC – Weighted Average Capital Cost 

Yield - Afkastkrav 

NPV – Net Present Value 

CAPM – Capital Asset Pricing Model 
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2 Indledning 

2.1 Problemområde 

Investeringsejendomme er gennem de seneste år blevet et mere velkendt fænomen for danskerne. Man 

har oplevet en stigende mediedækning af udenlandske investorers interesse for at investere i Danmark, 

hvilket har afledt negative holdninger til deres metoder.1  

Interessen er opstået som en afledt effekt af den danske boligreguleringslovs bestemmelser. Nærmere 

bestemt Boligreguleringslovens §5 stk. 2, tillader kapitalstærke selskaber at opkøbe ejendomme relativt 

billigt, renovere og profitere af stigende lejeopkrævninger2. 

Gennem de seneste 15 år er ejendomsmarkedet varieret, særligt som følge af finanskrisen i 2008 og dennes 

påvirkninger på dansk økonomi. Siden ejendomskrakket i 2009 er antallet af ejendomssalg på 

ejerlejligheder og enfamiliehuse kommet tilbage på et niveau, der er højere end året før krisen3. I 2013 til 

2016 var der flere handler end 2007, jf. nedenstående billede, fremgår der en kurve som viser udviklingen i 

handlerne.  

 

Kilde: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27979  

 
1 https://www.information.dk/indland/2019/08/boligminister-haaber-bremse-kapitalfonde-blackstone-inden-nytaar  
2 https://www.trm.dk/politiske-aftaler/2020/aftale-om-initiativer-mod-kortsigtede-investeringer-i-private-
udlejningsboliger/  
3 https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2020/2020-02-03-lejligheder-er-nu-igen-dyrere-end-for-finanskrisen  

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27979
https://www.information.dk/indland/2019/08/boligminister-haaber-bremse-kapitalfonde-blackstone-inden-nytaar
https://www.trm.dk/politiske-aftaler/2020/aftale-om-initiativer-mod-kortsigtede-investeringer-i-private-udlejningsboliger/
https://www.trm.dk/politiske-aftaler/2020/aftale-om-initiativer-mod-kortsigtede-investeringer-i-private-udlejningsboliger/
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2020/2020-02-03-lejligheder-er-nu-igen-dyrere-end-for-finanskrisen
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Denne stigning af ejendomshandler har vækket interesse hos udenlandske investorer. Disse investorer 

består primært af kapitalfonde med et solidt økonomisk beredskab, hvilket medfører muligheder for at 

investere i store porteføljekøb4. Underdirektør for DVCA5 udtaler, at der i perioden 2005-2018 netto er 

kommet mere end 40 nye kapitalfonde til Danmark, som følge af den forhøjet mulighed for at opnå en 

gevinst på relativt kort sigt.6 Den kortsigtet investeringsplan består i at opkøbe såkaldte 

omkostningsbaseret ejendomme, som udlejes til en leje, der ikke overstiger de omkostninger, der måtte 

være tilknyttet driften af ejendommen. Dette er bestemt af regeringen ud fra Boligreguleringslovens §5 stk. 

17. Efter opkøbet afventer udlejer, at lejer fraflytter boligen, for så at modernisere boligen og derved 

fastsætte en højere leje til fremtidige indtjeninger. Dette er muligt, jf. Boligreguleringslovens §5 stk. 2. 

Denne metode har skabt stor kritik blandt danske andelshavere og lejere, da de mener, der bruges uetiske 

metoder for at få lejerne ud så hurtigt som muligt8. Kapitalfondene er alene ude på at skabe positive cash-

flows til sine interessenter, og udnytter derfor systemets muligheder for at få generet pengestrømmene så 

tidligt som muligt, og derved gøre sin investering så profitabel som mulig.  

Debatten om hvorvidt handlemåden er etisk korrekt eller ukorrekt, er kommet til folketingets egen 

vurdering og der blev d. 30. januar 2020 indgået aftale i folketinget mellem Socialdemokratiet, Dansk 

Folkeparti, SF, Enhedslisten og Alternativet om at revurdere Boligreguleringslovens §5.29. Revurderingen vil 

resultere i en stramning af moderniseringsparagraffen, som vil gøre spekulationsprocessen endnu længere, 

da man vil lave større krav til moderniseringen. Derved gøres det mindre attraktivt og lave kortsigtet 

investeringer i Danmark med henblik på at presse priserne mest muligt op. Boligministeriet Kaare Dybvad 

(Regeringen i januar 2020) udtaler, ”vi vil forsøge at undgå en bolig-boble tilsvarende finanskrisen, da Kaare 

frygter et for højt et pres på boligmarkedet kan presse priser op på et urealistisk niveau”10. 

Ejendomsspekulanterne mener, dette vil resultere i store nedskrivninger på deres porteføljer og derved 

risikerer, at de må forlade markedet. Endvidere mener de, at en regulering af paragraffen vil betyde så 

store nedskrivninger, at det kan skabe usikkerhed på ejendomsmarkedet og derved udløse en 

finanskriselignende-tilstande.  

Rapporter fra Transport- og Boligministeriet viser, at eksperter indenfor branchen ikke mener 

Boligreguleringen er fuldstændig, og at der er risiko for, at uforudsete afledte effekter vil forekomme.11 

 
4 Med porteføljekøb menes der komplekser af flere ejendomme, hvor flere lejemål indgår i samme forening. Herunder 
andelsforeninger og ejerforeninger 
5 DVCA (brancheorganisationen for business angels og venture- og kapitalfonde i Danmark) 
6 https://dvca.dk/omos/  
7 https://danskelove.dk/boligreguleringsloven/5  
8 https://www.dr.dk/nyheder/penge/har-over-50-sager-koerende-om-husleje-nu-saenker-blackstone-prisen-300-
beboere  
9 Se bilag 2 
10 https://www.berlingske.dk/dine-penge/regeringen-aendrer-blackstone-indgreb-her-er-konsekvenserne-for  
11 https://www.regeringen.dk/media/7504/ekspertgruppens-rapport-om-boligreguleringslovens-5-stk-

2.pdf - punkt 6.2 

https://dvca.dk/omos/
https://danskelove.dk/boligreguleringsloven/5
https://www.dr.dk/nyheder/penge/har-over-50-sager-koerende-om-husleje-nu-saenker-blackstone-prisen-300-beboere
https://www.dr.dk/nyheder/penge/har-over-50-sager-koerende-om-husleje-nu-saenker-blackstone-prisen-300-beboere
https://www.berlingske.dk/dine-penge/regeringen-aendrer-blackstone-indgreb-her-er-konsekvenserne-for
https://www.regeringen.dk/media/7504/ekspertgruppens-rapport-om-boligreguleringslovens-5-stk-2.pdf
https://www.regeringen.dk/media/7504/ekspertgruppens-rapport-om-boligreguleringslovens-5-stk-2.pdf
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2.2 Problemformulering 

Boligspekulation har de seneste år udviklet sig til en reguler legeplads i Danmark. Ved at udnytte 

lovgivningen i Danmark har ejendomsspekulanter fra udlandet indtrådt på det danske marked for at 

profitere af disse muligheder. Dette har resulteret i en anvendelse af aggressive metoder for at opnå hurtig 

profit, hvilket har været på lejernes bekostning.  

Disse metoder modarbejdes fra regeringens side for at skabe en stabilitet, både økonomisk, men også etisk. 

De aggressive metoder som anvendes, påvirker ikke kun ejendomsvurderingerne, men også bolig lejernes 

hverdag, da flere lejere udtaler, de føler sig forfulgt til at skulle forlade sit lejemål tidligere end først 

forventet12.  

Ved at regeringen foretager et indgreb og skærper kravene til Boligreguleringslovens § 5.2, mener de, det 

skaber en større stabilitet på ejendomsmarkedet og mere sikkerhed for lejerne. Ved at gøre det sværere og 

mere tidskrævende at give et positivt cash-flow for investeringen, kan det holde store spekulanter væk fra 

markedet og derved mindske konkurrencen om de attraktive 5.2 ejendomme.  

Investeringsejendomme kan optages i regnskabet til dagsværdi. Ved opgørelsen af en dagsværdi i 

regnskabet foretages der en dagsværdiberegning, hvori alle variable for ejendommens drift medtages. En 

lovregulering som folketinget har vedtaget, vil resultere i at denne dagsværdiregulering ændres.  

Denne afhandling vil forske i påvirkningen af regeringens vedtagelse af ændringerne i 

Boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Opgaven vil tage udgangspunkt i en ejendomsportefølje der indgår i 

selskabsregi, og derved behandles under selskabslovens rammer. Opgaven vil fremhæve de parametre i 

værdiansættelsen, der påvirkes, samt kommentere på den samfundsmæssige betydning for reguleringen, 

herunder de bløde værdier i form af etik, og de hårde værdier herunder økonomiske fordele og ulemper. 

Alt dette kombineret set udgør opgavens hovedformål, og som skal være med til at besvare 

hovedproblemstillingen: 

Hvilke samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser vil reguleringen af Boligreguleringsloven §5, stk. 

2. have for ejendommes dagsværdier samt dens interessenter? 

Til besvarelsen af problemstillingen vil jeg afdække følgende underspørgsmål: 

• Hvilke interne og eksterne faktorer vil have betydning for værdiansættelsen? 

• Hvordan vil en dagsværdi på en investeringsejendom blive påvirket af lovændringen? 

• Hvor ligger de etiske grænser for udlejning? 

• Hvilke afledte effekter udenfor boligbranchen berøres ved at indføre denne lovregulering? 

• Hvilke gråzoner er tilknyttet lovændringen? 

 
12 https://arbejderen.dk/indland/tusindvis-af-lejere-er-potentielle-ofre-blackstone  

https://arbejderen.dk/indland/tusindvis-af-lejere-er-potentielle-ofre-blackstone
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2.3 Afgrænsning  

Ved at se på afledte effekter af den nye Boligreguleringslov, både mikro- og makroøkonomisk, vil 

afhandlingen behandle en værdiansættelse før og efter ændringen.  

Opgaven vil tage udgangspunkt i en modificeret ejendomsportefølje i Københavnsområdet, hvorfor 

opgaven afgrænses til investeringsejendomme indenfor Storkøbenhavn og derved ikke resten af landet.  

Opgaven vil have særligt fokus på dagsværdiberegningen, og derfor ikke andre reguleringsmetoder som 

anvendes, herunder kostprismodellen.  

De regnskaber jeg vil anvende, opstilles alle efter årsregnskabslovens begrebsramme, og jeg afgrænser mig 

derfor fra de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Regnskabsklassen for de anvendte regnskaber vil 

være klasse B og C (lille), hvorfor jeg afgrænser mig fra de resterende regnskabsklasser.  

Der vil alene tages udgangspunkt i ejendomme medtaget i selskabsregi og ikke i private virksomheder. Jeg 

afgrænser mig derfor for alle personskatteforhold og behandler kun selskabslovens bestemmelser.  

Investeringsejendomme har en specifik definition i IAS 40. Her defineres en investeringsejendom som: ”En 

investering i grunde, bygninger, en del af en bygning eller både grunde og bygninger med det formål at 

opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og/eller opnå en kapitalgevinst ved 

videresalg”13, hvilket også vil være mit fokus i opgaven. Jeg vil derfor afgrænse mig fra domicil- og 

andelsejendomme samt andre ejendomstyper, der ikke opfylder IAS 40 definition af 

investeringsejendomme.  

Investeringsejendommene har forskellige typer lejemål herunder industri, bolig og erhverv. Denne opgave 

vil alene berøre boliglejemål, hvor jeg afgrænser mig fra resten. 

Der vil i opgaven belyses flere afledte effekter herunder den grønne omstilling. Opgaven afgrænser sig fra 

af berøre de internationale verdensmål, samt Danmarks 2030 mål om at tilpasse sig den grønne omstilling, 

og vil alene berøre de effekter ejendomsbranchen måtte have herpå. 

Da opgaven fokuserer på fremtidige handlinger, afgrænser opgaven sig fra at se på historiske hændelser, 

der kunne give antagelser om fremtidige resultater.  

  

 
13 IAS 40 
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2.4 Metode og metodevalg 

I dette metode- og metodevalgsafsnit vil jeg belyse den fremgangsmåde, som vil anvendes til besvarelsen 

af min problemstilling, samt de dertilhørende underspørgsmål.  

Jeg vil ud fra en delvis deskriptiv fremgangsmåde redegøre for de forhold, som gør sig gældende i 

Boligreguleringslovens, samt uddybe de faktorer som måtte have en direkte effekt i en 

dagsværdiberegning.  

Jeg vil ud fra en delvis fiktiv ejendomsportefølje udlede relevante nøgletal og værdiansættelsesbeløb for at 

belyse hvilke faktorer, der har været med til at påvirke værdierne før- og efter vedtagelsen af den nye 

lovgivning. 

For at finde data og viden indenfor værdiansættelsesberegninger vil jeg anvende relevante teoretiske bøger 

fra Cand.merc.aud. studiet og dertilhørende lovgivning fra internationale standarder. På denne måde sikres 

fremgangsmåden er tilsvarende andre værdiansættelsesberegning i branchen.  

Efter og have belyst de talmæssige betydninger lovreguleringen vil have for ejendomsbranchens øvrige 

interessenter, og derved andre samfundsøkonomiske perspektiver, vil jeg indhente udtalelser fra rådgivere 

og interessenter. Jeg vil udvælge mine interviews ud fra en stratificeret metode, da jeg vil forsøge og 

udvælge dem, jeg mener vil have særlig betydning indenfor de brancher der måtte blive påvirket. På denne 

måde sikrer jeg mine inputs bliver valide til en efterfølgende analyse. 

Ved at indsamle data og viden i analyseprocessen vil jeg ligeledes anvende denne viden til at reflektere de 

øvrige samfundsøkonomiske ændringer, der måtte forekomme i denne forbindelse. Jeg vil derfor ud fra 

struktureret tilgang tilegne mig viden løbende og formidle det videre i opgavens analyse.  

Efter og have indsamlet og analyseret min data vil jeg konkludere samlet på opgavens indhold for dertil at 

besvare min problemformulering.  

På den kommende side er der oplistet en oversigt over opgavens struktur, for at gøre det nemt for læseren 

og skabe et overblik over indholdet. 
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Afsnit Delemner 

Boligreguleringsloven    

 

Redegørelse for principper for boligreguleringer 

 

Hvordan fungerede Boligreguleringslovens § 5, stk. 2. i 

praksis før reguleringen? 

 

Redegørelse af den vedtaget lovændring 

Makroøkonomiske faktorer på 

ejendomsmarkedet   

 

Dagsværdiberegningens indhold 

Politiske forhold 

Økonomiske forhold 

Sociokulturelle forhold 

Teknologiske forhold 

Miljømæssige forhold 

Lovmæssige forhold 

 

 
Grundlæggende begreber 

 

Afkastbaseret model 

 

DCF-model 

 

Eksterne vurderingsmænd 

Samfundets påvirkning   

 
Byggebranchen 

 

Banker 

Den grønne omstilling 

Bløde værdier som påvirkes 
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Konklusion   

 
Hvad er observeret 

 

Hvordan besvares problemformuleringen 

 

Perspektivering  

 

2.5 Data og datavalidering 

Der findes 2 slags datatyper14 

Kvantitative data:  

Data som kan kvantificeres til målbare størrelser herunder dagsværdiberegninger, cash flow beløb og 

tilbagediskonteringsfaktorer.  

Kvalitative data: 

Data som ikke kan måles eller vejes, men skal ses som en helhedsforståelse af specifikke forhold og 

anvendes til detaljeret og dybdegående informationer.  

Denne afhandling vil anvende henholdsvis kvantitative- og kvalitative data, hvor den kvantitative data 

anvendes i forbindelse med dagsværdiberegningerne, diskonteringsberegninger og anvendelse af 

Danmarks statistikker til brug for de samfundsøkonomiske udviklinger. Den kvalitative data vil blive anvendt 

i forbindelse med min forståelse fra interessenternes påvirkning af boliglovens reguleringer. Dataene skal 

ses i form af en helhedsvurdering af de faktorer, der inkluderes i boligkøbsproces, samt et 

moderniseringsprojekt for en ejendom. Endvidere vil de bløde værdier være vurderinger, der anvendes til 

at vurdere, hvor vidt reguleringen har en positiv, eller negativ effekt på markedet.  

 

2.5.1 Dataindsamling 

Data indsamles fra primære og sekundære datakilder. 

Primære datakilder: 

Data som indsamles på egen hånd i form af spørgeskemaundersøgelser, interviews og observationer. 

Sekundære datakilder: 

Data som udarbejdes af 3. mand, som kan være i form af fagbøger, love og forskningsresultater. 

 
14 Andersen, I, Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave 
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Denne afhandling vil tage udgangspunkt i sekundære datakilder i henholdsvis det teoretiske og analytiske 

afsnit. Dataene vil være i form af gældende lovgivning og eksterne eksperters rapporter. For at skabe 

helhedsbilledet i opgaven vil jeg også anvende primære data, da jeg vil indhente interviews fra fagpersoner, 

for derved at kunne udvide min viden til senere at kunne konkludere på opgaven. 

 

2.6 Kildekritik 

Ved at anvende sekundære data i afhandlingen vil jeg forholde mig kritisk til de informationer, jeg 

indhenter fra eksterne kilder, her særligt i artikler og rapporter. Jeg vil vurdere validiteten ved at forholde 

mig til de personer, eller virksomheder, som måtte have udgivet den teori, jeg anvender.  

Afhandlingen vil anvende informationer fra offentlig anerkendte organisationer, som udgangspunkt er 

vurderet pålidelige til at anvende i opgaven. Her vil store dele af data indhentes hos IAASB.  

Endvidere vil jeg forholde mig kritisk til de respondenter, jeg indhenter til mine interviews, og sikre de 

måtte have den fornødne viden, jeg mener er i orden til en besvarelse indenfor afhandlingens område. Her 

anvendes fageksperter i et af landet største rådgivningshuse Deloitte, samt Erhvervs- politisk direktør i 

Dansk Byggeri.  

  



Simon Vilmer Gilfelt Cand.merc.aud. Foråret 2020 
  Copenhagen Business School 

15 
 

 

3 Redegørelse for ejendomsporteføljen 

Der tages i opgaven udgangspunkt i beregninger ud fra en fiktiv ejendomsportefølje, som samlet består af 

10 ejendomme placeret centralt i København. Der er under bilag 1 opstillet driftsregnskaber for en samlet 

portefølje, hvor aktiver og passiver er inkluderet. Der er for alle ejendomme specificeret kvadratmeter 

(kvm2), pris pr. kvm2, lejeniveauet pr. kvm2 og et afkast tilknyttet ejendommen. Den gennemsnitlige 

kvadratmeterpris er fastlagt efter Colliers markedsrapport for Q1 2020. Der henvises til afsnit 4.2.4 for 

yderlige redegørelse herom. Generelt for afkastniveauerne vil der også blive redegjort for disse i de 

kommende afsnit.  

 

3.1 Baggrund for Ejendomsportefølje ApS 

Selskabet er stiftet i december 2017, og har kun et formål i at skulle ”besidde ejendomme til senere 

videresalg”. Selskabet drives af direktør S. Gilfelt via et Holding selskab, Gilfelt Holding ApS. Strukturen ser 

på nuværende tidspunkt således ud: 

 

 

Ejendomsselskabet har ikke besiddet ejendomme før, men ved selskabets stiftelse opkøbte man samtlige 

ejendomme i porteføljen med henblik på, at udleje til nuværende lejere og på sigt skulle modernisere 

lejemålene ud fra Boligreguleringslovens §5 stk. 2. Dette vil sige, at samtlige ejendomme opfylder kravene 

for §5, stk. 2.  

Ingen af ejendommene er på nuværende tidspunkt moderniseret, og det er hensigten at afvente lejernes 

fraflytning, for så at modernisere og derved hæve lejen.  
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Alle ejendomme er indregnet til dagsværdi, og bilag 1 reflekterer dagværdien pr. 31.12.2019. 

Ejendommene er finansieret med 60% ekstern gæld og 20% intern gæld til moder. Man er derfor meget 

afhængig af renteniveauet, da dette vil påvirke ejendommenes cash-flow betydeligt.  

S. Gilfelt har fået informationer om, at Boligreguleringsloven ændres. Derfor ønsker han at indlede en 

omfattende analyse, og derved belyse mulige udfald for hans portefølje og identificere de muligheder han 

har efter reguleringen.  

Lejen er opgjort efter en omkostningsbestemt husleje15, og betales på månedlig basis af lejerne. Samtlige 

lejemål er standard boliglejemål uden nogle former for erhvervs tilknyttet. Alle ejendomme vurderes at 

være eftertragtet i København grundet den attraktive lokalisering i hjertet af hovedstaden og den relativt 

lave husleje. Man forventer derfor, at en gennemgribende modernisering vil give grundlag for en betydelig 

værdistigning. Moderniseringen er budgetteret til at skulle ske i 2020 og skulle omfatte samtlige rum i 

boligerne.  

Samtlige lejemål står ikke i renoveret stand og trænger alle til at blive moderniseret, hvorfor et grundlag for 

at anvende Boligreguleringslovens §5 stk. 2. burde vurderes mulig.  

Der er ikke uopsigelighed i lejemålene, og man kan derfor uden længere opsigelser opsige lejemålene med 

kort varsel og derved påbegynde moderniseringsprocessen.  

  

 
15 Se afsnit 4.1.1 
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4 Boligreguleringslovens lejeindtægtsmetoder 

Dette afsnit skal være med til at give læseren en grundlæggende forståelse af boligreguleringsloven og dens 

indhold, samt forståelse af hvilke former for ejendomme der inkluderes. De indtægtsmetoder vil senere blive 

anvendt i mine beregningsmodeller.   

Der er flere muligheder for at fastsætte sin lejeindtægt på ejendommen, men muligheder stiller samtidig 

også krav til udlejer for at sikre det gøres på markedsmæssige vilkår.  

Derfor er Boligreguleringsloven udarbejdet som følge af en lejers beskyttelse på boligmarkedet, og derved 

minimerer risikoen for at der betales overpris.  

4.1 Lejeindtægtsniveau 

Det er muligt at fastsætte sin leje ud fra tre metoder: 

Den omkostningsbestemte leje, Det lejedes værdi og Markedslejen. Forskellen mellem disse tre metoder 

fremkommer af, hvornår ejendommen er taget i brug, og om ejendommen er placeret i en såkaldt 

reguleret eller ureguleret kommune. De uregulerede kommuner er kommuner, som ikke er påvirket af 

Boligreguleringslovens regler. Man fastsætter derfor alene ud fra Det lejedes værdis principper. Nedenfor 

er vist en oversigt over de tre metoder og opgøre lejeniveauet:

 

Kilde: Egen produceret model 

4.1.1 Omkostningsbestemt leje: 

Som det fremgår af ovenstående model, er det alene de reguleret kommuner, som indgår i denne 

opgørelser. Nedenfor er vist et skema over alle ikke-reguleret kommuner: 



Simon Vilmer Gilfelt Cand.merc.aud. Foråret 2020 
  Copenhagen Business School 

18 
 

 

Kilde: https://www.legaldesk.dk/artikler/fastsaettelse-af-husleje  

Den omkostningsbestemte husleje indgår i Boligreguleringsloven, hvilket er en tilføjelse til Lejelovens 

Kapitel VIII16. Dette kapitel omhandler udlejers mulighed for at regulere lejen med et beløb, der modsvarer 

de omkostninger, der måtte være inkluderet i den pågældende ejendoms drift. Det vil sige, man ikke vil 

kunne kræve en husleje, der overstiger de omkostninger ejendommen måtte have. For at sikre der føres 

klare linjer i hele udlejningsbranchen, er Boligreguleringsloven udarbejdet. Denne form for prisfastsættelse 

af lejeniveauet kaldes en omkostningsbestemt leje. Boligreguleringslovens §5, anvender denne metode 

som den primære opgørelsesmetode for lejeopkrævning og opgøres som, ”Ved lejeaftalens indgåelse må 

lejen ikke fastsættes til et beløb, som overstiger det beløb, der kan dække ejendommens nødvendige 

driftsudgifter, jf. § 8, og afkastningen af ejendommens værdi, jf. § 9. For lejemål, som er forbedret, kan der 

til lejen efter 1. pkt. lægges en beregnet forbedringsforhøjelse, jf. dog stk. 2.17” 

Boligreguleringslovens § 8 definerer, hvilke omkostninger man medtager i beregningen, og kan 

karakteriseres som de direkte henfør bare omkostninger tilknyttet ejendommen. Der henvises til afsnit 

4.2.2 for dybere betegnelse heraf. Endvidere henviser §5 til §9, hvori der beskrives en opgørelsesmetode 

for afkastet, der tillægges omkostningerne til ejendommen.  

Endeligt nævnes en undtagelse af lejeniveauet, hvilket er beskrevet, jf. Boligreguleringslovens §5, stk. 2. 

Her vil det være muligt at hæve omkostningsbeløbet med et beløb, der til svarer den værdistigning 

ejendommen ville have ved en omfattende renovation. Dette er beskrevet yderligere i afsnit 4.2, hvorfor 

der henvises hertil. 

 

4.1.2 Det lejedes værdi 

Denne metode anvendes for de uregulerede kommuner. Det vil sige de kommuner, som ikke er underlagt 

Boligreguleringsloven. Fastsættelsen af indtægtsniveauer udarbejdes ud fra hvad en naboejendom med 

 
16 https://www.lejeloven.dk/fortolkning  
17 https://danskelove.dk/boligreguleringsloven  

https://www.legaldesk.dk/artikler/fastsaettelse-af-husleje
https://danskelove.dk/boligreguleringsloven/8
https://danskelove.dk/boligreguleringsloven/9
https://danskelove.dk/boligreguleringsloven/5#2
https://www.lejeloven.dk/fortolkning
https://danskelove.dk/boligreguleringsloven
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lignende kvadratmeterstørrelse og stand har. Digura, som rådgiver indenfor ejendomsudlejning, udtaler, at 

der i praksis reguleres i lejen, hvis man kan dokumentere lejen afviger det generelle marked i nærområdet 

med 10-15%18.  

 

4.1.3 Markedslejen 

Sidste indtægtsmetode er markedslejen. Som navnet indikerer, er det lejeniveauet for det generelle 

marked. Man fastsætter denne på almindelige armslængdevilkår, hvor to uafhængige parter aftaler en 

husleje, som er til at betale for lejer. Dette betyder også, der er fri mulighed for at fastsætte lejen, og man 

kan derfor presse lejen op uden at skulle indordne sig eksterne lovrammer. Spekulanter går efter og indgå 

lejekontrakter ud fra en markedsleje; dette er dog ikke muligt med mindre en lejer fraflytter lejligheden, og 

udlejer laver en omfattende renovation, som overholder Boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Der henvises til 

afsnit 4.2 for §5, stk. 2.  

 

4.1.4 Delkonklusion lejeindtægtsniveau 

Jf. Boligreguleringslovens lejeindtægtsrammer er der tre metoder, man kan opgøre sin lejeindtægt på. 

Omkostningsbestemt leje, Det lejede niveau og Markedslejen. De tre metoder er forekommet som følge af 

en opdeling i kommunerne i landet, hvor enkelte kommuner ikke er underlagt Boligreguleringsloven. Fælles 

for de tre metoder er, at forholdende skal skrives ind i lejekontrakten mellem udlejer og lejer. Det er 

ligeledes denne kontrakt, som danner grundlaget for at kunne fastsætte og opkræve lejen.  

Særligt for den omkostningsbestemte leje er, at det er den som beskrives i den reguleret lov, jf. 

Boligreguleringslovens § 5 stk. 2. Jeg vil i det kommende afsnit komme nærmere ind på definitionen af 

denne lov og dens indhold.  

 

4.2 Boligreguleringslovens § 5 stk. 2. – før reguleringen fra folketinget 

Boligreguleringslovens §5 stk. 2. er grunden til, der i dag er kommet reguleringer fra folketinget. Denne lov 

giver udlejer muligheden for at undgå at blive underlagt den Omkostningsbestemte leje, jf. afsnit 4.1.1. 

Muligheden for udlejer består i at opfylde de krav, som denne lov foreskriver for derved at ændre sin 

lejemålsstatus fra Omkostningsbestemt leje til Markedsleje. Dette vil resultere i væsentlige lejestigninger, 

som også vil blive belyst i dette afsnit.  

Først vil jeg redegøre for Boligreguleringslovens §5, stk. 1, for herefter og belyse de ændringer, der skal til 

for, at man kan væsentligt ændre i lejeindtægtsberegningen.  

 
18 https://digura.dk/huslejestigning-hvad-er-reglerne/  

https://digura.dk/huslejestigning-hvad-er-reglerne/
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4.2.1 Boligreguleringslovens § 5 stk. 1.  

Der er i afsnit 4.1.1 indhentet en direkte reference og beskrivelse af lovens forskrift. Her fremgår det at 

lejen fastsættes ud fra de omkostninger, der er tilknyttet ejendommens primære drift. Omkostningerne 

uddybes i hhv. §§ 8 og 9. 

 

4.2.2 Boligreguleringslovens § 8 

Her specificeres de omkostninger, som er direkte henfør bare til ejendommens primære drift. Loven 

beskriver omkostningerne til at være, ”De nødvendige driftsudgifter omfatter udgifter til skatter, afgifter, 

renholdelse, administration og forsikring i det omfang, det er rimeligt under hensyn til ejendommens og det 

lejedes karakter. De nødvendige driftsudgifter omfatter endvidere de beløb, der afsættes til vedligeholdelse 

m.v. efter § 22 i lov om leje og §§ 18 og 18 b i denne lov, jf. dog § 18 a, stk. 2.”19 

Boligreguleringslovens §§18a+b omhandler omkostninger tilknyttet til den løbende vedligeholdelse, og 

udlejer har derfor mulighed for at lave en årlig hensættelse til dette og medtage den i sin prisfastsættelse 

af huslejen. Opgørelsesmetoden for denne hensættelse fastsættes som en gennemsnitlig sats pr. kvm2 i 

ejendommen.   

 

4.2.3 Boligreguleringslovens § 9 

I denne lov beskrives der et yderligere tillæg, der laves til de omkostninger, som har likviditetsbetydning for 

ejendommens cash-flows. Dette tillæg skal anses som værende et yderligere risikotillæg ved at eje 

ejendommen, og skal reflektere den eventuelle belåning ejendommen måtte have. Boligreguleringslovens § 

9 har følgende beskrivelse af lovens bestemmelser, ”Til afkastning af ejendommens værdi afsættes på 

budgettet et beløb, der ikke må overstige 7 pct. af den ejendomsværdi, der er fastsat pr. 1. april 1973 ved 

15. almindelige vurdering af landets faste ejendomme.”20 

Som loven foreskriver, er det muligt at lave et tillæg på maksimalt 7% af ejendomsværdien fastsat d. 1. april 

1973. Dog skal der være et validt grundlag for tillægget, og de 7% skal kunne reflekteres i nutidens 

låneniveau. Med låneniveau menes der renteniveauet samt et risikotillæg. Hvor stort dette risikotillæg bør 

være, er præciseret i Boligreguleringslovens § 9 stk. 3. Her henvises der til det generelle CIBOR-

renteniveau21 plus 2% i risikotillæg. Risikotillægget er et udtryk for den yderligere risiko, der er forbundet 

med at have en lejer i en ejendom, da tomgang og skader kan forekomme, uden man selv er herre over det.  

 
19 https://danskelove.dk/boligreguleringsloven  
20 https://danskelove.dk/boligreguleringsloven  
21 https://finansdanmark.dk/toerre-tal/renter/de-danske-referencerenter/ 

https://danskelove.dk/lejeloven/22
https://danskelove.dk/lejeloven/18
https://danskelove.dk/lejeloven/18b
https://danskelove.dk/boligreguleringsloven/18a#2
https://danskelove.dk/boligreguleringsloven
https://danskelove.dk/boligreguleringsloven
https://finansdanmark.dk/toerre-tal/renter/de-danske-referencerenter/
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4.2.4 Boligreguleringslovens § 5 stk. 2s effekt på fastsættelsen af lejeindtægten.  

Informationerne i dette afsnit har nu belyst de faktorer, som er med til at påvirke den lejeindtægt, man vil 

kunne opkræve hos ens lejere, hvis man fastsætter sin leje ud fra en Omkostningsbestemt tilgang. I dette 

afsnit vil jeg udarbejde en beregning, som belyser den effekt Boligreguleringslovens § 5 stk. 2, har på 

lejeniveauet i Ejendomsportefølje ApS22.   

Eksempel 1.: 

 

Eksempel 2.:23 

 

 
22 Se bilag 4 
23 Se bilag 1 
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Eksempel 3: 

 

Ud fra eksempel 1 har jeg ud fra bilag 4 beregnet en gennemsnitlig husleje ud fra en omkostningsbestemt 

leje. Ejendommens vurderet værdi er konsolideret til og være 21.900.000 kr. fordelt på 10 lejemål. Dette 

giver en månedlig gennemsnitlig lejeindtægt på 66.661 kr. Alle omkostninger, jf. § 8, er beløb, som er taget 

direkte ud af ejendommens regnskaber og konsolideret til en samlet ejendom. Særligt for 

vedligeholdshensættelsen, jf. § 18, er der anvendt den aktuelle sats på 23 kr. pr. kvm2, jf. Grundejernes 

Investeringsfond pr. 10/4 202024.  

Afkastet, jf. § 9, er opgjort til at være CIBOR renten, som er fastsat ud fra Nationalbankens satser pr. d. 10/4 

2020, hvilket er på 0,05%25. Hertil er der tillagt ca. 2% i risikotillæg, hvilket også følger Nationalbankens 

standarder.  

Dette giver en samlet omkostning i ejendommen på 799.932 kr. om året, hvilket er forholdsmæssigt fordelt 

ud på ejendommene ud fra deres kvadratmeterstørrelse i forhold til den samlet størrelse, og udgør derfor 

den samlet lejeindtægt i bilag 4.  

Dette er såfremt lejerne er underlagt en omkostningsbestemt husleje, og derved ikke kan få hævet huslejen 

før der sker en fraflytning. Når der sker en fraflytning, vil det være muligt for udlejer at foretage en 

gennemgribende renovering, som overholder de i § 5 stk. 2 nævnte kriterier for en renovation. 

I eksempel 2, har jeg lavet en beregning ud fra et scenarie, der antager samtlige lejemål er fraflyttet og 

udlejer foretager en gennemgribende renovation, jf. ovenstående kriterier, på i alt 14.600.000 kr.   

 
24 https://gi.dk/satser-for-2020 
25 http://www.nationalbanken.dk/da/markedsinfo/officiellerentesatser/Sider/default.aspx 

https://gi.dk/satser-for-2020
http://www.nationalbanken.dk/da/markedsinfo/officiellerentesatser/Sider/default.aspx
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Beregningen er foretaget ud fra samme kriterier i eksempel 1. Den eneste væsentlige forskel er, at 

afkastniveauet er steget som følge af den øget kostpris på ejendommen. Det øget afkast skal være med til 

at dække den yderligere rente, der måtte tilskrives ved renovationen, samt øget risiko for at der er sværere 

og leje en ejendom ud med højere husleje.  

Dog skal eksempel 2 ses som en renovation ud fra den nye lejelov. Hvilket betyder, den samlet leje fortsat 

ikke må overstige den omkostningsbestemte leje til trods for den nyrenoveret ejendom. Her kan ses 

ejendommens gennemsnitlige husleje pr. måned nu stiger til 90.994 kr. Differencen er resultatet af den 

øget afkastberegning.  

Eksempel 3: 

I eksempel 3 skal det nu antages, der renoveres ud fra den tidligere lovgivning for Boligreguleringslovens § 

5, stk. 2. Det vil sige, at det er lovligt og renovere for derefter at øge lejeniveauet til markedslejen.  

Beregningen ser derfor anderledes end de første 2 eksempler, hvilket skyldes, lejemålene nu kan indgås 

med en lejeaftale, hvor huslejen kan måles ud fra et markedslejeniveau, Jf. § 5 stk. 2. Dog fremgår det, at 

såfremt lejen hæves efter en omfattende renovation, vil det ikke være muligt at hæve den væsentligt mere 

end den ”lejedes værdi”, hvilket betyder, den nu kan hæves til det, som en lignende ejendom vil kunne 

udlejes til i nærområdet. Dette sammenholdes også med markedslejen.  

Metoden for at finde markedslejen er ved at se på nærområdets huslejepriser og sammenholde med ens 

egen. Det er muligt at indhente data hos flere analysefirmaer, hvor særligt Colliers International har 

specialiseret sig indenfor ejendomshandel, og genererer hvert kvartal en rapport med informationer om 

boligmarkedet i hele Danmark. Rapporten viser detaljeret informationer om udlejning indenfor Retail, 

Industri, Boliger og Kontor. I den senest aflagte rapport pr. 1. kvartal 202026 har analyser vist, at boliger i 

København har en gennemsnitlig markedshusleje på 2.100 kr. pr. kvm2. Jeg har ud fra bilag 3 vedhæftet et 

screenshot, der viser opgørelsen, og hvilke kriterier de 2.100 kr. er sat ud fra. De 2.100 er gange op med 

hver ejendomsstørrelse, jf. bilag 4. Lejeindtægten på 1.581.300 kr. vil derfor kunne beregnes netto således 

753*2.100 kr. = 1.581.300.

 

I Ejendomsportefølje ApS’ tilfælde er ejendommene placeret indenfor en såkaldt ”primær lokation” i 

København. En primær lokation i Danmark er antaget og være indenfor bymidtegrænserne, hvor den 

sekundære er Storkøbenhavn grænserne.  

 
26 Jf. Bilag 3 
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Ved at sammenholde de 3 metoder har jeg nu vist, hvad en huslejeindtægt vil kunne reguleres med før og 

efter Boligreguleringslovens ændringer. Forskelsværdien mellem eksempel 1 og 3 er beregnet til at være 

781.368 kr. (1.581.300 kr. – 799.932 kr.). Stigningen på næsten 100% er med til at gøre denne form for 

investeringer meget attraktive for boligspekulanter. Denne cashflowstigning giver udlejer en mulighed for 

at kunne indhente sin investering på kort sigt, og derved generere overskud hurtigt.  

4.2.5 Delkonklusion Boligreguleringslovens § 5 stk. 2. – før reguleringen fra folketinget 

Før der blev udarbejdet en regulering af Boligreguleringslovens § 5 stk. 2, var det muligt at kunne opkøbe 

en ejendom, afvente fraflytningen af lejeren, modernisere og sætte den tilbage på markedet med en højere 

husleje. Ved at sammenholde en ejendomsværdi før og efter en modernisering var det tydeligt og se den 

fordel, der er for udlejer og anvende denne metode. Ved at lave en større investering i år 1 vil investeringen 

på relativt kort tid, kunne tjene sig selv ind, og derefter generere store afkast for udlejer. Dette positive 

cash flow anvendes til at værdiansætte ejendommen, og ved at få en væsentlig stigning i indtjeningen vil 

det resultere i en betydelig stigning i værdiansættelsen.  

Dette scenarie var med til at vise, hvor stor en effekt Boligreguleringslovens § 5 stk. 2, har på indtjening på 

en ejendom. Jeg vil i det kommende afsnit redegøre for de reguleringer som er udarbejdet fra Folketinget.  

 

4.3 Folketingets ændringer til Boligreguleringslovens § 5 stk. 2.  

Jf. Bilag 2 har jeg indhentet et samlet overblik over den vedtaget lovforslag i Folketinget. Denne beskriver 

forholdene,, som reguleres og belyser de punkter der påvirker opgørelsesmetoden, som tidligere var 

anvendt jf. afsnit 4.2. 

 

4.3.1 Motivet for reguleringen 

Indledningsvist mener jeg det er essentielt og forstå, hvorfor denne regulering er udarbejdet fra 

Folketinget. Jf. Bilag 2 fremgår det, at Folketinget vil forsøge at bekæmpe det store prispres, der er kommet 

på det københavnske ejendomsmarked. Endvidere vil de forsøge at imødekomme regeringens 2030 plan, 

som omhandler at nedsætte CO2 udledningen med 70%.  

Boligminister Kaare Dybvad udtaler, at regeringen holder en hånd over lejerne i København27. En af de 

væsentligste reguleringer er en karensperiode på 5 år, hvilket gør, at udlejer ikke har samme behov for at 

skulle få lejere til at fraflytte ejendomme, da man ellers ville miste en betydelig andel af sit cash-flow de 

første år efter fraflytningen.  

 

 
27 https://www.zetland.dk/historie/s8aLzJpn-a8dQKjjz-040c5  

https://www.zetland.dk/historie/s8aLzJpn-a8dQKjjz-040c5
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4.3.2 Folketingets reguleringer 

Følgende lovreguleringer er foretaget: 

 

4.3.2.1 Karensperiode 

Der er indført en karensperiode på 5 år, hvilket betyder, at udlejer ikke vil have mulighed for at hæve 

huslejen senest 5 år efter at lejligheden er færdigrenoveret. Dette er gjort for at sætte et spekulationsstop 

ind på markedet og forhåbentlig mindske interessen fra udenlandske spekulanter, som vil lave opkøb med 

henblik på korte investeringsafkast.  

Ved at iværksætte denne karensperiode forringer man cash-flowet for ejendommen, hvilket medfører en 

forringelse af ejendommens værdi på kort sigt. Dette vil blive belyst i de kommende afsnit, hvor jeg vil lave 

en dagsværdiberegning før og efter reguleringen for at bevise, dette er tilfældet. 

4.3.2.2 Grønt incitament 

For at imødekomme Danmarks klimamål om at reducere CO2 udledning med 70% frem til 203028 har 

Folketingets parter lavet en aftale om at kunne lempe karensperioden, såfremt man tænker klimavenlige 

moderniseringer ind i projektet. Det vil sige, at hvis en udlejer moderniserer ejendommen og hæver 

energimærkningen med tre niveauer, vil det være muligt at komme udenom karensperioden, og en 

huslejehævelse vil derfor fortsat være mulig. Dette vil kræve yderligere likviditet og ressourcer på at 

imødekomme de krav, der er til energimærkningen 202029. 

4.3.2.3 Grønt energikrav 

For at supplere op for det grønne incitament har man yderligere indført et krav om et minimums energikrav 

til den moderniseret ejendom.  

Incitamentet jf. afsnit 4.3.2.2., er valgfrit for udlejer og anvende, såfremt de ønsker at anvende den, vil de 

fremskyde deres markedslejeindtægter. Dog er det også muligt at fravælge den og derved indgå i 

karensperioden.  

Det grønne energikrav er ikke mulig at afvige fra, såfremt man vil omlægge huslejen jf. § 5 stk. 2. Kravet 

beretter om, at udlejer som minimum skal hæve energimærkningen på bolig til niveau C, og som minimum 

med 2 niveauer.  

4.3.2.4 Eliminering af margin for det lejedes værdi 

Det er erfaret, at ved omlægning af huslejen til markedslejen, nærmere bestemt et niveau der ikke 

væsentligt overstiger det lejedes værdi30, fastlægges højere end ventet. Statistikker viser, at marginen af 

tillægget for det lejedes værdis niveau ligger ca. 10% højere end niveauet for det lejedes niveau. Denne 

 
28 https://kefm.dk/klima-og-vejr/klimapolitik-i-eu/ 
29 https://bygningsreglementet.dk/Historisk/BR18_Version1/Ovrige-bestemmelser/25/Krav/473_484 
30 Se bilag 1, side 4, afsnit under Huslejebremse 

https://kefm.dk/klima-og-vejr/klimapolitik-i-eu/
https://bygningsreglementet.dk/Historisk/BR18_Version1/Ovrige-bestemmelser/25/Krav/473_484
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margin har Folketinget nu afskaffet for at få et mere konkurrencedygtigt niveau, hvor priser ikke bliver ved 

med at stige, men i stedet bliver mere sammenlignelige ejendommene imellem.  

4.3.2.5 Lejere styrkes i tvister med udlejer 

Lejers positionering i forhold til udlejer har gennem flere år været ulige, da udlejer i mange tilfælde er 

selskaber med stor kapacitet og mulighed for at føre sager på deres lejere. Dette kan skabe utryghed blandt 

lejerne, og gennem bred mediedækning er det kommet frem, at lejere føler sig forfulgt af udlejerne31. De 

udtaler til pressen, at de føler sig presset ud af sin egen bolig.  

Dette skaber et etisk spørgsmål, da udlejere bruger lovens egen rammer til at styrke sin egen forretning, 

dog er det ikke humant at forfølge lejere, der blot vil opretholde sin normale hverdag. Lejerne er derfor 

blevet tildelt fordele i forbindelse med tvister med udlejere; dette vil sige bistand i forbindelse med 

retssager. Endvidere vil der blive oprettet online huslejeregistre for at øge gennemsigtigheden på 

markedet.  

 

4.3.3 Delkonklusion Folketingets ændringer til Boligreguleringslovens § 5 stk. 2.  

Reguleringen af Boligreguleringslovens § 5, stk. 2 er udarbejdet med flere henseender. Man ønsker at 

fokusere på ejendommenes CO2 udslip og derved øge den grønne omstilling, og man ønsker at give lejere 

bedre forhold i et marked, hvor presset er stigende på lejerne. Der er samlet indført 5 reguleringer, hvor 2 

af tiltagene er møntet på grøn omstilling. Desuden der tilføjet en karensperiode på 5 år fra 

moderniseringstidspunktet. Dette er med til at påvirke cash-flowet i regnskabet for ejendommen og 

forventes at afholde udenlandske investorer fra at trænge ind på det danske boligmarked med et hurtigt og 

nemt afkast.  

Afkastet skulle imødekommes ved at få lejer til at fraflytte lejemålet så hurtigt som muligt for derefter at 

modernisere boligen. Denne problematik er også imødekommet ved at give lejere fordele i forbindelse med 

tvister med udlejer.  

Fælles for alle reguleringer er, at de er med til at påvirke ejendommenes cash-flows og derved også 

værdiansættelser. 

 

5 Værdiansættelse af Ejendomsportefølje ApS 

Efter og have berørt den konkrete betydning reguleringen vil have for en ejendommenes cash-flows, vil jeg 

i det kommende afsnit belyse, hvordan cash-flowreguleringerne vil påvirke ejendommenes dagsværdi og 

derved regnskabet, som aflægges af Ejendomsportefølje ApS.  

 
31 https://www.lejeloven.dk/udlejer/uenigheder 

https://www.lejeloven.dk/udlejer/uenigheder
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I forbindelse med en værdiansættelse af en ejendom er praksis enslydende med en værdiansættelse af en 

virksomhed. Ejendommen skal ses som en selvstændig enhed, og derfor værdiansættes ud fra dens 

driftsmæssige resultater og de eksterne faktorer, der kunne påvirke dens budgetter.  

Når man skal værdiansætte en ejendom, er der tre forskellige metoder, som kan anvendes, såfremt 

ejendommen ikke er handlet indenfor en relativt kort periode fra værdiansættelsesdagen. 

Værdiansættelsesmetoderne kaldes DCF model (Discounted cashflow), Afkastbaseret model og en 

værdiansættelses ud fra en ekstern vurderingsmand. Jeg vil i det kommende afsnit redegøre for de tre 

metoder, og foretage en beregning ud fra den oplyste ejendomsportefølje, jf. afsnit 5.  

I hvert afsnit vil jeg inkludere en beregning før og efter reguleringen for at dokumentere, hvor vidt 

lovforslaget fra regeringen vil have betydelig effekt på ejendomsbranchens værdiansættelser.  

 

5.1 Fælles begreber og modeller  

Fælles for de tre metoder er, at der anvendes begreber og modeller, som går igen. Derfor vil dette afsnit 

belyse de overordnede begreber, der anvendes i hver model, så en gentagelse ikke er nødvendig.  

5.1.1 Forrentningskrav/Afkastkrav 

I forbindelse med en værdiansættelse er forrentningskravet, eller afkastkravet, en fast del af processen. 

Forretningskravet skal ses, som det afkast en investor vil forvente og modtage i forbindelse med en 

investering i ejendommen. Her sammenholder man typisk afkastet med en investering i en statsobligation 

med tillæg for en risikorente32. En statsobligation er typisk det benchmark, som anvendes til at fastsætte sit 

afkastkrav, da det er sammenligneligt med en risikofri investering. Dertil kommer der en risikopræmie i 

tillæg, som skal reflektere de yderligere risici, der er tilknyttet et ejendomskøb. De yderligere risici vil blive 

belyst i afsnit 5.1.3., hvorfor der henvises hertil.  

For at kunne anvende et retvisende afkastkrav til sin dagsværdiberegning, vil det være muligt og anvende 

formlen (𝑟𝑑) = (𝑟𝑓 + 𝑟𝑠)33. (𝑟𝑓) er udtrykket for den risikofrie rente, mens (𝑟𝑠) betyder det 

selskabsspecifikke risikotillæg. Tilsammen udgør de afkastkravet for ejendommen. Fastsættelsen af det 

selskabsspecifikke risikotillæg er subjektivt fra branche til branche. Og hvordan denne bestemmes kan være 

svær og bedømme. Man skal særligt vurdere de eksterne faktorer, der spiller ind på markedet (se her afsnit 

5.1.3) og samtidig forholde sig til øvrige investeringer på markedet. Colliers PULS og Nybolig Erhverv 

udarbejder branchespecifikke rapporter for særligt ejendomsbranchen34. Her er det muligt at indhente data 

fra specifikke ejendomstal fordelt på deres type og placering.  

 
32 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1813207  
   
33 Financial Statement Analysis af Christian Petersen side 305 
34 https://www2.colliers.com/da-DK/Countries/Denmark/Market-Insight  

https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1813207
https://www2.colliers.com/da-DK/Countries/Denmark/Market-Insight
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Ved at sammenholde de eksterne rapporters afkastkrav og sammenholde med ens egen beregning vil man 

kunne fastsætte et realistisk niveau for forrentningskravet i værdiansættelsesberegningen.  

5.1.2 Diskonteringsfaktor og rente 

Diskonteringsrenten er den værdi man tilbagediskonterer fremtidige pengestrømme med. 

Diskonteringsrenten er bedre kendt som WACC (Weighted Average Capital Cost), og anvendes i en DCF-

beregningsmodel. Ved afkastbaseret beregningsmodeller sidestilles afkastkravet med WACC, forskellen 

mellem de to tal, er WACC er inklusive inflationsniveauet og bruges ikke i terminalåret.  

Beregningen af WACC (diskonteringsfaktoren) kan opstilles på følgende måde,  𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝑁𝐹𝐹

(𝑁𝐹𝐹+𝐸)
∗

(1 − 𝑡) ∗ 𝑟𝑑 +
𝐸

(𝑁𝐹𝐹+𝐸)
∗ 𝑟𝑒. 

NFF = Netto finansielle forpligtelser 

E = Egenkapital 

𝑟𝑑 = Lånegivers afkastkrav før skat 

𝑟𝑒 = Ejernes afkastkrav 

t = Selskabets skattesats 

Belysningen af dette nøgletal viser, at tilbagediskonteringsprocessen påvirkes af eksterne 

finansieringskilder og interne afkastkrav fra investorer. Endvidere er andre eksterne faktorer medtaget, 

såsom selskabsskatteprocenten, hvilket fastsættes af staten.  

Derfor vil det være nødvendigt at skabe et indblik i de eksterne faktorer, som berører ejendommene før 

beregningen foretages. 
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5.1.3.A Internt og eksternt miljø  

Dette afsnit har til formål at skabe en forståelse for ejendomsbranchens interne og eksterne risici herunder 

hvilket faktorer, der kan påvirke det nære og fjerne miljø og derved deres budgetværdier. Der vil blive taget 

udgangspunkt i relevante teoretiske modeller, som belyser de faktorer, der påvirker ens ejendoms miljø, 

herunder de risici, der er forbundet med at have ejendomme som sin primære aktivitet.  

Endvidere bruges dette afsnit til at forstå, hvordan en lovændring påvirker virksomheden, og hvad man kan 

gøre for at indordne sig efter dem. 

5.1.3 PESTEL modellen 

Ejendomme påvirkes dagligt af mange eksterne faktorer, som ikke er mulige for ejerne at påvirke, men 

derfor blot tilpasse sig. Dette betyder, man alene kan indordne sig efter de reguleringer, der måtte 

forekomme og derved få det bedste ud af den nye situation. For at kunne belyse de eksterne faktorer der 

kan påvirke ens ejendomsværdi, har jeg anvendt PESTEL modellen35. PESTEL anvendes af virksomheder til 

at forstå det miljø ens produkter skal arbejde i. I dette tilfælde vil produktet være en ejendom. Ud fra 

ovenstående afsnit vil modellen også belyse de eksterne faktorer, som vil påvirke budgetperioden samt 

nøgletallene i beregningerne. 

PESTEL analysen består af 6 forskellige eksterne faktorer, der påvirker et produkt i en virksomhed. Alle 

faktorer er makroøkonomiske, og vil ikke kunne påvirkes fra virksomhedernes egne interessenter. De 6 

faktorer specificeres som Political-, Economic-, Social and cultural-, Technological-, Environmental- og Legal 

faktorer. Nedenfor er vist en skematisk oversigt over de PESTEL-modellen, og de faktorer jeg vurderer, går 

direkte ind og påvirker ejendommens værdi. 

Political factors: Economic factors: Social and cultural factors: 

Selskabsskatteprocent Konjunkturer Demografi 

Ejendomsskatter Inflation Indkomstfordeling 

Pengepolitik Renteniveau   

Technological factors: Environmental factors: Legal factors: 

DCF-beregninger Grønne tiltagsbestemmelser Afgiftsreguleringer 

Udstyr til ejendomme Grønne krav 
Branchebestemte 

lovreguleringer 

  Energimærkninger   

 
35 Understanding Strategic Management– side 48 
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5.1.3.1 Politiske faktorer 

De politiske faktorer som kan påvirke ejendomsbranchens miljø, er vurderet til at være 

selskabsskatteprocenten, som pr. 2020 er fastsat til at være 22%36. Såfremt procenten reguleres, vil der 

være en direkte påvirkning af afkastkravet og WACC, jf. tidligere afsnit.  

Ejendomsskatteprocenten fastsættes ud fra den kommune ejendommen er lokaliseret i37, denne påvirkes 

derfor i regionerne, og kan have en effekt på ejendommens regnskab og derved cash-flows til 

beregningsmodellerne.  

Endvidere er den generelle pengepolitik for regeringen vurderet væsentlig for ejendommens 

værdiansættelse. I dag er Danmarks pengepolitik fastsat ud fra at skulle opretholde en stabil kronekurs 

over for euroen, hvorfor de pengepolitiske instrumenter anvendes til at opretholde fastkurspolitikken. 

Endvidere ønsker regeringen at opretholde en stabil inflation på ca. 1-2%.  

5.1.3.2 Økonomiske faktorer 

De økonomiske faktorer er de samfundsøkonomiske faktorer, som påvirker ejendommens værdiansættelse. 

Konjunkturudsving i den danske økonomi er med at påvirke den generelle købeevne blandt forbrugerne. 

Såfremt der er lavkonjunktur, vil produktionen i Danmark være lavere og BNP vil derved falde. Dette vil 

resultere i, at de relative indtægter blandt borgerne falder. Omvendt for højkonjunktur vil der generelt 

være bedre økonomi i Danmark, og flere statistikker viser, at købeevnen i landet vil forbedres betydeligt.  

 

Kilde: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/tvaergaaende/Konjunkturindikatorer 

Som det ses i ovenstående kurve, er der generel faldende konjunktur i økonomien. Niveauet skyldes særligt 

Covid19 risikoen, som er aktuel verden rundt. Dette kan potentielt blive en risiko på ejendomsmarkedet på 

sigt, da økonomien falder på det generelle marked.  

 
36 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049049 
37 https://www.skm.dk/skattetal/satser/kommunal-beskatning/kommuneskatteprocenter-og-grundskyldspromiller-
top-20-2016 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/tvaergaaende/Konjunkturindikatorer
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049049
https://www.skm.dk/skattetal/satser/kommunal-beskatning/kommuneskatteprocenter-og-grundskyldspromiller-top-20-2016
https://www.skm.dk/skattetal/satser/kommunal-beskatning/kommuneskatteprocenter-og-grundskyldspromiller-top-20-2016
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Tilsvarende konjunkturen i Danmark påvirker renten i høj grad ejendomsmarkedet. Renten på det danske 

marked er med til at øge, eller reducere købeevnen fra køberne, da lukrative låneforhold øger 

efterspørgslen for opkøb. Endvidere fremgår det i tidligere afsnit, at renten er med til at påvirke de nøgletal 

man beregninger for at kunne budgettere i en cash-flowmodel, herunder tilbagediskonteringsprocessen, 

nærmere bestemt WACC.  

 

 

Kilde: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/penge-og-kapitalmarked/rente-og-kursudvikling/renter-og-

aktieindeks 

 

Som det fremgår af ovenstående kurve fra Danmarks statistik, har renten det senest år været på et relativt 

lavt niveau. Renteniveauet har været et generelt resultat af Danmarks højkonjunktur de seneste år, hvilket 

har medført, der ikke har været samme behov for belåning fra pengeinstitutterne.  Dog kan man se, at 

indskudsrenten, som også kaldes indlånsobligationsrenten, i februar steg, som følge af det faldende 

aktiemarked38. Dette kan have en potentiel risiko for ejendomshandlen, da en generel stigning på 

renteniveauet er med til at reducere købeevnen- og købeviljen blandt forbrugerne.  

5.1.3.3 Sociokulturelle faktorer 

For de sociokulturelle faktorer bygger variablerne på fordelingen af personer. Her er ejendomsmarkedet 

særligt påvirket af befolkningens generelle efterspørgsel i landet. Det vil sige, at den demografiske fordeling 

af borgere i Danmark har en direkte effekt på efterspørgslen. Eftersom opgaven er afgrænset til 

 
38 https://www.mybanker.dk/artikler/nyt-om-renter-og-corona-krisen/ 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/penge-og-kapitalmarked/rente-og-kursudvikling/renter-og-aktieindeks
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/penge-og-kapitalmarked/rente-og-kursudvikling/renter-og-aktieindeks
https://www.mybanker.dk/artikler/nyt-om-renter-og-corona-krisen/
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ejendomsmarkedet i København, er det denne del af landet, som er i fokus. Den demografiske fordeling i 

Danmark viser, jf. nedenstående model, at der i stigende grad er flere, som flytter til København.  

 

 

Kilde: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-

befolkningsfremskrivning/folketal  

 

Tilsvarende indkomstfordelingen afhænger efterspørgslen, hvor den bedst mest velhavende del af 

befolkningen er lokaliseret.  

5.1.3.4 Teknologiske faktorer 

For de teknologiske forhold er DCF beregninger medtaget som følgen af kompleksiteten af beregningerne. 

Dette sætter i stigende grad krav til de systemer og beregningsmodeller, der alle skal være med til at skabe 

en retvisende beregning for ejendommen. Endvidere vurderes det generelle udstyr i ejendommen, 

herunder måleudstyr til fællesregnskaber og daglig administration af indtægter og omkostninger 

inkluderet, da dette ligeledes udvikler sig med tiden.  

5.1.3.5 Miljømæssige faktorer 

For de miljømæssige faktorer er Boligreguleringslovens § 5 stk. 2s regulering et tydeligt eksempel på 

hvordan ejendomsbranchen påvirkes som følge af miljømæssige tiltag fra regeringen. Den øget interesse 

for grøn energi har medført strengere krav for ejendomsejere til at skulle indordne sig efter disse forhold 

eller miste indtjening i fremtiden.   

  

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/folketal
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/folketal
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5.1.3.6 Lovgivningsmæssige faktorer 

Endeligt er lovgivningsfaktorer et parameter, som påvirkes af reguleringer i den generelle 

ejendomsbranche, herunder særlige lovbestemmelser eller afgifter, der kan påvirke branchen. Her kan 

afgifter på ejendomsskattebilletter kunne påvirke ejendommenes driftsresultater og derved 

værdiansættelse.  

 

5.1.3.7 Delkonklusion PESTEL 

I forbindelse med en værdiansættelse har jeg kunne konstatere, der er flere eksterne faktorer, som kan 

påvirke værdiansættelsen, herunder eventuelle lovreguleringer, pengepolitiske holdninger og 

branchebestemte tiltag.  

For at skabe et overblik over disse faktorer har jeg udarbejdet en PESTEL analyse, der ud fra en matrix 

oplister de væsentligste punkter, der kan have en effekt i beregningen. Jeg vil i de kommende 

beregningsafsnit belyse, hvordan disse faktorer medtages i overvejelserne, når ejendommene skal 

værdiansættes ud fra de førnævnte værdiansættelsesmodeller. 

 

5.1.4 Afkastbaseret model 

Den afkastbaseret model vil jeg vurdere som en simplificeret metode i forbindelse med en 

værdiansættelse39. Den afkastbaseret model bygger på ejendommens driftsresultat, samt det afkastkrav 

som en investor eller interessent måtte have til ejendommen.  

Formlen for en afkastbaseret model vil kunne vises på følgende måde, 𝐷𝑎𝑔𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 =
Driftsafkast ∗ 100

Afkastprocent
. 

Formlen viser, at det driftsøkonomiske resultat multipliceres op med afkastkravet, hvilket indikerer, at 

afkastkravet har en betydelig effekt på værdiansættelsen af ejendommen. Driftsresultatet for en ejendom 

vil kunne opgøres på følgende måde: 

Opgørelse af driftsresultat 

+ Lejeindtægter 

- Driftsomkostninger 

- Vedligeholdsomkostninger 

- Administrationsomkostninger 

= Driftsresultat 

 

 
39 https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-maaling-vaerdiansaettelse-af-ejendomme  

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-maaling-vaerdiansaettelse-af-ejendomme
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Ved at skulle fastsætte en ejendoms værdi ud fra en afkastbaseret model, vil det resultere i, at man skal 

kunne redegøre for de tre begreber: indtægter, omkostninger og afkastkrav. De vil i de kommende delafsnit 

blive redegjort for.  

5.1.4.1 Indtægter 

Lejeindtægtsniveauet skal reflekteres som markedslejen for en ejendom. Markedslejen er enslydende med 

andre ejendomme, der minder om Ejendomsportefølje ApS’ portefølje. Dette vil sige, at man kigger på 

hvilken form for ejendom der er tale om, herunder industri, kontor, butik eller bolig. Når dette er fastslået, 

vil lokationen have en effekt, da der som nævnt i PESTEL analysen har betydning for, hvilke demografiske 

forhold, der måtte være. Dette vil sige, at de byer i landet med høje indbyggertal og flere tilflyttere vil være 

et naturligt højere lejeniveau end andre byer. Eftersom ejendomsporteføljen er lokaliseret i København, vil 

markedslejeniveauet fastlægges ud fra denne lokation. Som nævnt i tidligere afsnit, kan markedslejen 

måles via publiceret rapporter, hvilket giver en gennemsnitspris i København på 2.100 kr.40 

Under markedslejen tages der ikke højde for tomgang i lejemålet, da der reguleres for dette efter man har 

reguleret for afkastkravet.  

5.1.4.2 Udgifter 

De udgifter som skal medtages i opgørelsen efter den afkastbaseret model, er defineres som de 

omkostninger, der direkte kan henføres til ejendommes drift41. Dette vil sige, at alle omkostninger der er 

med til at give ejendomme mulighed for at kunne opkræve indtægter, vil være dækket herunder. Der 

henvises til beregningerne, jf. afsnit 4.2.4. Her fremgår de omkostninger, som vurderes og kunne 

fratrækkes lejeindtægtsniveauet på en 12 måneders periode.  

Da afsnit 4.2.4 alene redegør for hvordan lejeniveauet kan beregnes, vil man ikke skulle medtage afkastet 

på ejendommen i beregningen, da denne medtages i forbindelse med tilbagediskonteringen med 

afkastkravet. 

Særligt for omkostningerne vil vedligeholdsomkostninger skulle have særligt fokus, da man skal kunne 

skelne mellem forskellen mellem vedligeholdsomkostninger og forbedringer. Jf. IAS 40 punkt. 18 kan man 

se en specifikation af hvad dette omhandler, her defineres en vedligeholdelsesomkostning som, 

”Omkostninger tilknyttet den daglige vedligeholdelse af ejendommen, herunder lønninger til viceværter og 

materialer til hverdagsinstallationer.”   

  

 
40 Se side 19 
41 Jf. Boligreguleringslovens  
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5.1.4.3 Afkastkravet 

Endelig er afkastkravet den sidste faktor for beregningen. Denne skal ses, som det afkast en investor som 

minimum skulle have for at investere i ejendommen. Fastsættelsen af afkastkravet vil tage udgangspunkt i 

mange eksterne variable, som er nævnt, jf. afsnit 5.1.3. Her vil man kunne finde faktorer som renteniveau, 

inflation, konjekturforhold og generelt udbud på markedet.  

Dette er eksterne faktorer, hvilket selskabet ikke kan påvirke selv. Dog er der også fokus på nærmiljøet for 

ejendommen herunder stand, tomgang, løbetider på kontrakter og eventuelle rabatter til lejere. Flere 

forhold vil derfor kunne påvirke dette tal, hvilket medfører i høj grad skøn og mange subjektive vurderinger 

i forbindelse med beregningen. Man skal kunne redegøre for alle de variable, man anvender og kunne 

opretholde et objektivt billede, for at kunne gøre værdien så retvisende som mulig. Som nævnt i tidligere 

afsnit er markedsrapporter som Colliers anvendelige for at få en indikation om, hvor markedet ligger i 

forhold til fastsættelsen af afkastkravet.42  

5.1.4.4 Eksempel på beregning før og efter boligregulering 

For at lave et eksempel på en beregning af dagsværdien med en afkastbaseret model vil jeg anvende 

ejendomsporteføljen, jf. bilag 1 og 4, da jeg vil belyse effekten af afkastet før og efter reguleringen, hvilket 

er reflekteret i disse bilag.  

Endvidere vil jeg beregne værdien af den samlet portefølje ud fra det konsolideret regnskab. Det vil sige, at 

samtlige ejendomsregnskaber ligges sammen på tværs, og alle enheder ses som en samlet ejendom. Dog vil 

hver ejendom skulle gennemgås og vurderes ud fra førnævnte kriterier, da der kan være stor variation i 

stand og lejeaftalerne, der er indgået. Fælles for alle ejendommene er de eksterne faktorer såsom 

renteniveau, inflation og efterspørgsel.  

Disse forhold er naturligvis forhold, som skal medtages i afkastberegningen. Værdiansættelsen vil tage 

udgangspunkt i de økonomiske forhold pr. marts 2020, da boligreguleringen er kommet i januar 2020, 

hvilket er efter 31.12.2019. Dog vil regnskabstallene for 31.12.2019 anvendes til beregningen.  

Jf. bilag 1 og 4, har jeg anvendt den samlede porteføljes resultater og konsolideret i højre side. Det er 

denne konsolideret resultatopgøre, som anvendes til at fastlægge ejendommens driftsresultat. Dette 

samlet driftsresultat vil jeg anvende til følgende formel, 𝐷𝑎𝑔𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 =
Driftsafkast ∗ 100

Afkastprocent
.43 

  

 
42 https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-maaling-vaerdiansaettelse-af-ejendomme 
43 Afsnit 5.1.4 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-maaling-vaerdiansaettelse-af-ejendomme
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Afkast før boligregulering og før renovation: 

Som det fremgår af bilag 4, er det samlet driftsresultat beregnet til at udgøre 438.000 kr. Tallet er taget ud 

fra formlen, jf. afsnit 5.1.4. 

Efter og have fastsat driftsresultatet vil jeg nu vurdere det samlede afkastkrav på ejendommene.  

Da der, jf. introduktionsafsnittet44, er beskrevet stand og lejeforhold, er disse forhold medtaget i 

vurderingen af afkastet. Da vi på nuværende tidspunkt ikke kender vores afkastkrav, vil beregningen se 

således ud: 

 

𝐷𝑎𝑔𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 =
Driftsafkast ∗ 100

Afkastprocent
 = 

 21.900.000 =
438.000 ∗ 100

X
 =  

𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑘𝑟𝑎𝑣 =
438.000

21.900.000
 = Afkastkrav = 2% 

  

Beregningen af Ejendomsporteføljen ApS’ samlet afkastkrav før renovationer er beregnet til at være 2%. 

For at kunne redegøre for dette niveau vil man skulle inkludere de førnævnte faktorer under afsnit 5.1.3, 

samt de interne faktorer jf. afsnit 3. 

Overordnet set kan man sammenholde afkastkravet med ejendomme i nærområdet og derved få en 

indikation for, hvor man ligger i forhold til markedet. Jf. bilag 3, har jeg medtaget et udklip fra Colliers 

markedsrapport for Q2 2020 for at se, hvor porteføljens afkast ligger sammenlignet med markedet.  

 

Det generelle marked for investeringsejendomme ligger med et afkastkrav på 3,25% i gennemsnit. Dette 

giver en indikation på, at afkastkravet er lavere end markedet. Dog er der, jf. afsnit 3, nævnt, at alle lejemål 

er omkostningsbestemte lejemål, hvilket øger muligheden for profit. Endvidere er lejemålene i relativt 

forringet stand, hvilket øger muligheden for at renovere omfattende for billigere penge. Med dette menes 

der, at ældre materialer vurderes nemmere og nedtage og fjerne end nye solide materialer.  

Denne nedsatte risiko vil skulle reflekteres i afkastkravet, da der på det generelle marked er medtaget 

faktorer, såsom vedligeholdsomkostninger og tomgang, med i beregningen af afkastet, og da dette ikke er 

en betydelig risiko for Ejendomsportefølje ApS, falder afkastkravet. Det lavere afkastkrav vil jeg derfor 

vurdere som retvisende, da fremtidige indtjeningsmuligheder i ejendommen er gode.  

 
44 Afsnit 2 
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Endeligt vil jeg reflektere den endelige dagsværdiberegning ud fra en afkastbaseret model her: 

21.900.000 =
438.000 ∗  100

2%
 

 

Afkast efter renovationen: 

Efter og have reflekteret ejendomsværdien før renovation og reguleringens indtræden har jeg, jf. bilag 5, 

belyst, hvilken effekt en renovation efter boligreguleringen vil se ud. Her fremgår det, at det generelle cash 

flow stiger som følge af det stigende lejeindtægtsniveau, jf. afsnit 4.2.4.  

Dog fremgår det, at ejendomsværdien fortsat er uændret, hvilket skyldes, der er sket en regulering af 

afkastkravet.  

Afkastkravet er nu steget med 1,33% i gennemsnit. Dette reflekteres i ejendommens værdi. Til trods for at 

stand og lejeniveau er steget som følge af renovationen, er der sket en ændring i risikoen ved at have 

ejendommen. Da vi, som tidligere afsnit, ikke har inkluderet en tomgangsrisiko grundet de favorable 

lejefaciliteter, er der nu kommet en forhøjet mulighed for at tomgang kan fremkomme. Denne risiko 

afspejles nu i afkastkravet, og stigningen er derfor sket.  

Beregningen for dagsværdien efter boliglovsregulering, vil se således ud: 

21.900.000 =
730.000 ∗  100

3,33%
 

 

5.1.4.5 Delkonklusion afkastbaseret model 

Den afkastbaseret model bygger på 2 variabler, som inkluderes i en afkastberegning. Bruttolejeniveau skal 

opgøres ud fra realiserede regnskaber for ejendommene og skal inkludere lejeindtægter, samt de direkte 

omkostninger, der måtte være for, at man kan opkræve sin husleje. Dette bruttolejeniveau skal 

tilbagediskonteres med et afkastkrav, som er tilknyttet ejendommen. For at kunne opgøre 

afkastkravniveauet vil man skulle inkludere både interne og eksterne forhold, som vil kunne påvirke 

ejendommen og derved investors interesse.  

Der er i dette afsnit blevet belyst, hvilken effekt Boligreguleringslovens ændringer vil have på denne 

beregning og konklusionen er, at både cash-flow og afkastkrav vil ændres, og usikkerheden vil stige blandt 

investorer.  
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5.1.5 DCF model 

Den anden model i dagsværdiberegningsmodellerne er DCF-modellen. DCF-modellen er den hyppigst 

anvendte og mest anerkendte dagsværdiberegningsmodel, da denne benytter tilbagediskonteret 

budgetteret tal til at redegøre for dagsværdien. DCF-modellen er en forkortelse af Discounted Cash Flow, 

hvilket betyder tilbagediskonteret pengestrømme til nutidsværdi. Modellen anvender en budgetperiode på 

5-10 år, hvor de årlige cash-flows diskonteres tilbage til en nutidsværdi.45 Ved at anvende en DCF-

beregningsmodel vil man kunne anskueliggøre de omkostninger, der i fremtiden vil være tilknyttet 

ejendommen herunder vedligehold og moderniseringer, og det er muligt at fremhæve eventuelle 

lejestigninger- eller nedgange. Alle er forhold, som ikke vil kunne ses i en afkastbaseret model, og man vil 

derfor alt andet lige have større usikkerhed ved en afkastbaseret model, da mange af de fremhævet forhold 

i DCF-modellen er antagelser, der er inkluderet i afkastprocenten i den afkastbaseret model.  

For at kunne lave en DCF-beregning vil man skulle fremhæve to væsentlige forhold, pengestrømme og en 

diskonteringsfaktor.46 Der vil i det kommende afsnit blive redegjort for DCF-modellens variable, hvor jeg 

også vil belyse, hvilken effekt Boligreguleringslovens § 5 stk. 2. har på DCF beregningen af 

Ejendomsporteføljen ApS.  

For at give det bedst mulige overblik vil jeg i punktform komme ind på følgende områder: 

- Opgørelse af forventede driftsresultater 

- Opgørelse af diskonteringsrenten 

- Tilbagediskonteringsprocessen 

- Redegørelse og opgørelse af terminalværdien 

- Opgørelse af dagsværdien 

 

5.1.5.1 Opgørelse af forventede driftsresultater 

Tilsvarende afkastmetoden anvendes ejendommenes driftsresultater til at skulle fremskrive de 

pengestrømme, som forventes realiseret i budgetperioden. Der henvises til afsnit 5.1.4, hvor nedenstående 

model er medtaget. Dog er den i dette tilfælde modificeret med investeringer, hvilket også skal medtages i 

cash-flow beregningen i en DCF-model.   

 
45 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813207  
46 WACC 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813207
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Opgørelse af driftsresultat 

+ Lejeindtægter 

- Driftsomkostninger 

- Vedligeholdsomkostninger 

- Administrationsomkostninger 

- Investeringer 

= Driftsresultat 

 

Eftersom Ejendomsporteføljen ApS er fuldt udlejet, jf. afsnit 3, vil det resultere i at investeringer i år 0, vil 

være 0 kr. Dog vil det i de kommende beregninger antages, at samtlige lejemål fraflyttes og en renovation 

finder sted fra år 1.  

Eftersom DCF-modellen er en værdiansættelse, der baserer sine beregninger på en budgetperiode på 5-10 

år, er der i denne model medtaget inflationsforventninger og andre antagelser i fremtiden. Dette skal 

reflekteres i hvert års pengestrømme og derved i ovenstående tabel. Hvert år fremskrives cash-flowet med 

en inflationsforventning, hvilket vil sige, at såfremt der ikke ændres nogle betydelige forhold i lejemål eller 

ejendommens stand, vil fremskrivningen være kontinuerligt stigende med en procentvis andel svarende til 

det forventet inflationsniveau.  

5.1.5.2 Fastsættelse af diskonteringsfaktor 

Efter og have fastsat de pengestrømme man forventer vil tilfalde ejendommens drift, vil man nu skulle 

fastlægge den diskonteringsfaktor, pengestrømmene skal tilbagediskonteres med. 

Tilbagediskonteringsfaktoren er en beregnet faktor værdi, pengestrømmene skal multipliceres med. Dette 

skal være med til at vise nutidsværdien af den fremdiskonteret værdi47.  

I forbindelse med en fremskrivning af en pengestrøm baserer man sine tal ud fra budgetteret og forventet 

værdier, dette vil sige, man i høj grad baserer sine tal på skønsmæssige vurderinger. Den risiko som er 

tilknyttet disse skøn, afspejler investors risiko i investeringen. Hvis en investor skulle investere i en 

ejendom, vil man skulle påtage sig en risikoprofil, hvoraf investor skal have en risikopræmie som 

kompensation. Endvidere er der risiko for at renter, eller pengeøkonomiske udsving vil påvirke den profil 

som er tilknyttet denne DCF-budgettering. Dette er alle faktorer, som medtages i denne 

diskonteringsfaktor.  

  

 
47 https://npinvestor.dk/indhold/diskonteringsfaktor 

https://npinvestor.dk/indhold/diskonteringsfaktor
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For at skulle tage fastlægge en diskonteringsfaktor vil jeg tage udgangspunkt i CAPM-modellen48(Capital 

Asset Pricing Model). Formlen for denne ser således ud: 

 

    

Kilde: Financial Statement Analysis – Side 345 

Investors krav er, som nævnt ovenfor, det afkast en invester forventer at skulle have retur for en given 

investering. Denne kan man se kan påvirkes direkte ud af renteniveauet. Herunder om sikkerheden i 

investeringen kan sammenlignes med risikofri rente, herunder obligationsrenten. Dette er et udtryk for, at 

en investor vil kunne sikkert investere sine penge i obligationer og få et højt afkast, hvis denne rente skulle 

stige.  

Herudover kan ses det at markedets risikopræmie, hvilket er det afkast, som overstiger den risikofrie rente, 

påvirker diskonteringsfaktoren. Dette er i sammenhæng med det førnævnte renteudsving for obligationer, 

der kan resultere i, at investorer kan have en højere forventning til investeringens afkast.  

Beta viser den systematiske risiko, der er på investeringen, hvilket vil sige, man sammenholder de udsving 

en pengestrøm har haft i forhold til markedet, og derefter vurderer, om det er fordelagtigt at investere eller 

ikke.  

5.1.5.3 Tilbagediskonteringsprocessen.  

Som nævnt i afsnit 5.1.5.1 skal de fremtidige pengestrømme tilbagediskonteres tilbage til en nutidsværdi, 

hvor det her er altafgørende, at man tager udgangspunkt i de variable, der er fastlagt i CAPM, jf. 

ovenstående afsnit.  

Tilbagediskonteringsprocessen er en økonomisk refleksion af en forventet handling i fremtiden beregnet i 

nutidskroner. Dette skyldes, man ud fra en betragtning ikke kan forvente at en krone i dag, er det samme 

værd som en krone i fremtiden; dette vil skulle reguleres og vises i en DCF-model.  

  

 
48 https://www.investopedia.com/terms/c/capm.asp 

https://www.investopedia.com/terms/c/capm.asp
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Beregningen for en nutidsberegning, kan opgøres således: 

 

Kilde: Financial Statement Analysis – Side 349 

Dette vil sige, at variabler som tid, diskonteringsfaktor og cash-flowet er med til at påvirke 

dagsværdiberegningen. Tiden er med til at angive det år, som man befinder sig i set i forhold til 

budgetperioden, diskonteringsfaktoren påvirker cash-flowet jf. tidligere afsnit. Når man har fastlagt de tre 

variable, vil man kunne udlede nutidsværdien af hver pengestrøm, hvilket tilsammen udgør den samlet 

dagsværdi.  

5.1.5.4 Terminalværdien.  

Terminalværdien er et helt centralt emne for DCF-beregningsmodellen. Terminalværdien anses som den 

periode, der kommer efter budgetperioden. Det vil sige, at under en antagelse som at man har fremskrevet 

sine pengestrømme i en 10-årig budgetperiode, vil man skulle i modellens 11. år skulle angive terminalårets 

værdier.  

Terminalåret sammenlignes også som normalåret, det vil sige det år udenfor budgetperioden, hvor den ikke 

er påvirket af subjektive vurderinger og antagelser. Terminalperioden er den periode, som kommer 

efterfølgende, og derfor er det den periode, som ejendommen vil have til dens levetids udløb. Såfremt 

terminalåret sættes ind som år 11, vil tilbagediskonteringen af værdien fortsat skulle tilbagediskonteres, 

hvilket skyldes at antagelserne i CAPM-modellen fortsat vil gøre sig gældende i terminalværdiens årrække. 

Dog vil andre forhold i terminalåret skulle medtages, som ikke er med i budgetperioden i DCF-modellen.  

Forholdene, som der skal vurderes, kan i ejendomsportefølje omhandle faktorer, som påvirkes på den 

anden side af en 10-årig periode. Et klassisk eksempel på en terminalværdisregulering er en tagrenovation, 

dette vil som regel ske hvert 30-40. år, hvilket ikke vil skulle reflekteres i en DCF-budgetperiode. Eftersom 

terminalværdiperioden skal reflektere ejendommens restlevetid, vil man skulle tage hensyn til hele 

ejendommens livscyklus. Dette vil sige, man skal have fremtidige lønreguleringer til viceværter, 1/30 del af 

en tagrenovation, tomgangsrisiko og istandsættelser med i sine overvejelser, når terminalværdien opgøres. 

Ved en tilbagediskontering i terminalåret tages der ikke hensyn til inflationsforventningen, da det ikke er 

muligt og forudse inflationsniveauet i uendeligheden.  
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Beregningen af terminalværdien ses således ud: 

 

Kilde: Financial Statement Analysis – Side 367 

Terminalværdien skal tilbagediskonteres til nutidsværdien ud fra tidligere afsnits beregning. 

Terminalværdiens nutidsværdi er essentiel for ejendommens dagsværdi, og vil give betydelige 

forskelsværdier ved relativt små reguleringer i pengestrømmene.  

 

5.1.5.5 DCF-beregning af Ejendomsportefølje ApS 

Generelt data: 

Efter og have fremhævet DCF-modellens indhold og de parametre som er med til at påvirke resultatet af 

dagsværdiberegningen, vil jeg i dette afsnit lave en DCF-beregning af Ejendomsportefølje ApS’ samlet 

ejendomsportefølje for at vise effekten af boligreguleringslovens §5 stk. 2 ændringer. Derfor vil jeg belyse 

en DCF-beregning ud fra en antagelse om, at der renoveres i år 1, og at renovationen kommer til at omfatte 

samtlige lejemål. Dette er under antagelse om, at samtlige lejemål fraflytter sin bolig i år 0, hvilket åbner op 

for muligheden i, at skulle foretage en omfattende renovation af samtlige ejendomslejemål.  

Før det er muligt, at kunne foretage en beregning af ejendomsporteføljens dagsværdi, skal jeg først 

redegøre for de variable, der i tidligere afsnit er nævnt som faktorer, der kan påvirke DCF-modellen. Ved at 

udlede disse parametre vil jeg kunne tilbagediskontere cash-flows- og terminalværdien til en nutidsværdi 

og derved udlede porteføljens dagsværdi.  

Pengestrømme: 

Først vil jeg opgøre de pengestrømme ejendomsporteføljen genererer over en 10-årig levetid. Metoden for 

at gøre dette vil være og finde en pengestrøm i år 1 og herefter fremdiskontere disse cash-flows frem. Ud 

fra bilag 5 har jeg oplistet det afkast ejendomsporteføljen laver i år 0, hvilket vil sige det år, som allerede er 

gået. Tallene i bilag 5 bygger på realiserede tal pr. 31.12.2019, hvilket er med til at danne grundlaget for 

budgetteringen. Der tages udgangspunkt i den konsolideret balance, hvilket udgør et samlet 

indtægtsniveau på 1.091.932 kr. Lejeniveauet er under en antagelse om, at ejendommen er fuldt udlejet og 

der opkræves leje på et omkostningsbestemt marked.  
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Grunden til at den omkostningsbestemte leje fortsat anvendes, skyldes der først vil kunne opkræves 

husleje på markedsmæssige vilkår, når ejendomsporteføljen er fuldt renoveret og genudlejet. 

Udgangspunktet for lejeindtægterne vil derfor være en omkostningsbestemt leje.  

Omkostningerne i ejendommen er ligeledes udledt ud fra en forventning om, at ejendommen ikke er 

renoveret, da det først antages og skulle gøres i år 1. De generelle omkostninger er nogenlunde faste, og 

der er derfor ikke betydelige udsving i dem, når omkostningerne skal fremdiskonteres. Dog vil man skulle 

tage hensyn til ændringer i love, pengepolitikker mv., som kan have en effekt på omkostningsniveauet.  

Efter have opgjort bruttoresultatet for ejendommen vil dette nu være grundlaget for 

pengestrømsopgørelsen i år 1. Dette vil derfor kunne tages udgangspunkt i for resten af budgetperioden.  

Inflation: 

For at finde et passende niveau til fremskrivningen af de realiserede tal i år 1 vil jeg fremskrive faste 

omkostninger og indtægter med et generelt inflationsniveau. Dette vil sige, man tager udgangspunkt i år 0 

og ser på de forventede inflationsstigninger-, eller fald, 10 år frem i tiden. Inflationsniveauet er relativt 

stabilt niveau i Danmark mellem 0,5-1,3%49, da man har høj produktion og lav ledighed50. Dog er der som 

følge af Covid-19 krisen sket en ændring i inflationsniveauet, da man har sænket produktionen i landet til et 

minimum. Dette har resulteret i, at inflationsforventningerne er faldet fra 0,7-0,3%, hvilket er det laveste 

siden 2016. Dette er også reflekteret på inflationsniveauet i EU, hvilket er faldet fra 1,6% til 1,2% på en 

måned.  

Nedenfor er en illustration over inflationsniveauet de seneste 2 år, hvilket tydeligt viser inflationsfaldet i 

2020 som følge af Covid-19. 

 

Kilde: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29677 

  

 
49 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29677  
50 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser  

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29677
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29677
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser
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Derfor vil jeg i min fremskrivning af pengestrømme tage udgangspunkt i det inflationsniveau, markedet har 

i dag, hvilket er tæt på 0. Nationalbanken har udtalt, der er bred usikkerhed i den fremtidige vækst, da 

vækstmarkedet i USA og EU er generelt ustabilt51. Dog forventer man fortsat, at inflationen vil reetablere 

sig selv til et nogenlunde velkendt niveau indenfor 2-3 år, grundet de omfattende hjælpepakker 

regeringerne rundt i verden har implementeret.  

For DCF-beregningen har jeg derfor medtaget ovenstående forhold og inkluderet risikoen for udsving i 

inflationen. Nedenfor er et udklip fra bilag 6, som viser inflationsforventningen ud fra ovenstående 

kriterier: 

 

Jeg har valgt at lade inflationsniveauet være på ca. 1,5% som følge af en antagelse om, at inflationsniveauet 

finder et normaliseret niveau, og derfor ikke stiger til urealistiske niveauer i fremtiden. Derfor er 

terminalværdien også fastholdt med et inflationsniveau på 1,5% i gennemsnit.  

Diskonteringsfaktor: 

Diskonteringsprocessen er generelt et punkt i DCF-modellen med høj grad af skøn og subjektive 

vurderinger. Dette blev også fremhævet og diskuteret i tidligere afsnit, hvor hvert enkel variabel i modellen 

blev beskrevet og redegjort for, der henvises dertil afsnit 5.1.5.2. 

Investors afkastkrav (Ri): 

Investors afkastkrav er også blevet belyst under den afkastbaseret model. Denne er et udtryk for den 

generelle efterspørgsel fra investorer samt hvor stor usikkerhed, der måtte være i investeringen. Afkastet 

svinger fra ejendommens stand og placering. Endvidere vil den generelle efterspørgsel på 

ejendomsmarkedet også være med til at påvirke niveauet. Ud fra ovenstående inflationsafsnit fremgår det, 

at inflationsniveauet vil falde som følge af faldende produktion og stigende arbejdsløshed. Jeg forventer, 

dette vil have en direkte effekt på afkastkravet for ejendomsinvestorer, da jeg mener en faldende aktivitet 

på det danske marked, vil resultere i en faldende efterspørgsel på ejendomsmarkedet. Endvidere vil jeg i 

det kommende afsnit belyse det risikofrie renteniveau. Såfremt der sker en stigning på renteniveauet, vil 

der ske endnu et fald i afkastkrav, da der ikke er samme købeevne hos køberne, og det bliver sværere og 

finansiere en låneaftale for forbrugeren.  

  

 
51 
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2019/09/ANALYSE_nr%2020_Udsigter%20for%20dans
k%20%C3%B8konomi%20-%20september%202019.pdf  

https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2019/09/ANALYSE_nr%2020_Udsigter%20for%20dansk%20%C3%B8konomi%20-%20september%202019.pdf
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2019/09/ANALYSE_nr%2020_Udsigter%20for%20dansk%20%C3%B8konomi%20-%20september%202019.pdf
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Afkastkravet vil blive beregnet efter og have udledt de øvrige faktorer i formlen som opgøres, jf. afsnit 

5.1.5.2: 

 

Risikofri rente (Rf): 

Den risikofrie rente er et udtryk for den rente, eller det afkast der forventes og modtages i en investering, 

der ikke kan tabes penge på. Eller som maksimalt kan falde ved helt ekstraordinære ændringer i 

økonomien. Den risikofri rente er et udtryk, som sammenholdes med en obligationsrente i en bank. Dette 

anses blandt investorer som en risikofri investering, da afkastet alene ikke ville finde sted, hvis banken ville 

gå konkurs. 

Renten er afhængig af nationalbanken rentefastsættelses niveau og, jf. afsnit 5.1.3.2, er renten generelt 

meget lav. Der grundet Covid-19 sket en stigning i renten som følge af en øget interesse i obligationer. 

 

Kilde: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/penge-og-kapitalmarked/rente-og-kursudvikling/renter-og-

aktieindeks 

De risikofri obligationsrente ligger pr. 31.03.2020 på -0,04%52, hvilket er en stigning fra en negativ rente før 

Coronakrisen på -0,87%. 

I min beregning af diskonteringsfaktoren vil jeg derfor anvende 0,1% i min beregning.  

  

 
52 https://www.danskeinvest.dk/w/show_funds.product?p_nId=66&p_nFundgroup=66&p_nFund=3045  

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/penge-og-kapitalmarked/rente-og-kursudvikling/renter-og-aktieindeks
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/penge-og-kapitalmarked/rente-og-kursudvikling/renter-og-aktieindeks
https://www.danskeinvest.dk/w/show_funds.product?p_nId=66&p_nFundgroup=66&p_nFund=3045
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Markedets risikopræmie (Rm-Rf) 

Markedets risikopræmie er udtrykket for differencen mellem det risikofrie renteniveau og investorernes 

afkastkrav. Markedet risikopræmie i 2020 er illustreret nedenfor: 

 

Kilde:http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2020/02/NYT_nr.%202_Risikopr%C3%A

6mien%20p%C3%A5%20aktier%20%C3%B8get%20mens%20renter%20er%20faldet.pdf  

Risikopræmien er i marts 2020 fastlagt til ca. 7%, hvilket vurderes højt af eksperter, da renteniveauet er 

højt. Dette markedsniveau vil jeg anvende til min beregning af dagsværdien gennem DCF-modellen.  

Beta (Bi) 

Beta er den sidste faktor i diskonteringsfaktorberegningen. Beta skal ses som det udsving, en 

ejendomsværdiansættelse har år for år i forhold til det generelle marked. Undersøgelser har vist, at Beta på 

ejendomsmarkedet har været svingende siden finanskrisen. Dog er der sket en udjævning som følge af en 

generel stigende tendens på markedet over de seneste 3 år. Ejendomsmarkedet har udviklet sig til et 

niveau, der overstiger niveauet før finanskrise. Ejendomsporteføljen ApS har også haft stigende tendenser 

som følge af det attraktive marked. Eksperter har udtalt, at et generelt beta på 0,5 er aktuelt i 201953. På 

baggrund heraf har jeg fast beta på samme niveau.  

Beregning af diskonteringsfaktor 

Efter og have udledt alle diskonteringsfaktorvariablerne vil jeg nu illustrere den diskonteringsfaktor, jeg vil 

anvende i min DCF-beregningsmodel.  

  

 
53 https://penge.dk/investering/sadan-beregner-du-beta  

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2020/02/NYT_nr.%202_Risikopr%C3%A6mien%20p%C3%A5%20aktier%20%C3%B8get%20mens%20renter%20er%20faldet.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2020/02/NYT_nr.%202_Risikopr%C3%A6mien%20p%C3%A5%20aktier%20%C3%B8get%20mens%20renter%20er%20faldet.pdf
https://penge.dk/investering/sadan-beregner-du-beta
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For at opsummere ser beregningen af diskonteringsfaktoren således ud: 

 

I de tidligere delafsnit er hver variabel redegjort for, og jeg vil derfor kunne indsætte tallene i ovenstående 

formel: 

3,55% = 0,1% + (7%-0,1%) * 0,5 

Den beregnet diskonteringsfaktor vil derfor være 3,55%.  

 

5.1.5.6 Værdiansættelse af Ejendomsportefølje ApS før ændring i Boligreguleringsloven 

Efter og have beregnet samtlige faktorer for DCF-beregningen vil jeg nu kunne lave en værdiansættelse for 

porteføljeejendommene i Ejendomsportefølje ApS.  

Jf. bilag 6 har jeg beregnet en værdiansættelse ud fra en DCF-model. Modellen er lavet før 

Boligreguleringslovens §5 stk. 2 ændringer, hvilket vil sige, det er muligt og hæve lejen til markedslejen lige 

efter en omfattende renovation. I DCF-modellen er pengestrømmene budgetteret ud fra en 10-årig 

budgetperiode, og endvidere er der udledt en terminalværdi til sidst. Det er i beregningen antaget, at 

samtlige lejere fraflytter lejemålet i år 0, hvilket giver en mulighed for, udlejer kan foretage sin omfattende 

renovation samme år.  

Dette resulterer samtidig i, at der ikke genereres nogle indtægter i år 1, da man i denne periode vil have 

opsagt samtlige lejemål, og derved har muligt for at renovere alle lejemålene på en gang. 

Omkostningsniveauet er fortsat en fast omkostning for ejendommen, hvorfor tabet i år 1 ikke kan undgås. 

Fra år 2 er lejen steget til markedslejeniveauet uden tomgang. Dette er under en antagelse om at samtlige 

lejemål udlejes fra færdiggørelsen af ejendommene. Dette vil være muligt og gøre med fremtidsbestemte 

lejeaftaler. Her kan udlejere lave en aftale om senere indflytning, hvilket er en sikkerhed i byggeprocessen, 

da man kan renovere med ro i maven, velvidende om at der er sikkerhed for at der vil blive generet positive 

cash-flows på ejendommen efter en stor engangsinvestering. Samtlige lejeindtægter opskrives efter 

renovationen med et inflationsniveau, som vurderes og være på niveau med det generelle marked i 

Danmark.  

Omkostningsniveauet i år 1 er reflekteret fra de realiserede tal pr. 31.12.2019, hvilket ikke ændrer sig, da 

størstedelen af omkostningerne vil være faste i budgetperioden. Her er det alene lønninger til en vicevært 

eller løbende vedligehold, som kan ændre sig i årenes løb. Dog er det antaget, at niveauet vil følge det 

nuværende med en inflationsstigning.  
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Investeringen er i dette eksempel sat ind til og være en engangsinvestering, og skal ses som en samlet 

investering for den samlet ejendomsportefølje. Dette kan være med til at prisoptimere, da man ved en 

samlet renovation, vil kunne få et bedre tilbud. Denne investering er på lige fod med resten af de 

tilbagediskonteret pengestrømme, ud fra diskonteringsfaktoren, da der en risiko tilknyttet en 

renovationsproces. Man kan risikere at få højere omkostninger end ventet, eller der kan opstå uforudsete 

forsinkelser, hvilket kan give problemer med de nye lejere og det cash-flow, der forventes her.  

Tilbagediskonteringen er beregnet ud fra følgende formel: 

 𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 = (1/(1 + 𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛)𝑛), i formlen repræsenterer ”n” tiden for 

pengestrømmen. Derfor vil formelen i år et se således ud: 

0,97 = (1/(1 + 3,55%)1) 

Denne tilbagediskonteringsfaktor er udtrykket for nutidsværdiberegningen for hvert enkelt pengestrømsår. 

Derfor er denne formel anvendt i hele budgetperioden med undtagelse af terminalåret. Eneste faktor som 

ændrer sig i formlen er ”n”, der afhænger af, hvilket budgetår der er tale om.  

Endeligt kommer terminalåret. Her er er der beregnet pengestrømme fra år 1 til levetiden efter år 10. Dette 

vil sige, man forventer denne pengestrøm vil i gennemsnit se således ud resten af ejendommens levetid. 

Her er der fremskrevet samtlige realiseret omkostninger i 2019, samt inkluderet en renovationsomkostning 

på 1/30 af 5 millioner kroner som følge af en antagelse om, der vil komme en større renovation af enten tag 

eller andre installationer, inden ejendommen ikke eksisterer mere. Omkostningen til dette er inkluderet i 

expenses rækken.  

Termialværdiens cash flow er tilbagediskonteret med afkastkravet for investorerne uden hensyntagen til 

inflation. Dette vil sige at cash-flowet ganges op med markedsniveauet for nyrenoveret ejerlejligheder, 

hvilket er lavere end diskonteringsfaktoren, da denne har inkluderet inflationen.  

Det anvendte afkastkrav er vurderet til at være 2,54%, hvilket reflekteres ud fra Colliers markedsrapport, jf. 

bilag 3, hvor niveauet på ca. 3% for lokationer, der vurderes som primære i Københavnsområdet. Grunden 

til at niveauet er fastsat lavere skyldes, at ejendommene ikke budgetterer med tomgang, og at der netop 

har været en fuld renovation af ejendommen. Dette gør ejendommene ekstra attraktive, da et opkøb vil 

resultere i positive cash-flow fra dag et.  
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Som det fremgår af bilag 6, er der tilsvarende Den Afkastbaseret Model, beregnet en dagsværdi på 36.5 

millioner kr. Værdien er beregnet ved at sammenlægge samtlige cash-flows for hvert år, for til sidst at 

inkludere terminalværdien. Som der fremgår nedenfor, kan det ses, at den store investering i år et ikke er 

tilbagetjent før terminalværdiens påbegyndelse.  

 

I alt = 36.500.792 kr.  

Kilde: Bilag 6 

 

5.1.5.7 Værdiansættelse af Ejendomsportefølje ApS efter ændring i Boligreguleringsloven 

Efter og have redegjort for DCF-modellens indhold og værdiansat Ejendomsportefølje ApS’ ejendomme, vil 

jeg nu belyse, hvilken effekt ændringen i Boligreguleringslovens §5 stk. 2., har på den samme 

ejendomsportefølje. I min analyse vil jeg anvende de beskrevne forhold og ændringsparametre som 

anvendes, jf. afsnit 4.3.2.  

Jf. bilag 7 fremgår den samme DCF-beregningsmodel med enslydende antagelser fra tidligere afsnit. Den 

eneste ændring er, at den nye lovgivning for Boligreguleringslovens §5 stk. 2 er indtrådt. Det er fortsat 

antaget, der sker renovation i år et, og at der sker fuld udlejning efter renovationen er færdigmeldt. 

Diskonteringsfaktor og afkastkrav er uændret sammen med inflationsforventningerne.  

Lejeindtægtsstigningen vil først finde sted i år fem, hvilket er med til at reducere de pengestrømme, der 

forventes genereret i budgetperioden. Det lavere cash-flows nutidsværdi vil have en direkte effekt på 

ejendommens dagsværdi, da man forventer, der sker en udskydelse af tilbagebetalingen af investeringen i 

år et. Denne tilbagebetaling vil komme af de fremtidige pengestrømme, og jo længere ude i fremtiden 

denne vil komme, stiger usikkerheden og graden af skønsmæssige forhold. I det tidligere afsnit fremgår det, 

at størstedelen af investeringen vil blive indhentet i budgetperioden, hvor en lille grad vil skulle indhentes i 

terminalperioden. Dette er nu fremrykket til, at en endnu større del skal tilbagebetales i terminalperioden.  

For at sammenholde den øget andel af restgæld for investeringen som skal tilbagebetales, har jeg opstillet 

et før og efter scenarie: 

Før regulering jf. tidligere afsnit: 

 = -4.723.130 kr.  

Efter regulering jf. dette afsnit: 

= -6.481.601 kr. 

Dette viser, der er sket et øget tilbagebetalingsbeløb i terminalværdiperioden på 1.758.471 kr.  
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Den forhøjet tilbagebetaling i terminalåret er fremkommet af et manglende cash-flow i budgetperioden, da 

de nye reguleringer har begrænset muligheden for at hæve indtægterne til markedslejen. Den nye 

karensperiode er med til at udskyde lejeforøgelsen med fem år. 

Reguleringen har derfor resulteret i en nedskrivning for Ejendomsportefølje ApS på 5.200.000 kr. 

(36.500.000 kr. - 31.300.000 kr.).  

En måde og imødekomme regeringens restriktioner og derved undgå denne karensperiode vil være at 

skulle indføre en forøget renovation, som overholder de grønne tiltag. Såfremt dette gøres, vil man øge 

muligheden for at kunne hæve lejen til markedslejen allerede fra år to og derved minimere 

tilbagebetalingsperioden i terminalperioden. Dette vil dog medføre en øget investering, da man ved grønne 

tiltag skal have rådgivning og vurderingsmænd inkluderet i processen for at sikre kravene overholdes. 

Nedenfor er lavet et skøn over en øget investering i år et, men med en markedsleje i år to: 

 

Den øget investering er skønnet ud fra den samlet entreprise. Her kan man se, at værdiansættelsen ikke 

har ændret sig til trods for et bedre cash-flow.  

Ved at sammenholde de to DCF-modeller har jeg belyst, hvilken effekt regeringens regulering af 

boligreguleringsloven vil have for en investeringsportefølje, som indregner sine ejendomme til dagsværdi. 

Denne effekt vil ikke have en positiv indvirkning på investorerne, da man ikke vil kunne se samme 

tilbagebetalingsperiode som før. Dette vil gøre investeringen mere risikabel, da der i en mellemliggende 

periode kan opstå komplikationer.  

Reguleringen vil nominelt resultere i en nedskrivning på 5.200.000 kr., hvilket svarer til en nedskrivning på 

14,2% af den samlet portefølje.  
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5.1.5.7 Delkonklusion DCF-modellen 

Efter og have belyst hvilke betragtninger og hvilke beregninger, man skal foretage for at udarbejde en DCF-

beregning, har jeg belyst en værdiansættelse før og efter boligreguleringen. Anderledes fra den 

afkastbaseret model, er det en mere detaljeret gennemgang af ejendommen, og værdiansættelsen bygger 

på reelle budgettal med en tilbagediskontering.  

Resultaterne viste, at dagsværdien af ejendomsporteføljen vil blive påvirket betydeligt. Der vil ske en 

nedskrivning af ejendommenes værdi på over 14%, hvilket nominelt svarer til 5.200.000 kr. Udviklingen i  

værdien skyldes primært, der sker en udskydelse af tilbagebetalings-flowet, hvilket medfører en øget 

usikkerhed for investeringen, da der i en mellemliggende periode kan opstå udsving i økonomien eller for 

lejeren, hvilket kan resultere i en yderligere udskydelse. 

Risikoen kan afspejles i tilbagediskonteringsfaktoren og afkastkravet, hvilket kan sammenholdes med 

WACC. Disse tal reguleres som følge af den generelle efterspørgsel og økonomien i Danmark herunder 

renteniveau og konjekturen i samfundet. 

 

5.1.6 Ekstern Vurderingsmand 

Alle interessenter til investeringsejendomme har en interesse i at se, hvilken objektivitet som er anvendt i 

forbindelse med værdiansættelsen af en ejendom. Objektivitetsproblemet opstår, når der kan fremkomme 

forskellige interesser i værdiansættelsen af en ejendom. Dette vil sige, at en ledelse vil se en mulighed at 

skulle opskrive ejendommen til en så høj værdi som muligt, da man vil kunne give regnskabslæserne en 

indikation om, at værdien i ejendommen er høj. For at forhindre sådanne interessekonflikter anvender man 

i mange tilfælde en ekstern vurderingsmand i vurderingsprocessen. Dette skal være med til at sikre, at 

regnskabet udviser det retvisende billede, og man derfor kan træffe økonomiske beslutninger, uden man 

skal forholde sig til validiteten i indholdet54.  

Jf. IAS 40 foreskrives der, at man bør anvende en objektiv vurderingsmand til at skulle lave en såkaldt 

”second opinion” på værdiansættelse. Der forklares, at den eksterne vurderingsmand bør inkluderes som 

følge af den høje grad af skøn samt vurderinger af samfundsøkonomiske udviklinger. Når dette er tilfældet, 

er fire øjne altid mere retvisende end to, da skøn kan udfordres og man derfor altid har set på tallene ud fra 

flere scenarier.  

En ekstern vurderingsmand kaldes også en valuar, og en valuarrapport er yderst omkostningsfulde, da der 

kræves et bredt kendskab til ejendommenes drift, stand og beliggenhed. Dette resulterer i, at den 

bagvedliggende research i en værdiansættelse skal være omfattende, ellers vil det ikke være muligt for 

vurderingsmanden og udfordre ledelsens skøn på lige vilkår med ledelsen selv.   

 
54 IAS 40, afsnit 53 
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5.2 Delkonklusion værdiansættelse 

En værdiansættelse af en ejendomsportefølje er en lang proces, som kræver en grundig research af det 

marked ejendommen opererer på. Variabler som makroøkonomiske redskaber og mikro økonomiske 

udfordringer er med til at påvirke ejendommens værdi, her er det særlige fokus, ejendommenes effekt på 

en regeringens lovgivningsmæssige tiltag. 

For at belyse de makroøkonomiske faktorer som er med til at påvirke ens værdiansættelse, har jeg udledt 

en PESTEL analyse. Denne skal ud fra en skematisk oversigt forklare, hvilken effekt de eksterne faktorer har 

på markedet og derved ejendommen. Her kom det frem, at lovgivningsmæssige ændringer ikke er forhold 

som kan ændres fra udlejer selv, og derfor må man blot tilpasse sin forretning derefter.  

Efterfølgende har jeg belyst de værdiansættelsesmodeller, som typisk anvendes i Danmark. Der er ikke et 

reelt krav til en værdiansættelse, da den alene skal afspejle de risici, som er tilknyttet ejendomsporteføljen, 

samt hvilken effekt fremtidige budgetter vil have på nutidsværdien. Jeg har udarbejdet en 

dagsværdiberegning ud fra en afkastbaseret model og en DCF-model. I begge modeller har jeg belyst 

effekten af en regulering af lovgivningen på Boligreguleringsloven. Begge modeller viste betydelige udsving, 

hvor særligt DCF-modellen kunne redegøre for den reelle effekt. Det var her tydeligt og se, hvordan en 

udsættelse af et højere indtægtsniveau ikke vil have en positiv effekt. I tilfældet med Boligreguleringslovens 

§5 stk. 2, vil det resultere i at pengestrømsforøgelsen vil blive udskudt, og investors investering vil derfor 

blive udskudt til senere tilbagebetaling. En udskydelse af sådan en pengestrøm giver en øget usikkerhed for 

investor, da risici som tomgang, yderligere investeringer og høje vedligehold stiger med tiden.  

Endeligt har jeg fremhævet forholdet interessenternes forskellige interesser og generelle intentioner for 

værdiansættelsen. En konfliktinteresse vil opstå, såfremt det alene er ledelsen som værdiansætter 

ejendommen uden af modtage en udfordring fra revisor eller anden vurderingsmand. Ledelsen vil altid 

have en interesse i at øge regnskabsværdien for ejendommen, hvilket vil kunne resultere i, at det 

retvisende billede for ejendomsregnskabet ikke er tilstede mere. Derfor foreskriver IAS 40, at det anbefales 

og anvende en ekstern vurderingsmand i forbindelse med sine opgørelser. Dette er med til at give 

regnskabslæser en større sikkerhed i de tal de forholder sig til, da en objektiv uafhængig person har været 

inde og forholde sig til de beregnet værdier. Den høje grad af skøn i sådan en værdiansættelse vil nemt 

også kunne resultere i en regnefejl fra ledelsens side, da den danske økonomi konstant er i bevægelse.  
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6 Væsentlige interessenters påvirkning af Boligreguleringslovens §5 stk. 2 

Dette afsnit skal belyse den anden del af påvirkningerne af Boligreguleringslovens §5 stk. 2. Dette afsnit 

belyser de faktorer, som måske ikke er fremhævet på samme niveau i medierne. Da jeg indtil nu har haft 

primært fokus på ejendommenes værdier og investeringsejendomsbranchen generelt, vil jeg nu belyse de 

samfundsmæssige konsekvenser, der kunne blive påvirket af de scenarier nævnt i tidligere afsnit.  

6.1 Generelle overvejelser 

Ved at se på den mediedækning der har været over de seneste 3-4 måneder, er Boligreguleringslovens §5 

stk. 2, blevet et velkendt fænomen indenfor udlejning af ejendomme. Medier har i høj grad haft fokus på 

de beboere, som føler sig krænket og presset til at tage forhastet beslutninger for deres liv, herunder 

eventuelle fraflytninger, opsigelser mv. Endvidere udtrykker regeringen, jf. bilag 2, en intention om at 

presse de udenlandske investorer til ikke at indtræde på det danske marked i samme grad som tidligere.  

Intentionen er belyst i de økonomiske restriktioner, som er trådt i kraft. Jf. afsnit 4.3.2., fremgår de 

reguleringer, som regeringen har lavet og, jf. bilag 2, fremgår begrundelse for reguleringens indførsel.  

Jeg vil ikke vurdere, det er realistisk at de nævnte begrundelser i bilag 2 er de eneste effekter, der måtte 

være som følge af denne indførsel. Ud fra en ren objektiv vurdering vil jeg mene, den vil påvirke flere 

interessenter end lige ejendomsinvestorerne og beboerne.  

Boligreguleringslovens §5 stk. 2. fremhæver forholdet om at kunne regulere lejen efter en renovation. Ved 

at renovere ejendommene benytter man arbejdskraft, nærmere specifikt indenfor byggebranchen. Derfor 

vil der være en afledt effekt, som rammer byggebranchen, såfremt man vælger at presse store investorer 

ud af det danske ejendomsmarked. Des større ejendomshandlerne er, des større og omfattende vil 

renovationerne også være. Dette resulterer i en stigende aktivitet i byggebranchen, som giver 

arbejdspladser og skattekroner til staten.  

En anden afledt effekt vil kunne forekomme i den finansielle sektor. Ejendomsmarkedet er en kapitaltung 

branche, som kræver store likviditetsmæssige investeringer. Dette resulterer ligeledes i store finansielle 

aftaler med banker til finansieringen af projekterne. Ejendomsmarkedet og renten hænger uløseligt 

sammen, da en effekt i den ene sektor, vil give en effekt i den anden sektor og omvendt55. Derfor mener 

jeg, man bør belyse, hvilken effekt en efterspørgsel på boligmarkedet vil have for bankerne og derved 

resten af boligejerne og private købere.  

  

 
55 https://borsen.dk/nyheder/finans/centralbanker-boligpriser-bevaeger-sig-mere-synkront-over-hele-verden-men-
ejendomsmarkedet-er-stadig-ikke-globalt  

https://borsen.dk/nyheder/finans/centralbanker-boligpriser-bevaeger-sig-mere-synkront-over-hele-verden-men-ejendomsmarkedet-er-stadig-ikke-globalt
https://borsen.dk/nyheder/finans/centralbanker-boligpriser-bevaeger-sig-mere-synkront-over-hele-verden-men-ejendomsmarkedet-er-stadig-ikke-globalt
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Da man primært taler om de hårde sider ved en lovregulering, vil jeg også mene, der er effekter på de 

bløde siger. Bløde sider vurderes og være de generelle etiske tilgange til de metoder som dels udlejerne, 

men også regeringen, har ved sådan en ændring. Der er flere forhold, som jeg mener bliver bedre for 

personer, men jeg mener også det generelle konkurrencemarked taler sit sprog. Hvis Danmark skal have en 

mulighed for at gøre sig attraktive og skabe mere aktivitet fra udlandet generelt, skal man vurdere den etik 

regeringen har ved at skærpe krav til virksomheder, som også bidrager med mange gode ting i landet, og 

hvilken effekt vil dette have på udenlandske virksomheders syn på Danmark generelt.  

Jeg vil i det kommende afsnit belyse disse overvejelser og fremhæve, hvordan andre afledte effekter vil 

blive ramt som følge af Boligreguleringslovens § 5 stk.2.  

 

6.2 Byggebranchen 

6.2.1 Byggebranchens udvikling seneste år 

Eftersom Boligreguleringslovens § 5 stk.2 omhandler restriktioner mod moderniseringer i ejendommene, vil 

jeg mene byggebranchens er en åbenlys afledt effekt af disse restriktioner. Byggebranchen har de seneste 

år oplevet en betydeligt stigende aktivitet som følge af den generelle højkonjunktur i dansk økonomi56. 

Ledigheden har været faldende og tabeller fra dansk statistik viser, at antallet af beskæftiget er steget, og 

ligger næsten på niveau med årene lige før finanskrisen. 

  

Kilde: https://www.danskbyggeri.dk/media/40129/db-konjunkturanalyse-okt19.pdf  

Dansk Byggeri mener generelt byggebranchen har haft sine bedste år i 2019, og forventer derfor en 

udjævning i antallet af beskæftiget de kommende to år. Udjævningen vurderes at skyldes en mindre 

aktivitet indenfor institutioner57. Der blev i kommunalreformen vedtaget et mål om skulle opføre 

supersygehuse og flere daginstitutioner. Dette har jf. Dansk Byggeri resulteret i den høje aktivitet frem til 

2019, dog mener man ikke, der i samme grad er behov for nye ansættelser i fremtiden. Dog forventer man 

 
56 https://www.danskbyggeri.dk/media/40129/db-konjunkturanalyse-okt19.pdf  
57 https://politikenbyrum.dk/Nyheder/art7760919/Byggeri-af-Femern-tunnel-s%C3%A6ttes-i-gang-fra-n%C3%A6ste-
%C3%A5r  

https://www.danskbyggeri.dk/media/40129/db-konjunkturanalyse-okt19.pdf
https://www.danskbyggeri.dk/media/40129/db-konjunkturanalyse-okt19.pdf
https://politikenbyrum.dk/Nyheder/art7760919/Byggeri-af-Femern-tunnel-s%C3%A6ttes-i-gang-fra-n%C3%A6ste-%C3%A5r
https://politikenbyrum.dk/Nyheder/art7760919/Byggeri-af-Femern-tunnel-s%C3%A6ttes-i-gang-fra-n%C3%A6ste-%C3%A5r
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ikke, at aktivitetsniveauet vil falde de kommende år, hvilket skyldes regeringens vedtagelse om at skulle 

bygge Femern58. Femern bliver et projekt på 58 milliarder kroner og vil fortsat holde liv i anlægsbranchen.  

Projektet vil blive det dyreste anlægsprojekt i den danske byggehistorie.  

Dog beskriver en konjunkturanalyse fra oktober 201959, at det fortsat er usikkerhed tilknyttet 

byggebranchen i fremtiden. Da der fortsat er usikkerhed om, at Femern byggeprojektet vil blive udsat som 

følge af en generel risiko for uoverensstemmelser og økonomiske udsving i landet. Men som en sikkerhed 

for markedets generelle niveau fremhæver analysen renovationer og nybyggerier som den bærende dele 

for det samlede marked.  

Tabeller fra Dansk Statisk viser også at det høje antal af beskæftiget medarbejdere i branchen primært 

arbejder indenfor disse to sektorer.  

 

Kilde: https://www.danskbyggeri.dk/media/40129/db-konjunkturanalyse-okt19.pdf  

 

Af tabellen kan det ses at byggerier og reparationer har 63% af det samlet antal beskæftiget i branchen, 

hvilket indikerer deres påstand om, at ejendomsmoderniseringer og nybyggerier er den mest aktive del af 

byggebranchen på nuværende tidspunkt.  

Dette er med til at redegøre for, at et fald i aktiviteten på bygge- og reparationsmarkedet vil give en effekt 

på den generelle byggebranche, da de mange beskæftiget vil opleve et fald i arbejdsopgaver, som i sidste 

ende vil resultere i fyringer og derved en svækket beskæftigelse i branchen.  

Rapporten er aflagt i oktober 2019, hvorfor der på daværende tidspunkt ikke var taget højde for 

Boligreguleringslovens ændringer, da dette fandt sted i begyndelsen af 2020. 

For at analysere eksperternes holdning til denne risiko, har jeg anvendt Bygge- og anlægsbrancherapporten 

for 2020, udarbejdet fra Deloitte60. Deloitte anses som værende det førende rådgivningshus indenfor 

bygge- og anlægsbranchen, grundet deres tætte samarbejde med Dansk Byggeri.  

Deloitte nævner byggebranchen som værende meget travl, men der er sket en nedgang i indtjeningen i 

virksomhederne i landet. I et interview med Thomas Frommelt, Partner i Deloitte og brancheleder indenfor 

 
58 https://politikenbyrum.dk/Nyheder/art7760919/Byggeri-af-Femern-tunnel-s%C3%A6ttes-i-gang-fra-n%C3%A6ste-
%C3%A5r  
59 https://www.danskbyggeri.dk/media/40129/db-konjunkturanalyse-okt19.pdf 
60 file:///C:/Users/FQ373ZW/Downloads/Byggeanalyse_2020%20(1).pdf 

https://www.danskbyggeri.dk/media/40129/db-konjunkturanalyse-okt19.pdf
https://politikenbyrum.dk/Nyheder/art7760919/Byggeri-af-Femern-tunnel-s%C3%A6ttes-i-gang-fra-n%C3%A6ste-%C3%A5r
https://politikenbyrum.dk/Nyheder/art7760919/Byggeri-af-Femern-tunnel-s%C3%A6ttes-i-gang-fra-n%C3%A6ste-%C3%A5r
https://www.danskbyggeri.dk/media/40129/db-konjunkturanalyse-okt19.pdf
file:///C:/Users/FQ373ZW/Downloads/Byggeanalyse_2020%20(1).pdf
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Bygge- og anlægsvirksomheder, udtaler Thomas, at virksomheder i mindre grad har fokus på risikostyringen 

på de enkelte sager, hvilket er med til at forsage en faldende indtjening61. 

Han mener, der i høj grad er sket en forøgelse i de store byggerier i Storkøbenhavn, samt en stigende 

kompleksitet på moderniseringer, hvilket er med til at vanskeliggøre at opretholde en positiv sagsøkonomi. 

Med dette menes der en sikring af, at afkastet på det enkelte byggeri ikke har været højt nok til at kunne 

dække de omkostninger virksomhederne ellers måtte have. Jf. byggebrancherapporten fra Deloitte er der 

en faldende overskudsgrad, hvilket giver usikkerhed for fremtidens økonomi i branchen.  

Fælles for begge byggerapporter er, at der ikke nævnes en risiko for Boligreguleringslovens §5 stk. 2. 

Rapporterne blev udarbejdet i efteråret 2019, hvorfor der på daværende tidspunkt blot var fremsendt 

forslag til en regulering af lovens bestemmelser uden og specificere forholdene yderligere. Der var derfor 

på daværende tidspunkt ikke samme fokus på det fra regeringens side. 

Eftersom lovreguleringen nu er vedtaget, og der, jf. tidligere afsnit, er konstateret en reel effekt på 

ejendomsmarkedet, vil jeg i kommende afsnit indhente data til at kunne underbygge min påstand, om at 

byggebranchen vil blive påvirket.  

 

6.2.2 Interview med Thomas Frommelt, Partner i Deloitte 

Eftersom byggebrancherapporten er udarbejdet af Deloitte med Thomas Frommelt i spidsen, har jeg 

initieret et interview med Thomas. Mit interview vil bygge på brancherapporterne fra henholdsvis Dansk 

Byggeri og Deloittes egen.  

Samtalen blev foretaget gennem telefon, da der var krav om at skulle opretholde en afstand til hinanden. 

Samtalen blev indledt med, at jeg introducerede min research og introducerede de resultater, jeg var 

kommet frem til i afsnit 5; omhandlende værdiansættelser. Jeg beskrev kortfattet Boligreguleringslovens 

ændringer samt de restriktioner, der er kommet som følge af udskydelsen af moderniseringer i 

boligbranchen. Endvidere forklarede jeg ham om de observationer, jeg havde lavet i rapporten fra Dansk 

Byggeri.  

Thomas indledte interviewet med at forklare de underliggende tanker bag rapporten, og specificerede at 

der på daværende tidspunkt ikke var sikkerhed om, at Boligreguleringsloven ville blive ændret. Endvidere er 

Brancheanalysen en rapport, som primært ser tilbage i tiden, hvorfor eventuelle usikkerheder ikke er 

nævnt.  

Thomas forklarede, han var velkendt med reguleringen og havde drøftet forholdet med sine kollegaer. Han 

mener der på nuværende tidspunkt, er for stor usikkerhed til at kunne måle effekten af reguleringen. Jeg 

forklarede ham igen om mine observationer, herunder Dansk Byggeris udtalelser om at nybyggerier og 

moderniseringen i høj grad er med til at fastlægge et solidt fundament på byggebranchens økonomi, da  

over 63% af de beskæftiget i branchen arbejder indenfor disse kategorier.  

 
61 https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/brancheanalyser/byggeanalysen.html 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/brancheanalyser/byggeanalysen.html
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Thomas var enig i mine observationer, og mente bestemt også reguleringen vil komme til at have en effekt, 

såfremt investorer trækker sig ud af markedet. Thomas refererede til sit interview via Deloittes egen 

udgivelser62, hvori han beskriver forholdet om, at kompleksiteten i byggebranchen er steget. Dette er i høj 

grad som følge af de stigende krav til byggerierne, herunder grønne tiltag. De grønne tiltag giver 

entreprenører en særdeles stor udfordring, da kravene til at skulle hæve energiklasserne på boligerne, eller 

overholde de bedste energimærkninger ved nybyggerier, er blevet meget omfattende og kræver store 

ressourcer for virksomhederne. Derfor mener han bestemt, der vil være en effekt. Dette er ligeledes uden 

en antagelse om at investorerne vil forlade markedet som følge af en faldende attraktivitet på 

verdensmarkedet. 

Efter og have drøftet ovenstående forhold forespurgte jeg Thomas, om han havde en formodning om, 

hvornår man ville kunne se en effekt af reguleringen.  

Thomas udtalte, han ikke så en risiko på kort sigt, hvilket han definerede som 1-3 år. Da der er af 

regeringen, er lavet en aftale om at skulle bygge Femern, vil der ikke kunne ses et væsentligt udsving på 

byggebranchen generelt.  

Anderledes mener han dog, der vil være i den enkelte byggebranche, hvor boligbranchen vil kunne se en 

effekt indenfor 1-2 år. Han udtalte, at såfremt antagelsen om, at investorer ikke vil finde det lukrativt på 

samme måde og initiere byggerier i Danmark, vil det hurtigt kunne ses på kurverne. Han henviste til Dansk 

Byggeris rapport, hvor der nævnes en nedgang i antallet af byggerier af boliger de kommende 3 år. Han 

udtalte der i 2019 var bygget 30.000 boliger, hvor man om 3 år vil se et kontinuerlig fald til 27.000.  

Denne kurve vil fortsat falde yderligere, som følge af den faldende efterspørgsel på projekter. Thomas var 

enig i det i høj grad over de seneste 3 år er udenlandske kapitalfonde, som har stået for store dele af 

byggerierne i de primære områder i København.  

 

6.2.3 Evaluering af interview med Thomas Frommelt, Partner i Deloitte 

Efter og have afholdt interviewet med Thomas Frommelt har jeg belyst, at rådgiverne indenfor branchen er 

enige i der vil komme en effekt. Dog hersker der i høj grad usikkerhed om størrelsen af effekterne, og hvad 

den tidsmæssige horisont er. De fortsat usikre forhold vil jeg tage med til det kommende interview i næste 

afsnit. Interviewet vil opstilles efter samme form som med Thomas og vil fremhæve branchens egne 

talspersoner for at gøre mine svar repræsentative til min analyse.  

  

 
62 https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/brancheanalyser/byggeanalysen.html 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/brancheanalyser/byggeanalysen.html
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6.2.4 Interview med Torben Liborius, Erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri. 

Efter og have afholdt interviewet med Thomas Frommelt har jeg fået vurderinger fra en af de førende 

rådgivere indenfor branchen. Nu vil jeg forsøge og indhente udtalelser fra de ledende personer indenfor 

byggebranchen. På denne måde vil jeg forsøge og indhente flere vinkler på reguleringens betydning for 

branchen og derved skabe en helhedsvurdering.  

Administrerende direktør hos Dansk byggeri, Lars Storr-Hansen, har henvist mig til Torben Liborius, 

Erhvervspolitisk direktør hos Dansk Byggeri. Både Torben og Lars er aktive dele i forbindelse med udgivelser 

af rapporterne, som løbende udgives fra Dansk Byggeri. Torben er også talsmand for Dansk Byggeri, når 

politiske beslutninger tages, som kan påvirke byggebranchen.  

Tilsvarende interviewet med Thomas Frommelt indledte jeg interviewet med at redegøre for mine 

observationer og mine antagelser om, at investorerne vil reagere på denne regulering samt min tese om at 

byggebranchen vil blive påvirket.  

Torben indledte samtalen ved at redegøre for at rapportens indhold på daværende tidspunkt var udgivet 

før den endelige vedtagelse om lovreguleringen blev besluttet i ministeriet. Han forklarede, at 

forhandlingerne om en regulering var i proces, da rapporten blev udarbejdet, og man følte på daværende 

tidspunkt en usikkerhed for den reelle effekt og om vedtagelsen ville komme.  

Torben berettede om at byggerapporten er et helhedsbillede af den samlet aktivitet på markedet og at en 

regulering indenfor Boligreguleringsloven, isoleret set, ikke har stor nok betydning til at kunne udtale sig 

om hele markedet. Han fortsatte sine udtalelser og forklarede, at indgrebet er set som en direkte reaktion 

på den bredde mediedækning, der er kommet på Black Stone på det københavnske marked63. Den vedtaget 

lovgivning har mange gråzoner, og han mener den ikke er helt gennemtænkt. Uden og have fakta var han i 

den overbevisning om at afholde udenlandske investorer fra at skulle investere i Danmark vil lykkes, men 

de betydninger dette vil have er ikke gennemtænkt.  

Torben påpeger statsministerens udtalelser ved valget i 2019, at boligpolitik er kernepolitik og der allerede 

på daværende tidspunkt var en usikkerhed i bygge- og ejendomsbranchen, om der ville blive taget handling 

herom. Kaare Dybvads (Transport- og Boligminister) beslutning om at regulere Boligreguleringslovens § 5 

stk. 2, kommer dog ikke som en overraskelse. Han mener, byggebranchen har fået bevilliget flere almene 

boligbyggerier i storbyerne som en form for kompensation for den nye regulering, og den reelle afledte 

effekt på nuværende tidspunkt ikke ville kunne dokumenteres overfor regeringen. Men han er ikke i tvivl 

om, at der isoleret set i storbyerne vil ses en effekt på byggebranchens beskæftigelse på længere sigt. 

Afsluttende kommenterede han på investorernes reaktion på markedet afhænger i høj grad hvor lang en 

 
63 https://www.berlingske.dk/dine-penge/den-danske-blackstone-ledelse-vores-maal-er-ingen-huslejenaevnssager  

https://www.berlingske.dk/dine-penge/den-danske-blackstone-ledelse-vores-maal-er-ingen-huslejenaevnssager
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tidshorisont der er, før man kan se en reel effekt. Udenlandske investorers reaktion kan allerede ses, men 

de danske pensionskasser vil i høj grad have en effekt på beskæftigelsen.  

 

6.2.3 Delkonklusion byggebranchen 

Byggebranchen er i høj grad påvirket af boligmarkedets aktiviteter. Analyser fra Dansk Byggeri viser, at over 

63% af de beskæftiget i branchen arbejder indenfor nybyggeri og moderniseringer i branchen, hvorfor 

virksomheder rundt i landet kan være nødsaget til at skulle afskedige ansatte, såfremt efterspørgslen på 

enterpriseydelser falder. Den afledte effekt er vurderet at forekomme fra regeringens ændringer til 

Boligreguleringslovens §5 stk. 2, da der ikke vil være samme interesse for udenlandske investorer i at købe 

og modernisere boliger i København, da karensperioder og øget fokus på grønne omstillinger er med til at 

vanskeliggøre en profitabel forretning.  

Antallet af beskæftiget er på niveau med tiden før finanskrisen. Dette indikerer, der er stor efterspørgsel på 

markedet og man har rigeligt med sager og behandle. Særligt skyldes dette store projekter, finansieret fra 

regeringen, herunder en netop indgået aftale om at skulle bygge Femern, hvilket bliver en underjordisk bro 

mellem Danmark og Tyskland, hvor en samlet entreprisesum forventes og ligge på 59 milliarder kroner. 

Denne aftale er med til at sikre det generelle aktivitetsniveau de kommende 5-10 år.  

Dansk Byggeri omtaler dog fortsat boligbranchen som grundstenen i branchen, da der historisk set har 

været en stigende kurve for moderniseringer og boligbyggerier, særligt i københavnsområdet. Dette har 

været med til at øge beskæftigelsen og derved indtjeningen. Rapporter fra rådgivere i Danmark, beretter 

dog om en faldende indtjening over det seneste år, hvilket har medført usikkerhed om, hvor vidt denne 

fremgang vil fortsætte.  

Gennem interviews med specialister i form af en partner i Deloitte samt en Erhvervspolitisk direktør 

indenfor Dansk Byggeri, har jeg indhentet viden om den afledte effekt af Boligreguleringslovens ændringer. 

Begge udtaler, der ikke er tvivl om der vil ske en effekt på byggebranchen. Deloitte partner, Thomas 

Frommelt, mener, det er for usikkert og berette om på nuværende tidspunkt, hvad den reelle effekt vil 

komme til at være, men direktør, Torben Liborius udtaler, han mener, det afhænger af danske 

pensionskassers reaktion, men forventer der vil ske en ændring på længere sigt.  

Dog er der enighed om, at det vil komme til at påvirke branchen såfremt efterspørgslen for 

renovationsejendomme falder. Ud fra det tidsmæssige perspektiv mener Torben at Corona krisen vil give 

den væsentligste betydning på branchen, og derfor tror den omtalte afledte effekt vil blive skjult i 

mediedækningen heraf.  
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6.3 Bankerne 

Når man taler om investeringer og opkøb indenfor ejendomsbranchen, kommer man ikke udenom at skulle 

omtale finansieringsdelen. Bankerne har en effekt på boligmarkedet og boligmarkedet har en effekt på 

bankerne. Det er ikke til at overse at bankerne vil påvirket af en ændring i investeringerne på 

boligmarkedet. 

Der har været en stigende efterspørgsel på finansiering af udlejningsejendomme i periode 2010 – 2018.  

 

Kilde: https://finansdanmark.dk/toerre-tal/boligstatistik/aarsstatistik/ 

Som det fremgår Finans Danmarks tabeloversigt over udlån indenfor udlejningsejendomme til beboelse, 

kan man se udlåningsniveauet er steget fra og være 353 milliarder kr. til 379 milliarder kr. i perioden 2010 – 

2018. Stigningen er i høj grad tilknyttet udlejningsejendomsbranchen, hvor der har været en stigning på 

næsten 100% i udlån. Dette kan ses under indeks a, hvor udlånene er steget fra 45 milliarder kr. i 2010, til 

88 milliarder kr. i 2018. Dette hænger godt sammen med, at den generelle interesse for at optage lån i 

Danmark har fortsat med at være stigende igennem 201964. Dette skyldes en forbedring af låneforholdene 

over de seneste år. Den generelt stærke økonomi i de danske virksomheder har resulteret i at soliditeten 

blandt de danske private- og erhvervsfolk er øget år for år. Den stærke soliditet resulterer i, at der ikke er 

samme efterspørgsel på penge i bankerne, hvilket har resulteret i, der ikke har været den inflation som EU 

og Danmark har sigtet efter. Jf. den Europæiske Central Bank (ECB) ligger inflationsforventningen på 

omkring 2%65. Jf. afsnit 5.1.5.5., fremgår det, at inflationsniveauet ikke har været i nærheden af dette 

niveau, men derimod har været tæt på 0, hvilket skyldes, der ikke har været behov for at låne penge og 

derved sætte gang i den danske økonomi. På baggrund heraf har nationalbanken de seneste 3 år tilbudt 

særdeles lukrative låneforhold til boligkøbere for derved at skabe en større efterspørgsel for belåning igen. 

 
64 https://finansdanmark.dk/nyheder/2019/rekordmange-danskere-indhenter-tilbud-paa-boliglaan/  
65 https://www.jyskebank.dk/erhverv/nyhed-erhverv/hvad-bestemmer-renten  

https://finansdanmark.dk/toerre-tal/boligstatistik/aarsstatistik/
https://finansdanmark.dk/nyheder/2019/rekordmange-danskere-indhenter-tilbud-paa-boliglaan/
https://www.jyskebank.dk/erhverv/nyhed-erhverv/hvad-bestemmer-renten
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Statistikker viser at boligudlån udgør 75% af den samlet mængde udlån samtlige banker har. Nedenfor er 

vist en grad der viser fordelingen de seneste 17 år: 

 

Kilde: 

https://static1.squarespace.com/static/587382daebbd1a717d8e9df3/t/59cba02d90bade022b5f5197/1506

517039378/Analyse_GP_Bankerne_pumper_boligpriserne_i_vejret_og_koncentrerer_ejerboliger_pa%CC%8

A_f%C3%A6rre_h%C3%A6nder.pdf  

Den høje procentandel af udlån indikerer, at udsving i efterspørgsel på boligmarkedet vil resultere i udsving 

på denne kurve. Kurven vil med andre ord falde som følge af mindre efterspørgsel på finansiering af 

boligerne.  

Jeg mener, udlånsmængden kan have en effekt på bankernes ageren for låneaftalerne. Såfremt der sker en 

nedgang i udlånsmængden, vil bankerne ikke have mulighed for at påkræve renter på samme niveau som 

før nedgangen. Renten vil i sig selv ikke kunne reguleres af bankerne selv, da denne er fastsat efter 

nationalbankens dikteringer. For at bankerne ikke mister sine profitter, vil en af de metoder de kan 

anvende være og regulere i bidragssatsen. Ved at hæve denne sats vil der ske en stigning i ydelsen blandt 

de udlån, der indgås. Så selv om der skulle ske fald i udlåningsniveauet har bankerne instrumenter som 

anvendes til at opretholde sine tal til aktionærerne.                                                                                                                                                                                        

  

https://static1.squarespace.com/static/587382daebbd1a717d8e9df3/t/59cba02d90bade022b5f5197/1506517039378/Analyse_GP_Bankerne_pumper_boligpriserne_i_vejret_og_koncentrerer_ejerboliger_pa%CC%8A_f%C3%A6rre_h%C3%A6nder.pdf
https://static1.squarespace.com/static/587382daebbd1a717d8e9df3/t/59cba02d90bade022b5f5197/1506517039378/Analyse_GP_Bankerne_pumper_boligpriserne_i_vejret_og_koncentrerer_ejerboliger_pa%CC%8A_f%C3%A6rre_h%C3%A6nder.pdf
https://static1.squarespace.com/static/587382daebbd1a717d8e9df3/t/59cba02d90bade022b5f5197/1506517039378/Analyse_GP_Bankerne_pumper_boligpriserne_i_vejret_og_koncentrerer_ejerboliger_pa%CC%8A_f%C3%A6rre_h%C3%A6nder.pdf
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For at illustrere udviklingen i transaktionsvolumen på boligmarkedet har jeg udarbejdet en tabel, der 

udviser tal direkte fra Colliers markedsrapport gennem de seneste 3 år: 

Beløb i milliarder kr.  2017 2018 2019 

Boligkøb i alt 39 33 23 

Heraf investeringsejendomme 17,55 15,51 7,36 

Andel af udenlandske investorer 70% 63% 53% 

Heraf antaget boliglån (60%) 10,53 9,3 4,4 

  

Kilde: https://colliers.cld.bz/ColliersPropertyMarketReport-2020/46/#zoom=z  

For her at tilknytte pengeinstitutternes effekt på boligtransaktionsniveauet har jeg antaget fuld belåning for 

hver handel. Der er tilfælde, hvori flere handlinger laves med en større egenfinansiering. Denne tabel skal 

derfor bruges til forståelsens skyld. 

I tabellen kan det ses at 2017 var rekordår med bolighandler for en værdi på samlet 39 milliarder kr.; ud af 

disse beløb udgjorde investeringsejendomme 17,5 milliarder kr. Dette tal er frem til 2019 nu faldet til 7,36 

milliarder kr., hvilket skyldes en faldende interesse fra udlandet. Colliers beskriver det danske marked som 

mindre attraktivt for udenlandske investorer og specificerer særligt her, at Boligreguleringslovens §5 stk.2 

ændringerne vil skræmme flere væk på sigt66. Finansieringen af disse boligkøb vil falde som følge af den 

faldende transaktionsvolumen på markedet. Som det fremgår af tabellen, er transaktionerne indenfor 

investeringsejendomme faldet med 10 milliarder kr., hvilket jeg har valgt og antage er finansieret af 

pengeinstitutter i Danmark. Belåningsprocenten er på ca. 60% og faldet i boligkøb, resulterer i en lavere 

udlån, hvilket i dette tilfælde er på 6 milliarder kr. Den nedadgående kurve forventes og fortsætte, Colliers 

markedsrapport samt en rapport fra Transport- og Boligministeriet viser, der fortsat forventes nedgang i 

denne kurve, og at de udenlandske investorer vil trække sig mere ud af Danmark67.  

6.3.1 Afledt effekt af bankernes reaktion 

Som følge af de faldende udlån i boligbranchen forventes bankernes reaktion og være en regulering af sine 

instrumenter for at stabilisere indtjeningen. Dette vil kunne gøres ved at hæve bidragssatser såfremt 

renterne ikke reguleres fra Nationalbanken. En afledt effekt på dette vil kunne være at danskernes 

rådighedsbeløb falder, som følge af en højere ydelse på boliglånet. Endvidere vil den generelle 

boligbelåning falde, da det vil blive dyrere og have et boliglån, hvilket kan skræmme særligt 

førstegangskøbere væk. Den faldende efterspørgsel på boliglån vil resultere i færre boligkøb og derved et 

faldende marked for ejendomshandler. Den faldende efterspørgsel på boligmarkedet vil blive afledt til 

stigende afkastkrav og derved faldende ejendomsværdier.  

 
66 https://colliers.cld.bz/ColliersPropertyMarketReport-2020/46/#zoom=z  
67 https://www.regeringen.dk/media/7504/ekspertgruppens-rapport-om-boligreguleringslovens-5-stk-2.pdf  

https://colliers.cld.bz/ColliersPropertyMarketReport-2020/46/#zoom=z
https://colliers.cld.bz/ColliersPropertyMarketReport-2020/46/#zoom=z
https://www.regeringen.dk/media/7504/ekspertgruppens-rapport-om-boligreguleringslovens-5-stk-2.pdf
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6.3.2 Delkonklusion banker 

Når man taler om ændringer på boligmarkedet, kan man ikke undgå at skulle omtale effekten i den 

finansielle sektor. Finansielle beslutninger tages i høj grad ud fra landets aktivitetsniveau, som meget ofte 

kan reflekteres i efterspørgslen på boligmarkedet og derved priserne på boliger.  

Der har de seneste 10 år været en betydelig fremgang på udlån til almene boliger herunder udlån til 

investeringsprojekter. Tal fra Danmarks statistik viser en fremgang indenfor denne sektor på næsten 100% i 

perioden 2010 - 2018. Dog har der været en nedadgående tendens siden 2017, som følge af et delvist 

mættet marked og en usikkerhed blandt investorer på boligmarkedet. Undersøgelser fra Colliers og 

ministeriet for Bolig- og Transport viser, at man forventer en nedgang i bolighandler det kommende år, 

særligt grundet den reguleret lovgivning indenfor Boligreguleringsloven §5 stk. 2.  

Den faldende låneaktivitet vil kunne resultere i, at bankerne må regulere deres låneforhold for nye 

lånoptagelser i fremtiden herunder en hævelse af bidragssatsen. Dog er det uvist, hvornår effekten vil 

komme, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at kunne redegøre for at den finansielle sektors 

reaktioner. Derimod vil man kunne bruge udtalelser fra eksperter til at få et indblik i at effekterne af denne 

lov ikke er gennemtænk, og at der er mange usikre faktorer tilknyttet den, også i den finansielle sektor. 

 

6.4 Effekten af boligmarkedets nedgang 

Efter og have belyst ejendommenes prisfald i værdiansættelsesafsnittet har jeg kunne konkludere, der 

forventes og ske en dyk i dagsværdierne på markedet. Dagsværdifaldet vil give flere afledte effekter, som 

belyses i dette afsnit. 

6.4.1 Priserne generelt 

Eftersom der i fremtiden forventes og ske færre handler på boligmarkedet, som følge af et delvist mættet 

marked og faldende interesse i at investere i enten byggeprojekter, eller større porteføljekøb, vil 

efterspørgslen derfor falde. Et fald i efterspørgslen vil resultere i, at priserne vil falde så udbuddet ikke 

stiger og stiger.  

Priserne på ejendomme i København har gennem de seneste år været på et niveau, der oversteg niveauet 

før finanskrisen68. Med et indgreb der gør investeringen sværere at tjene penge, falder interessen blandt 

køberne. Muligheden for indtjeningen ved at udleje boliger er faldende, og derfor falder interessen for at 

købe nye ejendomme drastisk.  

Såfremt det skulle ske at priserne faldt på enkelte områder i boligbranchen, vil man kunne risikere der 

opstod en synergieffekt på andre bolighandler. Den lavere efterspørgsel vil med høj sandsynlighed få 

 
68 Se afsnit 5 
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medieomtale og derved skabe usikkerhed på andre købere. Denne usikkerhed vil reflekteres i et faldende 

udbud, da eventuelle kommende sælgere holder igen af frygt for at skulle miste penge på deres bolig salg.  

6.4.2 Tab på huskøb og effekt af dette 

Ud fra ovenstående afsnit kunne det konstateres, at der var en risiko for at der kunne opstå en afledt effekt 

i form af faldende priser på boligmarkedet, hvilket også vil kunne resultere i et faldende udbud på 

markedet. Det faldende udbud kunne skyldes en usikkerhed blandt sælgerne, idet man havde en frygt for, 

ikke at kunne få det beløb for sin bolig, som man havde forventet fra starten.  

 

 

Kilde: https://finansdanmark.dk/media/38526/tabelmateriale-februar-2019.pdf  

Jf. ovenstående tabel fremgår antallet af udbudte bolig i landet. Som det fremgår af tabellen, er antallet 

steget fra 1700 til 2472 alene i Københavns kommune, og at kurven fortsat er stigende måned for måned. 

Tallene giver en indikation for den attraktive tid det er og sælge sin bolig, og hvordan udbuddet stiger og 

stiger. Det stigende udbud burde resultere en faldende pris, men eftersom efterspørgslen har haft en 

tilsvarende kurve, har der alene været tale om en forøget mulighed for at sælge sin bolig til den pris man 

udbød den til.  

Det er særligt denne kurve, jeg mener, får et knæk i forbindelse med indførslen af den nye 

Boligreguleringslov. Efterspørgslen fra investorer vil falde, hvilket vil presse priserne ned for de større 

bolighandler. Denne reaktion vil kunne resultere i mediedækning og derved nå ud til de almene personer, 

som ønsker at sælge deres bolig. Her kan der skabes usikkerhed for det kommende salg, og man vil i sidste 

ende holde sit bolig-salg tilbage.   

Risikoen for en almindelig familie med 2 fuldtidsarbejdende forældre og eventuelle børn får en ekstra 

omkostning i deres budget, vil i mange tilfælde kunne resultere i forringet leveforhold for dem selv.  

https://finansdanmark.dk/media/38526/tabelmateriale-februar-2019.pdf
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Så snart låntagernes situation forringes, er der en forhøjet risiko for at långiverne ikke vil kunne få deres 

penge igen. Derfor vil banker have en forhøjet risiko for, at deres udlånte penge vil blive misligholdt og i 

nogle tilfælde tabt.  

 

6.4.3 Faldende interesse fra udenlandske investorer 

Som nævnt i ovenstående afsnit vil reaktionen på den nye Boligreguleringslov resultere i, at priser vil falde, 

da efterspørgslen vil falde på ejendomsprojekterne i storbyen, hvilket i sidste ende vil kunne resultere i de 

private også får en usikkerhed med at købe, da et nedadgående marked ikke er attraktivt at købe på, da der 

er risiko for tab på sigt.  

Beløb i milliarder kr.  2017 2018 2019 

Boligkøb i alt 39 33 23 

Heraf investeringsejendomme 17,55 15,51 7,36 

Andel af udenlandske investorer 70% 63% 53% 

 

Kilde: https://colliers.cld.bz/ColliersPropertyMarketReport-2020/46/#zoom=z 

Ovenstående tabel er taget ud fra afsnit 6.3., hvor det fremgår at andelen af udenlandske investorer er 

kraftigt faldende. Næsten 20% færre handler er med udenlandske investorer som køber. Dette vil for 

mange være positivt, da udenlandsk arbejdskraft i mange tilfælde blokerer muligheden for danske 

virksomheder til at udføre et tilsvarende arbejde. Dog var 70% af alle handler udenlandske investorer og 

samme år slog bolighandlerne rekorder på landsplan. Dette har resulteret i mange overskudsgivende 

handler til sælger, som i hver 1/3 handel er med en dansk virksomhed, eller privatperson som modtager. 

Denne tendens vil ligeledes falde, såfremt udenlandske investorer trækker sig ud af landet. Endvidere 

mener jeg, at udenlandske virksomheder også bidrager til mange positive ting i Danmark, herunder 

skattebetalinger, øget beskæftigelse, øget konkurrence og derved skærpet krav til kvaliteten fra danske 

konkurrenter.                                                                                                                                                                                                                             

 

 

  

https://colliers.cld.bz/ColliersPropertyMarketReport-2020/46/#zoom=z
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6.4.4 Delkonklusion effekten af boligmarkedets nedgang 

Boligmarkedet vil reagere negativt på den nye Boligreguleringslov til trods for, at regeringens mål alene er 

at beskytte lejerne mod udenlandske kapitalselskaber, som presser grænserne til det yderste for at få 

profit. Men ved at gøre forholdene sværere for udenlandske selskaber, kan man resultere i at skabe en 

bølge, der har en direkte modsat effekt på de resterende selskaber og privatpersoner, som ønsker at sælge 

sine ejendom. Boligbranchen og dens udbud er i høj grad påvirket af, hvordan medier dækker situationen. 

Det vil sige, at en bred dækning som viser at boligmarkedets aktiviteter og handelsvolumen er begyndt at 

tage kraftige udsving, vil dette påvirke andre sælgere og købere til at holde igen med handlerne. Handler 

tilbageholdes for at undgå tab i sin privatøkonomi og derved forringe sin families levevilkår i hverdagen. 

Endvidere skaber det en usikkerhed for bankerne, da et pludseligt nedadgående marked i boligbranchen, 

kan resultere i tab på udlån.  

Statistikker viser der gennem de seneste år har været en voldsom fremgang i udbuddet af boliger og at 

transaktionsvolumen af ejendomme har været opadgående frem til 2018. Dette har i høj grad været 

grundet en stor interesse i udlandet, der har lagt store milliardbeløb i relativt få handler. Disse handler er 

med til at give mere rum til de private, da markedet har en positiv udvikling, hvilket resulterer i større 

gevinster ved salget af sine boliger. Men ved at skærpe kravene til investorer og derved mindske afkast, vil 

man kunne give en modsat effekt og derved skabe en nedadgående kurve i fremtiden. Ved at de 

udenlandske selskaber trækker sig ud af branchen mindskes skattebetalingerne og beskæftigelsen 

ligeledes.  

 

6.5 Grøn omstilling 

En af tiltagene fra regeringen i den nye Boligreguleringslov er kravet om en forhøjet energimærkning på 

ejendommen og en mulighed for at undgå karensperioden ved at hæve energimærkningen, eller 

omkostningen pr. kvm2. Disse tiltag er regeringens måde at udnytte en situation og derved øge fokus 

omkring den grønne omstilling, og derved imødekomme de målsætninger regeringen har sat herunder at 

reducere CO2 udslippet med 70% frem til 203069. 

  

 
69 https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/2030/  
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Klimasituationen er i høj grad et emne der over de seneste 10 år har fået mere og mere fokus, særligt 

grundet de generelle klimaskift, man ser verden over. Derfor er der ikke tvivl om sådanne tiltag vil have 

positiv effekt på at opnå målene.  

I en moderniseringsproces vil udlejere være påkrævet at skulle hæve deres indsats og viden til at ændre 

energimærkningen. Her er særligt isoleringskrav, vinduesskift og solceller i fokus for regeringen.   

 

6.5.2 Grønne virksomheders muligheder 

Disse tiltag giver en åbenlys mulighed for virksomheder med grøn energi som kerneforretning, da man i 

fremtiden vil have mulighed for at sælge ud af sine produkter, eller services. Dette vil være med til at give 

dem en øget aktiviteter og derved en mulighed for at hæve beskæftigelsen i den grønne branche.  

Virksomheder som tidligere ikke i samme grad har haft et fokus på grøn energi, er nu nødsaget til at sætte 

sig ind i denne lovgivning for at kunne opfylde det som kræves.  

 

7 Bløde værdier ved regulering af lovgivningen 

Efter og have belyst de hårde værdiers effekter for Boligreguleringslovens §5 stk. 2, vil jeg sætte fokus på 

de bløde værdier, som også følger med. Hvor de hårde værdier vil kunne belyses, som de finansielle tal og 

de afledte økonomiske betydninger, vil jeg karakterisere de bløde værdier som værende de værdier der 

indeholder etik, morale, social opsplitning og om, hvorvidt det er rimeligt at indføre denne lovregulering.  

7.1 Etik og morale 

Når de bløde værdier fremhæves, mener jeg, man skal fremhæve, hvorvidt der er morale, og om det er en 

etisk korrekt ændring. Særligt grundet den brede mediedækning i forbindelse med Black Stone sagen, har 

den danske befolkning generelt kastet en mørk skygge over udenlandske investorers indtræden på det 

danske marked. Dette hænger sammen med, at medierne i særdeleshed har fremhævet lejerne som 

værende ofre, og at de presses ud af sine boliger før tid, da boligerne nu er overtaget og ejes af nye 

selskaber og personer. Endvidere kan man se nærmere på hvor vidt loven egentlig overtrædes, eller om der 

blot er tale om en konkurrencedygtig virksomhed, der formår og anvende de redskaber, som stilles til 

rådighed indenfor branchelovens bestemmelser. Nedenfor vil jeg belyse de etiske og moralske 

udfordringer, set for begge sider og derved skabe et helhedsbillede af den samlet udfordring, der er ved 

den kommende ordning.  
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7.1.1 Lejerne og regeringen 

På den ene side af den etiske og moralske gråzone ser jeg lejerne samt regeringen. Som nævnt ovenfor er 

lejerne blevet fremhævet som ofrene i denne sag, og regeringen har derfor reageret for at sikre, at alle 

forhold for lejerne ikke overtrædes fra boligudlejerne. Lejerne har til medierne særligt fremhævet en sag på 

en boligforening på Frederiksberg, hvor Black Stone overtog ejerskabet for denne forening. Black Stone 

lagde ikke skjul på deres intention, og påbegyndte derfor at indføre de lejemålsreguleringer, som der er 

mulige indenfor den omkostningsbestemte lovgivning. Endvidere blev der lagt pres på lejerne i form af 

strammere opkrævningsgebyrer og varslinger. Alle metoder er på papiret legalt og efter lovgivningens 

rammer, men for en lejer der eventuelt har boet i bygningen gennem de seneste 30 år, er sådan en 

behandling ikke på sin plads. Lejerne kan omfatte alle aldersgrupper fra de nytilflyttet studerende til den 

aldrende pensionist. Spørgsmålet går derfor på, hvornår det ville være i orden at indføre strammere krav, 

og hvordan dette skal gøres i praksis for, at man ikke overskrider lejernes personlige grænser. Denne 

grænse er ikke til at finde, når man følger et regelsæt i lovgivningen. Lejerne bør jo have en mulighed for at 

vænne sig til den nye tilværelse og ikke føle sig presset ud af sin bolig på ubehagelige måder. Man burde vel 

have lov til at kunne leve sit liv videre, ligegyldigt om der står Black Stone eller ATP-ejendomme på 

huslejeopkrævningen.  

Regeringen har også et dilemma i denne sag, da man ofte kan blive påvirket af vælgernes reaktioner på 

hverdagens problemstillinger. Dette kan reflekteres direkte på dem og kan resultere i, at man er nødsaget 

til at skulle åbne op for reguleringer, man måske ikke havde i pipelinen på daværende tidspunkt. Jf. tidligere 

afsnit, udtaler Torben Liborius, at der ikke har været nævneværdige sager i moderniseringsbranchen før 

Black Stone, og den voldsomme mediedækning mener han, kan være med til at påvirke regeringens 

beslutning om at skulle indføre 5.2 ændringerne.  

Jeg mener derfor, at regeringen kunne mistænkes for at have følt sig presset til at skulle indføre denne 

lovregulering, hvilket hænger godt sammen med eksperternes vurdering om, at loven er indført forhastet 

og ugennemtænkt. Det er tydeligt, der er dannet et billede i denne sag, hvor oprevet lejere ikke vil finde sig 

i den alternative metode fra de nye ejere, og derved skaber en større debat om, hvad der er okay. Da 

statsministeren har udtalt at boligpolitik er kernepolitik70, forpligter det også for sine vælgere, da man nu er 

nødsaget til at skride til handling, når nu der er fokus på dette blandt medier og vælgere.  

På den anden side kan man se regeringens udtalelser omhandler primært en form for beskytter tilgang, 

hvor man ønsker at fremhæve handlingerne som en beskyttelse mod de svage i samfundet, og de personer 

der ikke har ressourcerne til at skulle stå imod selskaber som Black Stone 

  

 
70 https://www.altinget.dk/by/artikel/kaare-dybvad-boligomraadet-skal-igen-vaere-vaerdipolitik  
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7.1.2 Ejerne 

Efter og have belyst lejernes- og regeringens etiske problematikker vil jeg også fremhæve den anden side af 

bordet. Ejerne af ejendommene sidder ligeledes med et etisk- og i særdeleshed en moralsk udfordring, som 

skal løses.  

Ejerne som ofte vil være investorer, der skal gøre op med sig selv om denne form for aggressiv tilgang til 

sine lejere er i orden. Man skal være opmærksom på, der kan opstå problematikker; såsom en generel 

utilfredshed og popularitet på markedet og blandt forbrugerne. Dette vil kunne resultere i, at ejerne ikke vil 

kunne udleje sine boliger ud lige så nemt, som hvis man var et anerkendt boligfirma i Danmark. Særligt 

Black Stone har skabt sig et renommé, der ikke tiltrækker en positiv omtale blandt danskere i dag. Efter 

man har valgt at gå offensivt på i forvejen logeret lejere, og i nogle tilfælde tilbudt penge under bordet for 

at fraflytte boligen, er man blevet voldsomt upopulær i branchen.  

Ejerne skal kunne se sig selv i øjnene og være opmærksom på de forhold, de tilbyder deres lejere, da man i 

nogle tilfælde kan opføre sig uhensigtsmæssigt. 

På den anden side er ejerne stillet i en position, hvor lovgivningen tillader udlejerne at regulere ud fra de 

rammer, som loven tillader. Dette er i størstedelen af tilfældet også det som der gøres blandt investorerne, 

og det vil derfor kunne sammenholdes med en ganske almindelig konkurrencestrategi på markedet. Man 

forsøger som virksomhed at skabe de bedste rammer for at optimere sin investering og gøre den så 

profitabel som muligt. Dette er der ikke noget i vejen for, og man burde have mulighed for at udnytte 

systemernes rammer bedst muligt for en selv. Det kan være det er til bekostning for nogle på markedet, 

men det er nu sådan, et marked fungerer, når der er konkurrence og afkast at hente. Er det derfor etisk 

forkert og ville gøre det bedste for en selv? Og er det forkert at være dygtigt nok til at forstå systemets 

sammenhæng? Det er spørgsmålet, man i Danmark burde stille sig selv, når man ser aktører som Black 

Stone udfolde sig med sin investeringer og strategiske metoder. Der kan opstå en skævvridning i de danske 

systemer, når regeringen er nødsaget til at gribe til regulative metoder for at komme de svageste i 

samfundet til gode. Dette er underordnet, hvor stor en andel af lejerne som bliver dårligt stillet, da man 

ikke har oplyst om hvor stor en del af lejerne, der føler sig krænket.  

Derfor mener jeg også udlejerne står overfor en moralsk udfordring, som skal løses. Man skal gøre op med 

sig selv, om man vil føre en kapitalistisk tilgang, og opkræve det maksimale ud fra de rammer loven tillader, 

eller om man vil give lejerne ro til at flytte, når de selv er klar uden at presse dem til forhastet beslutninger. 

Det hele kommer an på forventningerne for afkast, for hvis man har en langsigtet strategi, vil man kunne 

føre en social udlejning og lade lejernes behov komme først. Eller om man vil fokusere på sine egne behov 

og forsøge at optimere sin investering til at opnå et højere profit på bundlinjen, hvilket kan sammenholdes 

med en kortsigtet løsning.  
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7.1.3 Demografiske udfordringer 

Jeg har i denne afhandling fremhævet forholdene om, at en stigende efterspørgsel resulterer i stigende 

boligpriser på markedet. Endvidere har jeg belyst, at en stigende boligpris kræver en større finansiering, 

hvilket resulterer i stigende finansieringsomkostninger. Alle er faktorer, som skal afdækkes fra en udlejer, 

hvilket i sidste ende resulterer i en stigende huslejeopkrævning hos lejerne. Gennem de seneste 6 år er 

huslejepriserne steget med over 31%, hvilket svarer til at en gennemsnits bolig i København i 2014 kostede 

8.414 kr., hvilket nu er steget til over 11.000 kr.71. Den stigende pris er med til at lave en større opdeling af 

den danske befolkning. Med de stigende huslejepriser er man med til at presse store dele af befolkning til 

at finde andre alternativer, såfremt de ønsker at bo i København. De personer som presses ud, er primært 

lavindkomstmodtagerne, ældre, studerende og personer, der mister deres arbejde.  

Denne stigende tendens kan i høj grad henføres til de tidligere regler indenfor Boligreguleringslovens § 5 

stk. 2. Eftersom de omkostningsbestemte lejemål er faldende, og markedslejemålene er stigende, vil man 

presse de nytilkommende personer til, at skulle finde flere penge til at leve.  

Det er ikke alle som kan dette, og Enhedslistens politiske ordfører, Søren Egge Rasmussen, har udtalt, der er 

i høj grad er en stigende risiko for, at der kan opstå såkaldte ghettoer i Storkøbenhavn.72  Boligministeriet 

definerer ghettoer som en almen boligblok med minimum 1000 beboere.73 Endvidere er der et kriterie som 

lyder, at indkomsten skal være 55% lavere end den resterende del af samme gruppe i regionen. Dette er 

derfor et lysende eksempel på at, de stigende huslejepriser i København har presset folk til at skulle 

opholde sig i billigere komplekser. Statistikker viser, at ghettoområder i højere grad har udfordringer med 

kriminalitet og unge, som ikke passer deres daglige gang. Derfor er det regeringens ønske at undgå denne 

form for demografisk adskillelse i det danske samfund.  

Tilsvarende ghettoopdeling, skabes der en skævvridning for uddannelser i København. Jf. tidligere afsnit 

viser statistikker, at flere og flere studerende flytter til storbyen for at uddanne sig og finde arbejde. Dog 

tillader det københavnske marked ikke, at man kan bo alene og studere, da en SU-studerende med 

fritidsjob fortsat ikke vil kunne afdække de omkostninger, gennemsnitslejen kræver. Derfor flytter flere og 

flere sammen i større grupperinger for at kunne bo nær uddannelse og arbejde.   

 
71 https://kbhliv.dk/koebenhavn/koebenhavn-nyheder/2019/10/28/huslejen-i-koebenhavn-stikker-helt-af-saa-meget-
er-den-steget/  
72 https://fagbladetboligen.dk/artikler/2020/april/boligministeren  
73 https://www.regeringen.dk/nyheder/2017/ghetto-listen-2017-to-nye-omraader-tilfoejet-fem-fjernet/ghettolisten-
definition-af-en-ghetto/  

https://kbhliv.dk/koebenhavn/koebenhavn-nyheder/2019/10/28/huslejen-i-koebenhavn-stikker-helt-af-saa-meget-er-den-steget/
https://kbhliv.dk/koebenhavn/koebenhavn-nyheder/2019/10/28/huslejen-i-koebenhavn-stikker-helt-af-saa-meget-er-den-steget/
https://fagbladetboligen.dk/artikler/2020/april/boligministeren
https://www.regeringen.dk/nyheder/2017/ghetto-listen-2017-to-nye-omraader-tilfoejet-fem-fjernet/ghettolisten-definition-af-en-ghetto/
https://www.regeringen.dk/nyheder/2017/ghetto-listen-2017-to-nye-omraader-tilfoejet-fem-fjernet/ghettolisten-definition-af-en-ghetto/
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Begge forhold sætter ligeledes yderligere spørgsmålstegn, om det alligevel var på tide, man indførte en 

regulering af Boligreguleringsloven, der ville kunne sænke den gennemsnitlige leje og eventuelt få skabt en 

ligelig fordeling af personer i storbyen. Herunder både lavtlønnet og studerende.  

 

7.1.4 Delkonklusion bløde værdier ved regulering af lovgivningen 

Det er ikke kun de hårde værdier som statistiske beregninger, værdiansættelsesreguleringer og afkasttab, 

som berøres af denne boligreguleringslovændring. Der er flere bløde værdier, der også påvirkes og skaber 

en tvivl om hvad der i grunden er rigtig, og hvad der er forkert, til trods for mange afledte effekter som 

fortsat ikke er belyst.  

Lejerne står over for mange svære valg, som skal besluttes, når man oplever et hårdt tryk for nye lejere, og 

man skal gøre op med sig selv, om man vil tage kampen op eller fraflytte. Mange lejere har boet i deres 

boliger i flere årtier, og har fundet en ro ved dette; er det så okay, at man kommer og presser på for at få 

dem til at flytte? Dette er en gråzone, udlejerne skal gøre op med sig og vurdere, hvad der er rigtig, og hvad 

der ikke er i orden. Regeringen har ved denne regulering taget lejernes side og mener, man kommer dem til 

undsætning ved at gøre livet sværere for udlejerne. Men på den anden side skaber det spørgsmålstegn til, 

hvorvidt der var behov for denne regulering, før Black Stone sagen fik så bred en mediedækning, som den 

gjorde. Torben Liborius har i sit interview undret sig over, at der kommer en så hurtig regulering fra 

regeringen, og at denne blev lavet nærmest i forlængelse af Black Stone sagen. Man fristes til at mene, der 

er tale om et politisk spil, der udspiller sig, og man forsøger at leve op til de udtalelser, som blev lavet under 

valgkampen.  

Dog er der ikke kun spørgsmålstegn og gråzoner, da statistikker viser den stigende huslejepris i København 

er med til at påvirke de demografiske forhold i landet. Der ville i sidste ende kunne resultere i 

ghettoopdelinger, stigende kriminalitet og forringet forhold for studerende, da man er nødsaget til at bo 

flere i samme boliger, og derved skaber dårligere forhold til at fokusere på sit studie.                                                                                                
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8 Konklusion 
Ejendomsmarkedet har gennem de seneste 8 år været positivt, hvor prisstigninger og indtjening har været 

endeløse. Priser og indtjening har uløseligt hængt sammen med de muligheder den danske lovgivning har 

givet investorerne. Ud af den samlet transaktionsvolumen af ejendomshandler de seneste 3 år har 

udenlandske investorer stået bag omkring 60% af handlerne. Grunden til at størstedelen af handlerne 

kommer fra udenlandske selskaber, skyldes Boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Denne lov er en direkte 

mulighed for at træde ind på markedet, købe billigt, renovere og sælge med profit.  

Den stigende interesse fra udlandet har givet boligpriserne i København skyhøje niveauer og særligt for 

udlejningsejendomme, har niveauet fulgt med. Lejere føler sig tvunget til at fraflytte sine lejemål for at 

skabe mulighed for renovation og efterfølgende en forøgelse af indtægtsniveauet. Boligreguleringslovens 

§5 stk. 2 gør det muligt at hæve en omkostningsbestemt leje til markedslejen efter en omfattende 

renovation.  

Lejernes situation er gennem bred mediedækning kommet frem til overfladen, og efter valget af den 

socialdemokratiske regering fik Transport- og boligminister Kaare Dybvad reguleret Boligreguleringslovens 

§ 5 stk. 2., og derved gjort det sværere og profitere på investeringsejendomme på kort sigt. Effekten af 

dette har været mange, og jeg har i opgaven belyst ud fra en kvalitativ metode, hvordan en 

ejendomsportefølje påvirkes af denne lovregulering. Ud fra mine beregninger fremgik det, at de årlige cash-

flows blev påvirket af markedslejen, der først kunne opkræves på længere sigt end før. Dette resulterede i 

ejendommens nutidsværdi faldt med omkring 20%. Beregningen blev foretaget ud fra de eksterne faktorer, 

der spiller ind, når et afkastkrav skal vurderes i forbindelse med værdiansættelsen. PESTEL analysen har 

giver mig indblikket i de variable, som ikke kan ændres for ejendomsselskaberne, men man alene kan 

tilpasse sig, og det var her tydeligt og se, hvordan lovmæssige reguleringer, samt renteniveauet påvirker 

efterspørgslen og derved prisen.  

Efter og have belyst de værdimæssige ændringer lovreguleringen vil have på ejendommenes cash-flow og 

derved værdi, har jeg forsøgt og fremhæve de øvrige samfundsøkonomiske forhold, som påvirkes af denne 

lovændring. Jeg har gennem interviews med interessenter indenfor boligbranchen, herunder eksperter og 

erhvervsdirektører, fået udtalelser om, at der ikke er tvivl om, der vil ske ændringer i arbejdsmarkedet 

indenfor dansk byggeri.  
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Årlige rapporter i den danske byggebranche fremhæver boligbranchens moderniseringer som et bærende 

fundament for beskæftigelsen i branchen, og interviews fra en ledende person i Dansk Byggeri fremhæver 

denne ændring som væsentlig for branchens fremtid.  

Endvidere har jeg fremhævet den finansielle sektor som en væsentlig faktor, der vil blive påvirket af denne 

lovgivning. Jeg har ud fra statistikker fra Danmarks Statistik kunne konstatere, at af de samlet udlån fra 

pengeinstitutter udgør boligbranchen 78% af udlånene. Og med en regulering som ikke kommer til at gavne 

de fremtidige salg og skræmme investorer, der har behov for finansiering væk, vil man mindske udlånene. 

Bankerne har redskaber til at opretholde sin indtjening, herunder regulering af provisionsbetalinger, hvilket 

den almene dansker i sidste ende kommer til at betale.  

Endeligt har jeg fremhævet de bløde værdier i samfundet, som den nye boligreguleringslov vil komme til at 

påvirke. Grundet de stigende huslejepriser i København var man med til at skabe en ubalance i den 

demografiske opdeling i Danmark. Risikoen for ghettodannelser og studiemiljøer, der er presset på pladsen, 

da flere og flere er nødsaget til at bo sammen, er med til at give en indikation af, at lejeniveauet er nået en 

grænse, som ikke er rimelig.  

Under hensyntagen til min problemformulering, vil jeg derfor kortfattet samle min konklusion til at svare på 

problemstillingen; 

Ændringen i boligreguleringslovens §5 stk. 2., vil resultere i et faldende boligmarked med lavere 

indtjening til investorer samt usikkerhed på det danske pengemarked. Særligt byggebranchens 

beskæftigelse kan blive udfordret på langt sigt. Endvidere vil der ske en stabilisering af de demografiske 

forhold i København. 
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9 Perspektivering 

Perspektiveringens formål er at skulle belyse de områder, som opgavens indhold ikke har medtaget eller 

eventuelle ændringer, som er kommet til efter skriveprocessen, der kunne have en effekt på konklusionen.  

Særligt samfundet vil det ikke være muligt og undgå at fremhæve Covid19. I marts 2020 lukkede regeringen 

Danmark ned og sænkede produktionen i den offentlige sektor markant. Denne gennemgribende handling 

forventes og få voldsomme følger for den danske økonomi, og regeringen har i april måned afgivet 

hjælpepakker til danske virksomheder for i alt 287 milliarder kr.74 Hjælpepakkerne er lavet for at give 

virksomheder i landet et sikkerhedsnet til at betale deres regninger i en tid, hvor omsætningen i mange 

virksomheder vil falde.  

Situationen forventes også at ramme det danske boligmarked. Man forventer ikke der på kortsigt, hvilket er 

specificeret til at være 1-2 år, vil komme en væsentlig effekt. Boligbranchen rammes som oftest efter 

skaden er sket, da bolighandler og investorkrav påvirkes af efterspørgslen på markedet.75 Da det fortsat er 

et tidligt stadie af de eftervirkninger, Covid19 vil have på den danske økonomi, er der ikke tvivl om, at dette 

vil påvirke virksomheders evne til at betale regninger som før. Store banker i Danmark har lavet 

hensættelser i deres 1. kvartalsregnskab i 2020, som følge af de forventede tab på udlån, de forventer der 

vil komme. Nykredit alene har hensat for over 1.1 milliarker kr. hertil.76 

Bankernes tendens til at nedskrive sine aktiver giver et udtryk for, at de forventer flere af deres udlån tabt 

end før. Dette kan reflekteres til et boligmarked, da jeg i opgaven viser over 78% af de samlede udlån 

omhandler bolighandler. Denne miskredit reflekteres direkte i investorer afkastkrav, da man øger risikoen i 

sine investeringer særligt ved en forventning om, at ens ejendomsværdi vil falde.  

Til trods for de mange signaler er det for tidlidt at sige, hvordan Covid19 vil påvirke markedet. De 

ejendomsregnskaber som indberettes til Erhvervsstyrelsen, har inkluderet afsnit i ledelsesberetningen, 

hvori der berettes om risikoen for at der kan forekomme virkninger på værdiansættelsen i fremtiden. 

Nedenfor er inkluderet et eksempel: 

 

 
74 https://www.danskindustri.dk/brancher/di-handel/nyhedsarkiv/nyheder/2020/3/fa-overblik-over-hjalpepakkerne-
til-din-virksomhed/  
75 https://bankinvest.dk/nyheder/2020/03/bi-erhvervsejendomme-as-og-effekt-af-covid-19-udbruddet,.aspx  
76 https://finans.dk/finans2/ECE12123656/nykredit-nedskriver-for-milliardbeloeb-krisen-har-efterladt-et-klart-
aftryk/?ctxref=ext  

https://www.danskindustri.dk/brancher/di-handel/nyhedsarkiv/nyheder/2020/3/fa-overblik-over-hjalpepakkerne-til-din-virksomhed/
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Bilag  
 

Bilag 1 – Ejendomsportefølje efter renovation – Markedsniveau (før regulering) 
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Bilag 2 – Udsnit af vedtaget ændringer til Boligreguleringsloven §5 stk. 2.  
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Bilag 3 – Colliers markedsrapport Q1 2020 
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Bilag 4 – Ejendomsportefølje før renovation og før regulering af §5 stk.2 
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Bilag 5 - Ejendomsportefølje efter renovation og før regulering af §5 stk.2 
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Bilag 6 DCF-beregning af Ejendomsportefølje ApS’ ejendomsportefølje før regulering af boligreguleringsloven  
 

 

 

 


