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KAPITEL III

BOLIGMARKEDET – SKÆVT OG
INEFFEKTIVT

III.1 Indledning

Høj velstand og
store subsidier
betyder høj
boligstandard

Boligmarkedet spiller en central rolle i velfærdsstaten og i den
danske økonomi. Boligstandarden i Danmark er høj, hvilket
både er et resultat af høj økonomisk velstand og en massiv of-
fentlig subsidiering og regulering af boligforbruget. Den of-
fentlige subsidiering af boligforbruget sker både via skatte-
systemet og gennem direkte tilskud til personer og til byggeriet.
Samtidig påvirkes boligmarkedet af bl.a. restriktioner på hus-
lejerne i de private udlejningsboliger og lovgivningen for alme-
ne boliger. Den offentlige regulering er på mange områder me-
get detaljeret, ikke mindst i forbindelse med huslejelovgivnin-
gen. 

Går subsidierne til
de rigtige personer?

Den offentlige indblanding på boligmarkedet kan være beretti-
get på nogle områder, men det er nødvendigt at stille spørgs-
målstegn ved både omfanget og karakteren af den betydelige
generelle subsidiering af boligforbruget. Et centralt spørgsmål
er, om reguleringen og subsidieringen af boligforbruget pri-
mært er til gavn for de dårligst stillede i vores samfund. Et
andet centralt spørgsmål er, hvilken betydning reguleringen af
boligmarkedet har for effektiviteten i allokeringen af de meget
store samfundsmæssige ressourcer, der er bundet til boligfor-
bruget.

Kapitlet er færdigredigeret den 14. maj 2001.
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Hvilke boligformer
får subsidier?

De forskellige skatteregler og støttemuligheder, der gælder for
de forskellige boligformer, betyder, at subsidieringen varierer
mellem boligformerne. I kapitlet undersøges det på den bag-
grund, hvorledes den økonomiske balance er mellem de for-
skellige boligformer, herunder sammenhængen mellem subsidi-
eringen og boligens alder.

Er huslejeregulering
mest til gavn for de 
dårligt stillede?

Et argument for huslejeregulering er, at det er til gavn for de
dårligst stillede. I kapitlet beregnes den individuelle gevinst ved
huslejereguleringen, og der ses på, hvordan den er fordelt efter
bl.a. indkomst.

Hvem har mest 
økonomisk gavn af
almene boliger?

Opførelsen og subsidiering af almene boliger sker ligeledes for
at tilgodese dem med de laveste indkomster, og i kapitlet
belyses derfor også sammenhængen mellem huslejeregulerings-
gevinstens størrelse i denne boligform og den enkelte beboers
indkomstforhold.

Hvilke boligejere får
mest gavn af den
lave ejendoms-
værdiskat? 

Der sker også en subsidiering af ejer- og andelsboliger som
følge af skattereglerne og direkte tilskud til andelsboliger.
Virkningen på indkomstfordelingen af den lave ejendomsværdi-
skat for ejerboliger beregnes, og størrelsen af det samlede
subsidium opgøres.

Bor folk i de rigtige
boliger?

I kapitlet analyseres desuden, hvilken betydning huslejeregu-
leringen har for flyttemønstrene, og om beboere i regulerede
boliger bor for stort.

Omkostningerne
ved boligpolitikken
er for høje

Resultaterne i rapporten viser, at der er store omkostninger for-
bundet med den eksisterende regulering af boligmarkedet, og
at det ikke primært er de økonomisk dårligst stillede, der til-
godeses i den eksisterende tilskuds- og reguleringspolitik. Om-
kostningerne består i direkte udgifter for det offentlige, mang-
lende skatteindtægter og en uhensigtsmæssig udnyttelse af bo-
ligmassen. De økonomiske gevinster for den enkelte, som
følger af den førte boligpolitik, er fordelt på befolkningen på
en måde, så det meget vanskeligt kan siges at harmonere med
velfærdsstatens lighedsprincipper.
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III.2 Boligen og velfærdsstaten

Subsidiering af 
boligforbrug koster
på andre områder 

Udgiften til en bolig udgør for de fleste en betydelig andel af
budgettet, og boligen må samtidig betragtes som et helt nød-
vendigt forbrugsgode. Derfor opfattes boligmarkedet af mange
som en vigtig del af velfærdsstaten, og der sker derfor en bety-
delig regulering og subsidiering af det danske boligforbrug. En
generel subsidiering af boliger vil øge boligforbruget på be-
kostning af andet forbrug, og det binder en stor del af national-
formuen i ejendomme frem for andre typer af kapital. Det er
derfor vigtigt at se på de argumenter, der kan være for, at der
er behov for offentlig indblanding samt på, i hvilket omfang
disse tilgodeses ved at subsidiere boligforbruget for stort set
alle.

Fire årsager til
offentlig indgriben

Der kan være fire økonomiske hovedårsager til, at der er behov
for offentlig intervention og subsidiering på et givet område i
økonomien:

• Eksterne effekter 
• Konkurrenceforhold
• Forsikring mod økonomisk usikkerhed
• Fordelingspolitiske hensyn

Det skal i det følgende kort diskuteres, i hvilket omfang disse
årsager kan berettige den omfattende subsidiering og regu-
lering, der finder sted på boligområdet.

Eksterne effekter:
Afhjælpes via
lovgivning

Et argument for den offentlige indblanding på boligmarkedet
kan være, at et ureguleret marked for boliger ikke af sig selv
ville sikre et tilstrækkeligt antal boliger af rimelig kvalitet. En
god boligstandard kan have betydning for befolkningens sund-
hedstilstand, hvilket bl.a. kan have indflydelse på sundhedsud-
gifterne, børnedødelighed og arbejdsstyrkens sygefravær. I be-
gyndelsen af forrige århundrede, da egentlig fattigdom var ud-
bredt, og en del boliger var sundhedsskadelige, kunne der være
behov for regulering af boligmarkedet. Med dagens bolig-
standard og økonomiske velstandsniveau er denne type af
argumenter dog næppe længere af væsentlig betydning. I det
omfang, der i vore dage er behov for at sikre, at ingen boliger
er sundhedsskadelige, kan det ske ved lovkrav om bolig-
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standard, ved at installationerne skal overholde en række mini-
mumskrav, og gennem regler for placering af boligerne, så de
f.eks. ikke opføres i forurenede områder.

Manglende
konkurrence:
Udlejerens styrke i
forhold til lejeren
svækkes via regler

De fleste mennesker er knyttet til det sted, de bor. Det kan
f.eks. skyldes, at de kender naboerne og omgivelserne godt, og
at deres børn går i skole i området. Samtidig er der store udgif-
ter forbundet med flytning. Det er altså ikke kun selve boligen,
der har værdi for dem. Der er således både direkte og indirekte
omkostninger knyttet til at fraflytte en bolig. Det betyder i hen-
seende til bestemmelsen af huslejen, at udlejeren har en styrke-
position i forhold til lejeren. Det forhold kan udlejeren bruge til
at presse lejen op over markedslejen, når først lejeaftalen er
indgået. Udlejerens styrkeposition i forhold til lejeren kan være
et argument for at regulere forholdet mellem ejer og lejer. I
Danmark er der bl.a. derfor en betydelig beskyttelse af lejerne
igennem lejeloven i forbindelse med opsigelsesvarsler, regler
om vedligeholdelse, varslinger af lejestigninger m.m.

Usikkerhed: Svært
for den enkelte at
vurdere
kvaliteten af en
ejendom

Velfærdsstaten har en vigtig funktion i at sikre befolkningen
mod konsekvenserne af økonomisk usikkerhed. Et ejerboligkøb
er forbundet med betydelig økonomisk usikkerhed. Det kan væ-
re svært for køberen at vurdere kvaliteten af ejendommen, og
de økonomiske konsekvenser af en fejlvurdering kan være be-
tragtelige for den enkelte. Det er dog muligt både at søge pro-
fessionel rådgivning til vurdering af boligens kvalitet og at teg-
ne forsikring i private selskaber mod skjulte fejl og mangler.
Den form for offentlig indgriben, der er behov for på dette om-
råde, forekommer derfor at være standarder for rådgivnings-
institutioner og forsikringskontrakter.

Prisudviklingen på
ejerboliger usikker

En anden form for usikkerhed, der er knyttet til ejerboligmar-
kedet, er de betydelige udsving i priserne på ejerboliger, der
kan give både betydelige gevinster og tab. Eksempelvis ville en
familie, der købte hus i 1986 og solgte det i 1993, have lidt et
nominelt kapitaltab på 20 pct. Da egenkapitalen for mange
førstegangskøbere er lille, påvirker prisudsving af den størrel-
sesorden deres økonomiske situation betragteligt. Ønsker den
enkelte ikke at udsætte sig for en sådan usikkerhed om formue-
udviklingen, kan vedkommende vælge at leje en bolig i stedet
for. Det kan dog være vanskeligt at finde en passende ledig



1) Hovedmålsætningen for den nuværende regerings boligpolitik er
at sikre gode og sunde boliger til alle. Dette søges tilvejebragt
gennem et alsidigt boligudbud, der giver alle befolkningsgrupper
mulighed for at finde en passende bolig i forhold til deres behov
og økonomiske formåen. I den forbindelse er det vigtigt også at
øge kvaliteten af den eksisterende boligbestand. Det er endvidere
en vigtig målsætning at tilgodese hensynet til de svage grupper på
boligmarkedet, jf. Boligministeriet (1995).
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lejebolig, når lejemarkedet er underlagt huslejeregulering. Hus-
lejeregulering indebærer således, at der opstår kø-dannelse på
lejemarkedet, hvilket gør det vanskeligt at finde en tilgængelig
bolig. Herudover vil en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af den
økonomiske politik, som dæmper konjunkturudsvingene, være
med til at udjævne udsvingene i boligpriserne. 

Indkomstfordeling:
Hvordan sikres
boligforbrug til dem
med lave 
indkomster bedst -
direkte støtte eller 
huslejeregulering?

Et fjerde argument for offentlig indgriben på boligmarkedet er
hensynet til indkomstfordelingen. Et formål med boligpolitik-
ken kan således være at sikre, at også de dårligst stillede har
mulighed for gode boligforhold.1 Der ydes direkte støtte til bo-
ligforbruget i form af boligydelser til pensionister og bolig-
sikring til andre med lave indkomster. En anden måde, bolig-
politikken har søgt at sikre billige boliger til de økonomisk dår-
ligt stillede, er i form af offentlig støtte til opførelse og finan-
siering af de almene boliger og lovgivning om huslejernes mak-
simale højde. En vurdering af effektiviteten af disse tiltag må
ske ved en afdækning af, i hvilket omfang disse ordninger fak-
tisk er til gavn for målgruppen.

Fastholder støtten 
et højt boligforbrug
selvom behovet er
blevet mindre?

Støtte til boligforbruget for særlige grupper har imidlertid – ud
over de fordelingsmæssige virkninger – en negativ virkning på
udnyttelsen af boligmassen. Dette gælder eksempelvis, hvis en
erhvervet rettighed til en stor subsidieret eller huslejereguleret
bolig fastholdes, selvom behovet for denne boligstørrelse er
blevet mindre. Det reducerede behov kan f.eks. skyldes, at bør-
nene er flyttet hjemmefra. Ved fraflytning kan dette privile-
gium gå tabt.

Hvorfor relativt
højt boligforbrug
for personer med de
laveste indkomster?

Øremærkning af indkomstoverførelser til boligforbrug er en
måde at sikre alle en bolig uanset økonomiske forhold. I Dan-
mark er et vigtigt element til opnåelse af målsætningen om at
udjævne indkomstforskelle i økonomien, at der ydes boligsik-
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ring og boligydelse. En øremærkning af indkomstoverførelser
til boligforbrug indebærer, at den enkelte dermed i en række til-
fælde får et relativt stort boligforbrug, selvom vedkommende
måske foretrækker et større forbrug på andre områder.

Regulering skaber
også forvridning

Offentlig indgriben i form af lovgivning og økonomisk støtte
skaber forvridninger. Disse forvridninger skal afvejes i forhold
til gevinsten ved reguleringen. Eksempelvis vil en bindende
huslejeregulering betyde, at der opstår køer til de pågældende
boliger. Det indebærer, at nogle ikke kan få en bolig, selvom
de er villige til at betale mere end den gældende husleje. Tilsva-
rende kan en billig bolig betyde, at mobiliteten på arbejds-
markedet bliver mindre, fordi subsidiet i et vist omfang følger
boligen og ikke personen. Disse tab skal indgå i vurderingen af
den førte politik.

Boligmangel eller
højere priser?

Boligsøgende kan i perioder have den opfattelse, at der er op-
stået en egentlig boligmangel, som nødvendiggør, at det offent-
lige griber ind enten i form af øgede subsidier eller ved at yde
direkte tilskud til opførelse af boliger. Den opfattede boligman-
gel skyldes imidlertid helt overvejende, at boligmarkedet er
gennemreguleret. Reguleringen betyder bl.a., at huslejen i de
regulerede boliger er lavere end den leje, en privat udlejer skal
have, for at det er rentabelt at opføre nye boliger. Efterspørg-
slen efter billige regulerede boliger er derfor højere end
udbudet af disse. På et reguleret marked er prismekanismen sat
ud af kraft og udbudsreaktionen på en ændret efterspørgsel
derfor vanskeliggjort. En permanent regulering af prisdannel-
sen på blot dele af boligmarkedet kan således lede til perma-
nente ubalancer. Stigende efterspørgsel efter boliger betyder
dermed dels voksende køer til ledige boliger på den regulerede
del af markedet og dels stigende huslejer og priser på den
uregulerede del af boligmarkedet. 

Der kan dog selv i et ureguleret marked opstå en mængde-
mæssig ubalance mellem udbud og efterspørgsel af boliger,
fordi det tager tid at opføre nye boliger. Men her vil den frie
prisdannelse på boliger genskabe ligevægt mellem udbud og
efterspørgsel. I første omgang vil stigende efterspørgsel lede til
højere priser, som efter en årrække vil sikre en tilpasning af
udbudet. På grund af den langsomme tilpasning af udbudet af
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boliger kan et ureguleret marked resultere i, at boligudlejerne
har mulighed for at opnå en unormalt høj gevinst i en over-
gangsperiode. Under helt ekstraordinære omstændigheder f.eks.
i forbindelse med en krig kan det derfor være hensigtsmæssigt
at indføre en huslejeregulering. I Danmark blev der i 1939 ind-
ført huslejerestriktioner i det meste private udlejningsbyggeri.
Disse restriktioner eksisterer stadig.

Behov for
regulering på
afgrænsede områder
og kun subsidiering
af fordelingshensyn

Der kan være behov for offentlig regulering til at afhjælpe de
markedsfejl og usikkerhedsfaktorer, der kan opstå på bolig-
markedet. Eksempelvis kan fastlæggelse af bygningsregler sik-
re, at boligstandarden over et vist minimum fastholdes. Fast-
sættelse af bebyggelsesprocenter, udarbejdelse af lokal- og re-
gionplaner kan sikre en hensigtsmæssig placering af boligerne
f.eks. i forhold til offentlige infrastrukturprojekter og grønne
områder. Ligeledes kan der være behov for en vis beskyttelse
af lejere i eksisterende lejemål. Fordelingspolitiske overvejelser
kan føre til støtte af boligforbruget for den dårligst stillede del
af befolkningen. Derimod er det vanskeligt at finde argumenter
for en generel subsidiering af boligforbruget.

III.3 Beskrivelse af boligmarkedet

Boligmarkedet og
samfundsøkonomien

Boligmarkedet er centralt placeret i dansk økonomi. Udviklin-
gen på boligmarkedet har stor betydning for samfundsøkono-
mien. Derudover giver udviklingen i boligbestanden opdelt på
boligformer samt beboersammensætningen viden om boligom-
rådets særlige karakteristika. Afsnittet ser nærmere på disse
forhold.

Antallet af boliger
er vokset, men det
er velstanden også

I Danmark er der knap 2½ mio. boliger. I forhold til 1960,
hvor der var knap 1½ mio. boliger, er boligbestanden dermed
forøget med ca. 1 mio. boliger, jf. tabel III.1. I samme periode
er befolkningstallet vokset fra ca. 4,6 mio. til ca. 5,3 mio.,
hvilket betyder, at det gennemsnitlige antal indbyggere pr. bo-
lig er faldet fra 3,1 til 2,1. Samtidig er boligernes gennemsnitli-
ge størrelse vokset fra 92 til 109 m2, sådan at boligarealet pr.
indbygger næsten er fordoblet i løbet af de sidste 40 år. Den
økonomiske velstand er vokset i perioden, og en sammenlig-
ning af udviklingen i boligbeholdningen og i den samlede pro-
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duktion i økonomien viser, at den samlede produktion er vokset
mere end boligbeholdningen.

Høje 
boliginvesteringer i
1960’erne og
1970’erne

Den kraftige udvidelse i antallet af boliger fandt især sted i
1960’erne og 1970’erne, hvor der blev opført op mod 50.000
boliger om året, jf. figur III.1. Dog var 15.000-25.000 offent-
ligt støttede boliger. Den senere afmatning i byggeriet har bety-
det, at antallet af nyopførte boliger er blevet mere end halveret.
I 1990’erne blev der således årligt opført under 20.000 boliger
om året, hvoraf ca. halvdelen var støttede boliger. 

Fald i byggeriets
beskæftigelse 

Den lavere byggeaktivitet har medført et fald i beskæftigelsen
i bygge- og anlægserhvervet både i absolut antal og som andel
af den samlede private beskæftigelse, jf. figur III.2.

Tabel III.1 Udvikling i boligmassens størrelse

1960 1970 1980 1990 2000

-------------------- Personer  --------------------

Indbyggere pr. bolig 3,1  2,7  2,3  2,1  2,1  

------------------------  m2  ------------------------

Størrelse pr. bolig 92 101 106 107 109

Størrelse pr. indbygger 29 36 46 50 52

----------------------  1.000  ----------------------

Antal boliger 1.463 1.743 2.109 2.353 2.489

Anm.: Boliger er opgjort som egentlige boliger, dvs. boliger, der benyttes til helårsbeboelse med selv-
stændig adgang og eget køkken.

Kilde: Danmarks Statistik (1964): Folke- og boligtællingen 26. september 1960, Bolig- og husstandsun-
dersøgelse, Statistisk Tabelværk 1964, Danmarks Statistik (1975): Folke- og boligtællingen 9.
november 1970, Lejligheder og beboere ved boligtællingen 1970, Statistisk Tabelværk 1975:VIII,
Møller (1983) og By- og Boligministeriet (2000).
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Figur III.1 Fuldførte og støttede boliger

Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger, Byggeri og boligfor-
hold, Statistisk Tiårsoversigt og ADAM’s databank.

Figur III.2 Beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren
samt i den private sektor

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og
egne beregninger.
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De høje boliginvesteringer i 1960’erne og 1970’erne gav anled-
ning til en så kraftig stigning i boligbeholdningen, at boligfor-
bruget steg hurtigere end det samlede private forbrug frem til
omkring 1980. Den lavere vækst i boligbeholdningen siden da
har medført, at boligforbrugets andel af det private forbrug har
været aftagende, jf. figur III.3. Andelen er nu på knap 20 pct.,
hvilket svarer til niveauet i midten af 1970’erne.

Byggeriets
betydning for 
konjunkturerne

Selvom bygge- og anlægssektoren fylder mindre i samfunds-
økonomien end tidligere, er erhvervets betydning for udsvinge-
ne i den samlede aktivitet imidlertid stadig stor. Produktionen
i bygge- og anlægssektoren svinger således væsentlig mere end
økonomiens samlede produktion. Sektoren bidrager derfor til
volatiliteten i konjunkturudviklingen, jf. figur III.4.

Figur III.3 Boligforbrugets andel af det samlede forbrug

Anm.: Boligforbruget og det private forbrug er opgjort i faste priser.

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og
egne beregniner.



2) Sammenhængen er eftervist ved et statistisk test. Baseret på
Granger kausalitetstest, se f.eks. Charemza og Deadman (1992),
kan det således ikke forkastes, at stigningen i prisen på enfamilie-
huse har haft en signifikant indvirkning på stigningen i BNP. På
et 5 pct. signifikansniveau kan det endvidere afvises, at denne
kausale sammenhæng går den modsatte vej. Disse resultater
gælder både for kvartals- og årsdata. 
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Figur III.4 Produktion i bygge- og anlægssektoren og for
hele økonomien

Anm.: I figuren er vist stigningen i bruttoværditilvæksten for hele øko-
nomien og for bygge- og anlægssektoren.

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og
egne beregninger.

Boligformuen
påvirker
konjunktur-
udviklingen

Værdien af ejerboligmassen har også en selvstændig indflydel-
se på konjunkturudviklingen. Udviklingen i husholdningernes
formue påvirker forbruget, og en væsentlig del af husholdning-
ernes formue er placeret i boliger. En stigning i boligpriserne
betyder derfor en forøgelse af formuen. Der er således en ten-
dens til, at en stigning i kontantpriserne på ejerboliger efterføl-
gende resulterer i en stigning i forbrugskvoten, jf. figur III.5.
Denne sammenhæng betyder, at udviklingen i boligpriserne
påvirker konjunkturudviklingen ved, at stigende boligpriser
øger forbruget og dermed den samlede aktivitet i økonomien.2

En vigtig påvirkning i dansk økonomi af renteændringer går
således via udviklingen i boligpriserne og det private forbrug.
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Figur III.5 Forbrugskvote og real kontantpris

Anm.: Definitionen af forbrugskvoten svarer til definitionen i SMEC’s
forbrugsfunktion. Den reale kontantpris er kontantprisen på
enfamiliehuse deflateret med forbrugerpriserne.

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og
egne beregninger.

Kontantpriserne og
forbrugerpriserne
følges ad på lang
sigt
 

Udbudet af boliger kan kun tilpasse sig langsomt til ændringer
i efterspørgslen, dels fordi byggeri af nye boliger tager tid og
dels på grund af bygge- og anlægssektorens kapacitets-
begrænsning. En stigning i efterspørgslen kan derfor på kortere
sigt indebære en betydelig stigning i boligpriserne. Når bolig-
priserne overstiger opførelsesomkostningerne for nye boliger,
vil boligbyggeriet imidlertid stige. Dermed vil en øget efter-
spørgsel med tiden blive imødekommet af et øget udbud af
boliger. Påvirkningen fra forskellen mellem boligpriser og
opførelsesomkostninger til nybyggeri gør, at der på lang sigt
er en sammenhæng mellem kontantpriser på boliger og
forbrugerpriserne.

Store kapitaltab
veksler med store
kapitalgevinster

I lange perioder kan der dog være meget divergerende udvik-
ling i kontantpriser og forbrugerpriser. Perioder med betydelige
stigninger i kontantpriserne synes således at veksle med perio-
der med stagnerende eller faldende ejerboligpriser. Størrelsen
af kapitalgevinsten eller -tabet ved køb af bolig er derfor helt
afhængig af købstidspunktet. I perioder har der været tale om



3) Betragtes 1. års ydelsen efter skat i forhold til årslønnen efter skat
over hele perioden, er billedet i hovedtræk det samme. I perioden
er timelønnen steget mere end forbrugerpriserne, men samtidig er
arbejdstiden faldet og indkomstskatterne steget.
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betydelige kapitaltab ved køb af ejerboliger. Købte man f.eks.
en bolig i 1986 og solgte den i 1993, ville man have lidt et
nominelt kapitaltab på over 20 pct. Siden 1993 er kontantpri-
serne omvendt steget væsentlig hurtigere end forbrugerpriser-
ne, jf. figur III.6. Personer, der har købt en bolig i perioden
1993-2000, har dermed opnået en betydelig real kapitalgevinst.

Figur III.6 Kontantprisen for enfamiliehuse og forbruger-
priserne

Anm.: Kontantprisen viser udviklingen i prisen på et enfamiliehus.

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og
egne beregninger.

1. års ydelsen
relativt lav trods de
senere års stigende 
huspriser

De svingende priser på ejerboliger har også bidraget til, at ud-
gifterne til ejerboliger har varieret betydeligt. Stigningen i ejer-
boligpriserne siden 1993 har gjort det vanskeligere for nye
boligkøbere at komme ind på ejerboligmarkedet, fordi 1. års
ydelsen efter skat set i forhold til forbrugerpriserne er steget,
jf. figur III.7. Stigningen er dog sket fra 1993, hvor der blev
registreret det laveste niveau de sidste 25 år, og set over hele
perioden er 1. års ydelsen efter skat fortsat relativt lav.3
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Omkostning
1. års ydelse (h.akse)

Udviklingen i 1. års ydelsen efter skat er påvirket af udviklin-
gen i ejerboligpriserne og i renten samt af beskatningsregler og
regler for realkreditfinansiering, der bl.a. bestemmer løbetider
for obligationslån. 1. års ydelserne omfatter også afdrag på
lån. Dermed er en del af 1. års ydelsen opsparing, og den er
således primært et udtryk for den likviditetsmæssige belastning
for førstegangskøberen. Det er i beregningerne antaget, at det
er det samme hus, der købes i hele perioden. Når man betragter
det samme hus i hele perioden, tages der ikke højde for, at
størrelsen og kvaliteten af den bolig, der efterspørges, stiger
med indkomsten.

Figur III.7 Real 1. års boligydelse efter skat og boligom-
kostninger

Anm.: 1. års ydelsen er sat i forhold til forbrugerpriserne og er opgjort
som ydelsen efter skat for en bolig med en kontantpris på 1.000.0-
00 i 2000. Omkostningerne (user cost) er udtryk for den reale
omkostning pr. enhed bolig, og omkostningerne er beregnet med
udgangspunkt i ADAM’s ligning for user cost. I ADAM indgår
inflationen kun med koefficienten ½. Her er koefficienten til
inflationen sat til 1. 

Kilde: Oplysninger fra Realkredit Danmark, ADAM’s databank og egne
beregninger.

Omkostningerne er
derimod meget høje

Som et alternativ til 1. års ydelsen kan man betragte de reale
omkostninger ved at besidde og benytte en ejerbolig. I omkost-



4) De betydelige sving i kontantprisen gør, at skønnet over de
gennemsnitlige reale kontantprisstigninger er stærkt afhængigt af
den betragtede periode. Betragtes perioden 1966-2000, steg
kontantprisen årligt 1¼ pct. mere end forbrugerpriserne.
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ningerne indgår nominel rente, boligpris, afskrivninger, skatte-
forhold og den forventede inflationstakt (user cost). Det frem-
går af figur III.7, at de reale omkostninger ved at besidde og
benytte en ejerbolig er de højeste i de sidste 25 år. En vigtig
forklaring på stigningen i omkostningerne er, at skattesatsen
for negativ kapitalindkomst er nedsat betragteligt i perioden.
Omkostningerne er uafhængige af lånets løbetid og omfatter
ikke opsparingen i boligen. Endvidere tager udtrykket højde for
udviklingen i inflationen. De reale omkostninger for køber af
en bolig, som de er beregnet her, giver bl.a. derfor et bedre
indtryk af den økonomiske omkostning ved anskaffelse og brug
af en ejerbolig end 1. års ydelsen. 

Mangel på 
attraktive grunde i
hovedstadsområdet

Udbudet af byggegrunde er begrænset, især når det gælder at-
traktive grunde. Det betyder, at priserne på boliger også på
lang sigt kan stige mere end forbrugerpriserne. Figur III.6, der
viser forbrugerpriserne og kontantpriserne på enfamiliehuse for
hele landet, indikerer imidlertid, at trenden i disse priser er
stort set den samme, og at der altså ikke synes at have været
tale om nævneværdige systematiske reale kontantprisstigninger
for hele perioden under et.4 En sammenligning af prisudvik-
lingen i hovedstadsområdet og i resten af landet tyder dog på,
at huspriserne siden midten af 1960’erne er steget mere i ho-
vedstadsområdet, jf. afsnit I.3. Dette er et resultat af, at der er
et begrænset udbud af attraktive grunde i hovedstadsområdet.

Geografisk fordeling
af huslejer og
ejerboligpriser

Den geografiske spredning i huslejerne er væsentlig mindre end
spredningen i priserne på ejerlejligheder, jf. tabel III.2.
Forskellen mellem huslejerne i København og Frederiksberg
kommuner og resten af landet er således kun ca. 5 pct., mens
forskellen mellem priserne på ejerlejligheder i de to områder er
over 60 pct. Den store forskel på priserne på ejerlejligheder
mellem København og det øvrige land skyldes, at efterspørg-
slen er højere i Københavnsområdet end på landet. Denne
geografiske profil genfindes imidlertid ikke i huslejerne, fordi
huslejereguleringen indebærer, at huslejerne i de større byer og
hovedstadsområdet holdes nede under markedslejen.
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Tabel III.2 Huslejer og priser på ejerlejligheder pr. m2 i
1999

Husleje Pris på
ejer-

lejligheder

-------- Indeks  --------

København og Frederiksberg 105,4 165,1

Resten af hovedstadsområdet 113,8 164,3

Større byer 117,6 166,6

Resten af landet 100,0 100,0

Anm.: Større byer omfatter Århus, Ålborg, Randers, Odense og Esbjerg.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Huslejerne steget
mere end 
forbrugerpriserne

Huslejerne og forbrugerpriserne steg frem til midten af 1970’-
erne stort set lige meget; men siden da er huslejerne steget mere
end forbrugerpriserne, jf. figur III.8. En mindre del af stignin-
gen i huslejerne skyldes øgede udgifter til vand, renovation,
vedligeholdelse mv. Der har ikke været nogen nær sammen-
hæng mellem udviklingen i boligpriserne og udviklingen i
huslejerne i udlejningsboliger. Dette skal bl.a. ses i sammen-
hæng med, at ejerboligpriserne i højere grad end huslejerne
påvirkes af ændringer i boligefterspørgslen. Siden slutningen
af 1960’erne er huslejerne og huspriserne steget lige meget set
over den samlede periode, men stigningen i huslejerne har
været langt mere jævn. 
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Figur III.8 Huslejeindeks i lejeboliger og forbrugerpriser

Anm.: Huslejerne er opgjort som delindekset “Bolig” i forbrugerpris-
indekset. “Husleje” er inklusive vand, renovation, vedligeholdelse
m.m. og “Husleje, netto” er eksklusive disse poster. Sidstnævnte
er opgjort fra 1980. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk tiårsoversigt og egne beregninger.

Fire boligformer

Nu højere andel af
almene boliger end 
private 
udlejningsboliger

Hovedparten af boligerne kan opdeles i fire ejerformer, idet ca.
51 pct. af boligerne er beboet af ejeren, 6 pct. er andelsboliger,
18 pct. er private udlejningsboliger, og 19 pct. er almene bolig-
er, jf. tabel III.3. Den overordnede opdeling mellem ejerboliger
og lejeboliger har ikke ændret sig meget, idet ejerboligandelen
kun er steget fra ca. 46 pct. i 1960 til ca. 51 pct. i 2000. Stig-
ningen i ejerboligandelen kan fortrinsvis henføres til nybyggeri
af parcelhuse i 1960’erne og 1970’erne og udstykning af ejer-
lejligheder. På lejeboligmarkedet er der derimod sket store for-
skydninger. Andelen af almene boliger i den samlede bolig-
masse er næsten fordoblet siden 1960, hvorimod andelen af
private udlejningsboliger har været stærkt faldende. Dette
sidste skyldes beskedent nybyggeri, ejerlejlighedsudstykninger,
og at mange private udlejningsboliger blev omdannet til
andelsboliger i 1980’erne og 1990’erne som følge af tilbuds-
pligten i lejeloven (mere herom i afsnit III.4). De almene
boliger udgør nu den største del af udlejningsmarkedet.
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Tabel III.3 Egentlige boliger fordelt efter ejer- og udlejningsforhold 

 1960  1970 1980  1990 2000

-------------------  Andele i pct.  ------------------

Beboet af ejeren 45,7 48,6 52,1 51,7 51,3

Andelsboliger • • 2,1 4,5 6,3

Privat udlejninga 39,8 34,7 22,1 18,4 18,0

Almene boliger 9,8 14,5 14,4 16,8 19,1

Offentlige mv. 4,7 2,2 3,1 2,6 1,4

Ikke benyttet • • 6,2 6,1 3,9

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

------------------  1.000 boliger  ------------------

Egentlige boliger i alt 1.463 1.743 2.109 2.353 2.489

a) I private udlejningsboliger i 1960 og 1970 er inkluderet tjenesteboliger og friboliger.

Anm.: Egentlige boliger er boliger, der benyttes til helårsbeboelse med selvstændig adgang og eget
køkken. Ikke benyttede boliger er ikke opgjort i 1960 og 1970.

Kilde: Danmarks Statistik (1964): Folke- og boligtællingen 26. september 1960, Bolig- og husstands-
undersøgelse, Statistisk Tabelværk 1964, Danmarks Statistik (1975): Folke- og boligtællingen 9.
november 1970, Lejligheder og beboere ved boligtællingen 1970, Statistisk Tabelværk 1975:VIII.

Nye almene boliger
og gamle private
udlejningsboliger

Betragtes boligmassen fordelt på opførelsesår, finder man, at
40 pct. af ejerboligerne er opført mellem 1960 og 1980, jf.
tabel III.4. Derimod er andelsboligerne og de private
udlejningsboliger af ældre dato, idet de fleste af disse boliger
er opført før 2. verdenskrig. Omvendt er næsten alle almene
boliger opført efter 1940. De almene boliger er således for-
holdsvis nye, og boligerne på det private lejemarked er som
oftest gamle.



235

Tabel III.4 Boligmassen fordelt på opførelsesår og udlej-
ningsforhold, 2000 

Ejer-
boliger

Andels-
boliger

Privat 
udlejning

Almene
boliger

-------------  Andel i pct.  -------------

før 1940 35 63 57 5

1940-1959 13 9 12 27

1960-1969 18 3 11 19

1970-1979 22 0 7 21

1980-1989 8 14 7 17

1990-1999 3 11 6 10

I alt 100 100 100 100

Kilde: Oplysninger fra By- og Boligministeriet.

Huslejer i 
udlejningsboliger
falder med alderen

På udlejningsmarkedet er der især for private udlejningsboliger
sammenhæng mellem boligernes opførelsesår og huslejen. Den
gennemsnitlige husleje pr. m2 er for private udlejningsboliger
og almene boliger opgjort til hhv. 483 kr. og 482 kr., jf. tabel
III.5. De ældste udlejningsboliger har en højere husleje end
boligerne, der er opført mellem 1940 og 1959, hvilket bl.a. kan
tilskrives renoveringer og moderniseringer. For private udlej-
ningsboliger opført efter 1970 stiger huslejen kraftigt med op-
førelsesåret, sådan at de nyeste boliger har gennemsnitlige hus-
lejer på 709 kr. pr. m2. Den højere husleje i nyere udlejnings-
byggeri skal bl.a. ses på baggrund af mere lempelige regler for
huslejereguleringen af disse boliger. Huslejerne i de almene
boliger stiger også med opførelsesåret efter 1970, men ikke så
meget.
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Tabel III.5 Den årlige husleje pr. m2 i 1999 fordelt efter
boligens opførelsesår

Privat udlejning Almene boliger

-------  kr. pr. m2 (m2 pr. bolig)  -------

Før 1940 450 (80) 473 (69)

1940-1959 435 (70) 426 (74)

1960-1969 442 (73) 429 (79)

1970-1979 523 (74) 494 (85)

1980-1984 598 (76) 529 (77)

1985-1989 670 (73) 577 (71)

1990-1994 688 (73) 604 (72)

1995-1999 709 (79) 616 (75)

Alle 483 (77) 482 (77)

Anm.: Huslejeoplysningerne dækker 57 pct. af de private udlejningsboli-
ger og 93 pct. af de almene boliger. Der mangler oplysning om
huslejen for forholdsvis mange store private udlejningsboliger.
Disse boliger har en gennemsnitlig størrelse på 108 m2. Kvadrat-
meterhuslejen falder med boligstørrelsen, hvilket betyder, at hus-
lejen for private udlejningsboliger formentlig er overvurderet.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Den danske 
boligmasse har 
forholdsvis høj 
standard

En sammenligning af boligerne i Danmark med boligerne i
andre europæiske lande viser, at vi har forholdsvis mange bo-
liger pr. indbygger, og at boligerne er store, jf. tabel III.6. Der
er desuden kun få boliger med installationsmangler, og samlet
set må den danske boligmasse anses for at have forholdsvis høj
standard, jf. OECD (1999). Boligerne er dog ikke specielt nye,
og andelen af ejerboliger er lav i international målestok.
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Tabel III.6 Boligmassen i andre lande, 1994

Boliger pr.
1.000 indb.

Værelser pr.
indb.a

Areal pr.
bolig

Bygget efter
1960

Ejer-
boligera

----------  Antal  ---------- ---  m2  --- ----  Andel i pct.  -----

Danmark 464 2,0 107 47 53

Sverige 471 1,6 • 51 58

Norge 420 1,8 122 56 76

Finland 464 1,5 76 73 64

Tyskland 430 1,8 84 • 41

Storbritanien 417 2,2 • 38 67

Frankrig 475 1,9 73 43 55

Holland 403 2,6 • 62 51

Belgien 385 2,1 88 50 66

Spanien • 1,6 • • 81

Portugal • 1,5 • • 66

Grækenland • 1,3 77 • 76

EU • 1,8 • • 60

a) Oplysningerne er fra 1996.

Kilde: OECD (1999) og oplysninger fra Eurostat, Statistics Norway og Statistics Finland.

Beboerne i de fire
boligformer

Beboersammensætningen i de fire boligformer bliver i det følg-
ende beskrevet ud fra forskellige socio-økonomiske karakteri-
stika, idet det undersøges, om bestemte befolkningsgrupper er
overrepræsenteret i nogen af boligformerne. Indkomstforholde-
ne inden for hver boligform bliver belyst ved at inddele bebo-
erne i indkomstdeciler, således at individerne med de laveste
indkomster er i 1. decil, mens de rigeste er i 10. decil. Det an-
vendte indkomstbegreb er den husholdningsækvivalerede dis-
ponible indkomst, jf. boks III.1. Undersøgelserne er baseret på
administrative registre, herunder bl.a. Bygnings- og Boligregi-
stret.
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Boks III.1 Registerdata, disponibel indkomst og husholdningsækvivalering

Analyserne af befolkningens boligforhold er foretaget på registeroplysninger af en re-
præsentativ 10 pct. stikprøve af den danske befolkning for årene 1992-99. Oplys-
ninger om boligforhold stammer fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og Danmarks
Statistiks Ejendomsregister. I BBR er der information om hver enkelt boligs fysiske
karakteristika, ejerforhold, udlejningsforhold m.m., og i Ejendomsregistret er der bl.a.
oplysninger om ejendomsvurderinger og grundværdier. Endelig er anvendt en række
personoplysninger om alder, køn, indkomst, formue, uddannelse m.m., som er hentet
fra den integrerede database for arbejdsmarkedsforskning (IDA) og Indkomstregistret
i Danmarks Statistik.

Disponibel indkomst
I alle registeranalyserne er den disponible indkomst anvendt som indkomstbegreb, idet
den bedst udtrykker betalingsevnen. Den disponible indkomst er beregnet som summen
af personlig indkomst, kapitalindkomst, boligsikring, boligydelse, børnetilskud, fa-
milieydelse, skattefri pensionstillæg fratrukket personlige skatter og korrigeret for
økonomisk lejeværdi af egen bolig. Den økonomiske lejeværdi er lagt til boligejernes
kapitalindkomst for at opnå et indkomstbegreb, der for både ejere og lejere måler ind-
komsten før udgifter til bolig. Lejeværdien er beregnet ud fra renten på en 30-årig re-
alkreditobligation og ejendomsværdien. Lejeværdien varierer således fra år til år pga.
ændringer i renten og kontantprisen, hvilket påvirker den disponible indkomst for
ejere.

Husholdningsækvivalering
Den individuelle betalingsevne påvirkes også af, at indkomster udjævnes inden for
husholdninger med mere end en voksen, og af antallet af børn i husholdningen. Her-
udover er det økonomisk fordelagtigt at bo i en husholdning med mere end en voksen,
idet en række faste udgifter som f.eks. boligudgifter kan deles. Husstandens indkomst
skal derfor korrigeres med en faktor, også kaldet en ækvivaleringsfaktor. Med ud-
gangspunkt i Danmarks Statistiks forbrugerundersøgelse, standardbudgetter fra For-
brugerrådet og det danske system af offentlige transfereringer er den her anvendte
faktor beregnet som (antallet af voksne plus 0,6 gange antallet af børn) opløftet i 0,8.
Hver enkelt person i husholdningen får herefter tildelt en indkomst, der er lig hus-
standens samlede disponible indkomst divideret med ækvivaleringsfaktoren. Der sker
dermed en omfordeling inden for husholdningerne, og som konsekvens heraf er
fordelingen af den husholdningsækvivalerede personlige disponible indkomst mere lige
end fordelingen af den personlige disponible indkomst.
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Beboer-
sammensætningen
varierer meget 
mellem 
boligformerne

Der er betydelige forskelle på beboerne i de fire boligformer.
Ejerboligerne har den største koncentration af børnefamilier,
og andelen af pensionister, førtidspensionister og langtidsledige
er lavest blandt beboerne i ejerboliger, jf. tabel III.7. Denne
andel stiger, når man hhv. betragter beboersammensætningen
i andelsboliger, private udlejningsboliger og almene boliger.
Det er også bemærkelsesværdigt, at andelen af personer med
statsborgerskab fra et ikke-OECD-land er kraftigt overrepræ-
senteret i de almene boliger. Der er en tydelig tendens til, at
forholdsvis mange af velfærdsstatens sociale problemer findes
blandt beboerne i almene boliger.

Tabel III.7 Beboersammensætningen for personer over 18 år, 1999

Ejer-
boliger

Andels-
boliger

Privat
udlejning

Almene
boliger

Alle

------------------  Andel personer, pct.  ----------------

Børnefamilier 36,6 17,5 17,0 28,3 30,5

Enlige 21,5 51,5 59,7 53,1 35,6

Pensionister 11,8 17,6 18,4 20,0 14,8

Førtidspensionister 4,0 5,5 7,2 12,0 6,1

Efterlønsmodtagere 4,9 4,2 2,4 3,4 4,1

18-25-årige 11,6 15,8 22,7 17,4 14,8

Studerende 8,1 14,5 14,6 11,0 10,1

Videregående uddannelse 20,5 22,6 15,7 8,7 17,7

Boligsikringsmodtagere 0,4 2,9 10,2 16,2 5,0

Boligydelsesmodtagere 0,2 13,9 14,6 24,5 7,8

Langtidsledigea 0,6 1,1 1,1 1,4 0,9

Ikke-OECD-land 0,4 2,4 2,7 7,2 2,1

a) Langtidsledige er defineret som personer med en ledighedsgrad på mere end 0,8.

Anm.: At nogle få boligejere modtager boligsikring og boligydelse, kan skyldes flytninger mellem
boligformer i løbet af året.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger.



5) Til sammenligning var de gennemsnitlige indkomster i 1993 i
ejerboliger, andelsboliger, privat udlejning og almene boliger hhv.
108.000, 91.000, 84.000 og 78.000 kr. Dvs. den relative forskel
mellem ejere og lejere var ikke helt så stor, hvilket bl.a. kan
tilskrives lejeværdiens indflydelse på ejernes indkomst.
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Opdelingen på 
boligmarkedet er
øget

Siden 1970’erne har der været en generel tendens til, at den
sociale opdeling på boligmarkedet er blevet forværret. Navnlig
har beboerne i de almene boliger fået en svagere tilknytning til
arbejdsmarkedet, og de er mere afhængige af indkomstover-
førsler. Dette er en udvikling, der er fortsat ind i 1990’erne, jf.
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2000).

Indkomsten varierer
både inden for og
mellem 
boligformerne

Beboersammensætningen er selvsagt afgørende for det gen-
nemsnitlige indkomstniveau for beboerne i de enkelte bolig-
former. Den svagere beboersammensætning i almene boliger er
således afspejlet i, at beboerne her i gennemsnit har en ækviva-
leret disponibel indkomst på 102.000 kr., mens boligejernes
indkomst er næsten 50 pct. højere, jf. tabel III.8.5 Det fremgår
også, at der er en betydelig indkomstulighed inden for hver af
de fire boligformer. Beboerne i andelsboliger og i private udlej-
ningsboliger har næsten det samme gennemsnitlige indkomst-
niveau. Dette dækker dog over, at i privat udlejning har bebo-
erne i de ni laveste indkomstdeciler en lavere indkomst end de
tilsvarende beboere i andelsboliger, hvorimod de 10 pct. med
højest indkomst i privat udlejning er tydeligt rigere end de 10
pct. rigeste i andelsboliger.
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Tabel III.8 Beboerne i de fire boligformer fordelt på indkomstdeciler, 1999

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10a Allea

-------------  Maksimumindkomst i decilen, 1.000 kr.  -------------

Ejerbolig 89 106 117 128 138 150 164 182 213 299 149

Andelsbolig 66 79 90 100 111 123 135 151 172 206 116

Privat udlejning 59 75 85 95 104 114 127 143 167 225 111

Almen bolig 66 76 84 92 99 106 115 128 146 171 102

Alle boligformer 73 90 102 113 124 136 149 167 196 263 133

a) For 10. decil og “Alle” er angivet gennemsnittet.

Anm.: Decil-opdelingen er foretaget separat for de fire boligformer. Det anvendte indkomstbegreb er den
ækvivalerede disponible indkomst. Der er til ejernes indkomst tillagt økonomisk lejeværdi af egen
bolig, jf. Boks III.1. Nogle lejere opnår desuden en økonomisk gevinst som følge af, at deres
husleje er for lav i forhold til lejen på et frit marked. Denne er ikke indregnet pga. usikkerhed i
opgørelsen.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Fremtidigt
udbud og
efterspørgsel
efter boliger

Den fremtidige efterspørgsel efter boliger bestemmes både af
den demografiske udvikling og af de økonomiske forhold. Den
befolkningsmæssige udvikling vil alt andet lige påvirke behovet
for antallet af boliger, idet antal personer, samlivsmønstre osv.
vil være afgørende. Den væsentligste påvirkning af boligefter-
spørgslen vil imidlertid komme fra den økonomiske udvikling.
Den fremtidige efterspørgsel efter boliger bestemmes � lige-
som efterspørgslen efter andre goder � primært af udviklingen
i realindkomsterne og udviklingen i den relative pris. Den rela-
tive boligpris vil bl.a. være påvirket af fremtidens rente- og
skatteforhold samt af den fremtidige regulering og subsidiering
af boligmarkedet. En større boligefterspørgsel som følge af
større indkomster eller lavere boligpriser kan forårsage efter-
spørgsel efter flere boliger, men vil sandsynligvis i højere grad
vise sig ved en efterspørgsel efter større og bedre boliger. Det
fremtidige udbud af boliger vil primært være bestemt af
forholdet mellem prisen på eksisterende boliger og omkostnin-
gerne ved at opføre nye. Da dette forhold i udpræget grad vil
være bestemt af udviklingen i efterspørgslen, vil markedsmeka-
nismen bidrage til, at fremtidens udbud af boliger tilpasser sig
efterspørgslen.



6) I 1990’erne steg antallet af boliger i gennemsnit med 13.600
boliger om året, mens det tilsvarende tal for 1980’erne var 24.400.
Fremskrivningen af antallet af boliger er helt mekanisk, og der er
heller ikke her inddraget økonomiske faktorer i bestemmelsen.

242

“Den potentielle
boligefterspørgsel”
tager ikke hensyn til
økonomien

Betydningen af de rent demografiske forhold opsummeres ofte
i begrebet “den potentielle boligefterspørgsel”. En større be-
folkning vil alt andet lige have behov for flere boliger, og med
udgangspunkt i en prognose for befolkningen kan man derfor
beregne, hvor mange boliger der er behov for, hvis det antages,
at der skal være en bolig til alle samboende par og til alle ikke-
samboende over en vis alder. Den således beregnede størrelse
� “den potentielle boligefterspørgsel” � er et rent demografisk
begreb, der udelukkende er knyttet til befolkningsudviklingen
og ikke påvirket af økonomiske forhold.

Opdatering af
beregningerne

“Den potentielle boligefterspørgsel” blev oprindelig beregnet
af det såkaldte Ølgaard-udvalg, jf. Boligministeriet (1988), og
senere gentaget af Lejelovskommisionen, jf. Boligministeriet
(1997). Beregningerne fra Ølgaard-udvalget viste, at afhængigt
af valg af aldersgrænse og valg af antagelser om det fremtidige
antal nyopførte boliger ville antallet af boliger i Danmark nå
“den potentielle boligefterspørgsel” omkring årtusindeskiftet.
Med de nyere befolkningsprognoser, der er fremkommet fra
Danmarks Statistik, er dette tidspunkt rykket længere ud i
tiden. Med befolkningsprognosen fra 2000 vil antallet af
boliger ved et nybyggeri på 15.000 boliger om året først nå
“den potentielle boligefterspørgsel” omkring 2035 (hvis det
antages, at alle par og alle ikke-samboende over 20 år tilregnes
en bolig).6 Med en aldersgrænse på 25 år når antallet af boliger
“den potentielle boligefterspørgsel” mellem 2005 og 2010 ved
den samme antagelse om nybyggeriet.

“Boligmangel” og
“boligmætning” er
ikke nyttige
begreber

Udviklingen i “den potentielle boligefterspørgsel” belyser kun
et aspekt af den fremtidige boligefterspørgsel, nemlig det
demografiske. Der er al mulig grund til at være varsom med
anvendelsen af begrebet. For det første er “den potentielle
boligefterspørgsel” helt afhængig af den anvendte befolknings-
prognose, og erfaringer fra de senere år viser, at disse ikke er
stabile. For det andet kan forudsætningerne bag beregningen af
“den potentielle boligefterspørgsel” let vise sig at være påvirket
bl.a. af den økonomiske udvikling. Eksempelvis vil en ændring
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af tidspunktet for, hvornår børn ønsker at flytte hjemmefra
betyde, at den relevante aldersgrænse for enlige i beregningen
af “den potentielle boligefterspørgsel” ændrer sig. Også par-
frekvenser (eller to-bolig-familier) kan i et vist omfang være
påvirket af de økonomiske forhold. Det tredje og vigtigste
forbehold er, at “den potentielle boligefterspørgsel” ikke siger
noget om boligefterspørgslen målt i kvalitetsenheder. Tages der
højde for størrelse og kvalitet, er der ingen tvivl om, at de
økonomiske faktorer � herunder især realindkomstudviklingen
og udviklingen i prisen på boligydelser � er helt afgørende for
den fremtidige udvikling i boligefterspørgslen. Den potentielle
boligefterspørgsel leder let tanken hen mod begreber som
“boligmangel” og “boligmætning”, som ikke vurderes at være
nyttige, idet disse begreber på afgørende vis afhænger af
eksisterende regulerings- og tilskudsordninger.

III.4 Den offentlige regulering og subsidiering af
        boliger

Omfattende
regulering af
det danske 
boligmarked

En stor del af lejeboligområdet er omfattet af huslejeregulering.
Derudover ydes der også en betydelig direkte og indirekte of-
fentlig støtte til hele boligmarkedet bortset fra privat udlejning.
Denne regulering og støtte til boligmarkedet har betydning for
den økonomiske adfærd på boligmarkedet og efterspørgslen
efter de forskellige boligformer. Der skelnes mellem fire bolig-
former i Danmark, som reguleres og subsidieres efter forskel-
lige regler. I dette afsnit gennemgås hovedreglerne for regu-
lering og subsidiering af de fire boligformer. Beregninger i
afsnittet viser, at omkostningen ved at bo i en bolig med
samme opførelsespris varierer afhængigt af den valgte bolig-
form. Dette skyldes variation i subsidieringen af de forskellige
boligformer.

Huslejeregulering
indført i 1939

I 1939 blev der indført huslejerestriktioner i det meste private
udlejningsbyggeri. Baggrunden for indførelsen af restriktioner-
ne var frygten for knaphed på boliger først og fremmest i
storbyerne. I 1940’erne var boligbyggeriet lavt, og der var en
demografisk betinget stigning i efterspørgslen samt en afvan-
dring fra landbruget. Det betød, at efterspørgslen umiddelbart
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oversteg boligforsyningen. Tankegangen bag at opretholde
huslejereguleringen efter krigen var, at en nødvendig forudsæt-
ning for at liberalisere boligmarkedet var, at man først måtte
“bygge sig ud af boligmanglen”. Det svarer til, at restriktioner-
ne inden for vareområdet først blev afviklet i takt med, at
forsyningsforholdene blev normaliseret. Det gik dog forholds-
vis hurtigt på vareområdet som følge af gode muligheder for at
udvide produktionen og den øgede internationale arbejdsdeling.

Fortsat
huslejeregulering
selvom årsagen er
væk

På boligområdet tog afhjælpningen af den egentlige boligman-
gel noget længere tid, men allerede i 1970 konstaterede det
daværende formandskab for Det Økonomiske Råd i sin rap-
port, at restriktionerne på dette tidspunkt var forældet, jf. Det
Økonomiske Råd (1970). Ud fra økonomiske betragtninger var
det ikke nødvendigvis forkert at indføre huslejerestriktioner i
1939 som en midlertidig foranstaltning, men at fastholde dem
i indtil videre mere end 50 år efter krigens afslutning er ikke
økonomisk hensigtsmæssigt.

Mislykket forsøg på
afskaffelse af
huslejeregulering i
1966

Reglerne for boligreguleringen er dog blevet ændret siden
1939. I 1966 blev det bygge- og boligpolitiske forlig indgået,
hvor det blev aftalt, at der over en otteårs periode skulle ske en
normalisering af boligmarkedet. Dette forlig gjorde det muligt
at forhøje huslejerne betydeligt i løbet af otte år, herunder også
i de almennyttige udlejningsboliger. Der blev samtidig indført
boligsikring for at kompensere lavindkomstfamilier og familier
med mange børn for de lejeforhøjelser, der fulgte. Samtidig
blev lejeværdien af egen bolig hævet for at ligestille de to
boligformer.

Omkostningsprincip
for huslejen indført i
1974

Det lykkedes ikke at skabe et boligudgiftsniveau, som svarede
til markedsniveauet, hvilket ellers var sigtet med 1966-forliget.
En forudsætning for at nå markedsniveauet var, at der skete en
opbremsning i inflationstakten. Det lykkedes som bekendt
langtfra. I 1974 blev der indgået aftale om, at huslejefastlæg-
gelsen skulle ske ud fra et omkostningsprincip. Dermed opgav
man tankerne fra forliget i 1966 om, at huslejerne skulle op på
markedsniveauet. Omkostningsprincippet indebærer, at den del
af huslejen, som hidrører fra driftsomkostningerne, bliver
reguleret med den generelle prisudvikling, mens kapitalomkost-
ningerne er låst fast. På lejeboligområdet er der ikke siden



7) Huslejenævnet, der er et såkaldt privat tvistnævn, er sammensat
af en formand med juridisk embedseksamen udpeget af amtmand-
en og to medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, der skal
repræsentere henholdsvis ejere og lejere. 
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foretaget grundlæggende principielle ændringer i denne
lovgivning, men alene foretaget justeringer af eksisterende
lovgivning. 

Husleje
fastlægges efter tre
principper

Huslejen i private udlejningsejendomme er fastsat ud fra tre
forskellige principper. Et princip er lejelovens bestemmelser
om, at huslejen fastlægges ud fra det lejedes værdi, som er et
juridisk begreb, der ikke fastlægges ud fra udbuds- og efter-
spørgselsforhold. Et andet princip er fastlagt i boligregu-
leringsloven, der indebærer, at huslejen fastlægges ud fra om-
kostningerne. Det tredje princip for huslejefastsættelse er, at le-
jen fastsættes til markedslejen. I det følgende beskrives kort de
overordnede principper for huslejefastlæggelse. For en grundi-
gere gennemgang henvises til Boligministeriet (1997). 

Huslejen fastsat
efter lejeloven 

Huslejen skal fastsættes i henhold til lejeloven. I henhold til
lejeloven kan lejen maksimalt fastsættes til “det lejedes værdi”.
Efter lejelovens § 47 udgør det lejedes værdi den leje, som er
almindeligt gældende i kvarteret eller området for tilsvarende
huse og husrum med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kva-
litet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. 

Det lejedes værdi
bestemmes ikke af
markedskræfterne

Huslejen fastlagt ud fra det lejedes værdi svarer ikke til, at le-
jen er fastlagt ud fra efterspørgsel og udbud. Det lejedes værdi
er som anført derimod et juridisk begreb, som fastlægges af
huslejenævn og boligretter ud fra en vurdering af, hvad de til
enhver tid anser for at være en rimelig leje sammenholdt med
sammenlignelige lejemål.7 I den vurdering indgår ikke, om
efterspørgslen er højere end udbudet af boliger.

Forhøjelser i
lejeperioden

Lejen kan i lejeperioden kun forhøjes med udgangspunkt i det
lejedes værdi samt i tilfælde af skatte- og afgiftsforhøjelser.
Der kan ved lejeaftalens indgåelse aftales, at huslejen forhøjes
efter en fastlagt profil (trappeleje), men forhøjelserne må ikke
betyde, at huslejen bliver højere end det lejedes værdi.



8) Dette tal omfatter kun de ejendomme, hvor huslejen formelt skal
fastsættes ud fra omkostningerne og kan derfor opfattes som et
underkantsskøn. Huslejen for ejendomme med seks lejemål eller
derunder fastlægges ud fra det lejedes værdi. I vurderingen af det
lejedes værdi for disse ejendomme, der ligger i regulerede
kommuner, er sammenligningsgrundlaget imidlertid lejemål, hvor
lejen er fastsat efter boligreguleringslovens § 7 om omkostnings-
bestemt husleje. 
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Omkostnings-
bestemt husleje i
større bykommuner

De fleste større bykommuner har valgt at lade boligregule-
ringslovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje
gælde i stedet for lejelovens bestemmelser om det lejedes vær-
di. Ca. 90 pct. af boligerne ligger i kommuner, hvor boligregu-
leringsloven gælder. Reglerne for omkostningsbaseret husleje
i disse kommuner gælder dog kun for boliger, der enten er op-
ført før 1991 eller for ejendomme med mere end seks lejemål.
Det betyder, at bestanden af private udlejningsboliger, der er
omfattet af bestemmelserne vedrørende den omkostnings-
bestemte leje kun udgør ca. 50 pct. af de private lejeboliger.8

Tre omkostnings-
elementer 

Huslejen i regulerede områder må ikke overstige den omkost-
ningsbestemte husleje. Der indgår tre elementer i omkostnin-
gerne. Udgifter til den løbende drift, som f.eks. grundskyld og
afgifter samt vicevært, et fastlagt beløb til ydre og indre ved-
ligeholdelse og et kapitalafkast af ejendomskapitalen. For ejen-
domme taget i brug før 1964 er kapitalafkastet beregnet som
7 pct. af ejendomsværdien ved den 15. almindelige vurdering
i 1973. For ejendomme, der er taget i brug i perioden 1964-91,
må udlejeren beregne et kapitalafkast på op til 14 pct. af an-
skaffelsessummen. 

Huslejereguleringen
mest effektiv for
ældre boliger

Meget tyder på, at det højere tilladte kapitalafkast for boliger,
der er taget i anvendelse efter 1964, indebærer, at den beregne-
de omkostningsbestemte leje kan overstige markedslejen. Den
faktiske husleje vil i disse tilfælde være lavere end den omkost-
ningsbestemte husleje, og huslejereguleringen er derfor ikke
bindende i disse ejendomme.

Efter renovering
anvendes det lejedes
værdi også i 
regulerede

I kommuner, hvor boligreguleringsloven gælder, er det tilladt
at anvende lejelovens regler om det lejedes værdi ved husleje-
fastsættelse for lejemål, der er blevet gennemgribende forbed-
ret. En betingelse for, at et lejemål anses som gennemgribende
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kommuner forbedret, er, at forbedringsudgifterne enten overstiger 1.600
kr. pr. m2 eller et samlet beløb på 183.000 kr. i 2001 pris-
niveau. Disse beløb reguleres med udviklingen i nettopris-
indekset. Anvendelsen af lejelovens bestemmelser for et gen-
nemgribende forbedret lejemål betyder en større nettoindtjening
for ejeren, da overgangen til det lejedes værdi indebærer, at
huslejen kan stige mere end svarende til de omkostninger, der
er forbundet med forbedringen.

Friere regulering af
huslejen i nye
private
udlejningsboliger

For alle lejligheder, som er taget i brug efter 1991, kan lejen
aftales frit (markedslejen) ved lejeaftalens indgåelse, og lejen
kan efter aftale reguleres efter regler om trappeleje eller efter
nettoprisindekset alene ved husejers skriftlige meddelse til
lejeren. Siden 1991 er der opført ca. 14.000 private udlej-
ningsboliger i regulerede kommuner. Det er muligt at udstykke
private udlejningsboliger til ejerlejligheder, hvis de er opført
efter 1. juli 1966 og opfylder visse kvalitetskrav. Lejligheder
opført før dette tidspunkt kan kun udstykkes til ejerlejligheder
under særlige forhold.

I praksis er reglerne
indviklede

Den samlede lovgivning vedrørende huslejefastsættelse er
yderst kompliceret og indeholder en lang række bestemmelser
og ordninger, der er vanskelige at overskue for såvel ejer som
lejer. Reglerne indebærer et betydeligt bureaukrati, eksempel-
vis i form af detaljerede ejendomsbudgetter for omkostninger-
ne, som skal anvendes som dokumentation i forbindelse med
sager i huslejenævnet. 

Almene boliger er
selvejende
institutioner

Der er i alt godt 700 almene boligorganisationer, der består af
godt 7.000 boligafdelinger med i alt ca. 480.000 almene bolig-
er. Den enkelte organisation kan være organiseret som en selv-
ejende organisation, en andelsboligorganisation eller en garan-
tiorganisation. Boligerne er formelt ejet af en eller flere afde-
linger, der hver består af en eller flere boligejendomme. Hver
afdeling er en selvstændig økonomisk enhed.

Beboerne i almene
boliger betaler kun
en lille del af
kapital-
omkostningerne 

Huslejen i de almene boliger er omkostningsbestemt og er alene
bestemt af den enkelte afdelings udgifter til løbende drift, ejen-
domsskatter, vedligeholdelse og kapitaludgifter. Dette kaldes
balanceprincippet. Dette princip betyder, at boligorganisatio-
nen ikke kan regulere huslejen mellem de forskellige afdelinger
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afhængigt af efterspørgslen. Lejerne betaler kun en del af kapi-
taludgifterne. Reglerne for lejernes bidrag til kapitaludgifterne
har varieret over tid. De nuværende regler for nybyggede alme-
ne boliger indebærer, at lejernes andel af kapitaludgifterne
(renteudgifter og afdrag) er fastsat til 3,4 pct. af byggeriets
anskaffelsessum. Denne betaling reguleres hvert år med ¾
(valsetakt) af stigningen i nettoprisindekset eller lønindekset,
hvis lønningerne stiger mindre end priserne. Efter 30 år er
lånene, der bliver optaget i forbindelsen med boligafdelingens
opførelse, med den nuværende finansieringsform og ren-
teniveau, udamortiseret. Reguleringen af betalingen fortsætter
dog i endnu 5 år, hvorefter den holdes konstant i nominelle
termer. Lejen i de enkelte afdelinger er således meget afhængig
af opførelsestidspunktet.

Offentlig støtte til
både opførelse af og
renteudgifter til 
almene boliger

Den offentlige støtte til almene boliger sker i form af både et
kommunalt tilskud til grundkapitalen og en statslig ydelsesstøt-
te til renter og afdrag. Grundkapitalen, der udgør 14 pct. af
byggeriets pris, er et kommunalt lån. Den statslige ydelsesstøt-
te er forskellen mellem beboerbetalingen og den faktiske ydelse
på realkreditlånene (kapitaludgifterne), som byggeriet er
finansieret med. Den løbende statslige støtte er aftagende over
tid, og på et tidspunkt vil beboerbetalingen overstige låneom-
kostningerne. Denne forskel indbetales til boligorganisationens
fonde, der har til formål at hjælpe økonomisk trængte boligaf-
delinger med at udbedre skader, forbedre det almene byggeri
samt at finansiere nyt alment byggeri. Indbetalingerne til disse
fonde kan ventes at blive betydelige i løbet af få år, når lånene
på mange af de store boligafdelinger fra starten af 1980’erne
er tilbagebetalt.

Kommunal 
anvisningsret til 25
pct. af lejemålene

Et argument for offentlig støtte til de almene boliger er, at
kommunerne har anvisningsret til hvert fjerde ledige lejemål,
hvilket skal anvendes til at løse deres boligsociale opgaver.
Kommunal anvisningsret blev i starten af 1990’erne anvendt
i forbindelse med udlejningen af ca. 12 pct. af de ledige leje-
mål, jf. Boligministeriet (1994 og 1997).

Gevinst for almene
boliger når huslejen
er under

Det er en økonomisk gevinst for beboerne i de almene boliger,
at huslejen er omkostningsbestemt, og at den dermed først og
fremmest i de ældre almene boliger er lavere end markeds-



9) Reglerne for huslejefastlæggelse indebærer dog, at huslejen i nye
almene boliger kan komme over markedslejen, hvilket skete i
slutningen af 1970’erne. Det resulterede i, at lejligheder stod
tomme.
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markedslejen lejen.9 Boligselskaberne får som anført et direkte tilskud i form
af både, at kommunerne bidrager med den såkaldte grundkapi-
tal ved opførelsen, som er rentefrit og i 50 år også afdragsfrit,
og at staten yder bidrag til betaling af ydelserne på lånene.
Boligselskaberne er skattefritaget, og de betaler dermed ikke
ejendomsværdiskat og kan ikke fradrage kapitaludgifter. Den
manglende beskatning af frivædien i de almene boliger inde-
bærer således en skattemæssig subsidiering af de almene
boliger.

Andelsboliger En tredje boligform på det danske lejemarked er andelsboligen.
Der er to typer af andelsboliger. Den ene type er ældre private
udlejningsejendomme, som i forbindelse med salg overtages af
beboerne i ejendommen. Den anden type er nye boliger, som
opføres med eller uden direkte offentlige tilskud.

Andelsbolig-
foreninger er 
skattefrie

Private andelsboliger ejes af en andelsboligforening, hvor an-
delshaverne er lejere. Andelshaveren ejer ikke en bolig, men en
andel af ejendommen. Andelsboligforeninger er skattefrie, hvil-
ket indebærer, at foreningen ikke betaler ejendomsværdiskat og
ikke får fradrag i skatten for renteudgifter. I takt med at lånene
nedbringes eller ejendommen stiger i værdi, vil skattefritagel-
sen indebære en klar subsidiering af andelsboligforeningen.

Ældre andelsboliger
har lav husleje

Ud over den skattemæssige behandling af andelsboligforenin-
ger har andelshavere af ældre ejendomme også en indirekte
gevinst af huslejereguleringen. Det skyldes, at salgsprisen for
en udlejningsejendom er afhængig af de fremtidige lejeindtæg-
ter. Andelsboligforeningen kan derfor købe en privat udlej-
ningsejendom til en lavere pris, end hvis huslejen havde været
fastsat på markedsvilkår.

Overtagelse af
ejendommen som
andelsforening

Antallet af andelsboliger er steget i de senere år på bekostning
af private udlejningsboliger. Det skyldes, at lejerne i forbindel-
se med salg af private beboelsesejendomme som hovedregel
har forkøbsret. Ejendommen skal dog indeholde mindst seks
beboelseslejligheder eller mindst 13 beboelseslejligheder, hvis
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der er erhvervslejemål i ejendommen. Udlejers tilbudspligt til
lejerne opfyldes ved, at ejeren tilbyder lejerne af beboelses-
lejlighederne at overtage ejendommen som andelsboligforening
til samme pris og øvrige vilkår, som ejeren kan opnå ved salg
til anden side. Der er fastlagt maksimalpriser i forbindelse med
salg af andele i andelsboligforeninger. Beregningen af maksi-
malprisen tager udgangspunkt i vurderingen af ejendommen.
Vurderingen sker, som var ejendommen en udlejningsejendom.
Denne pris vil typisk være under markedsprisen.

Nye andelsboliger
får direkte offentlig
støtte

Til en fastlagt kvote af nyopførte andelsboliger yder det
offentlige tilskud til låneudgifterne til 80 pct. af anskaffelses-
summen. Andelshavernes betaling til låneudgifterne er 4,29
pct. p.a. af anskaffelsessummen i lånets løbetid. Denne beta-
ling reguleres hvert år med ¾ af stigningen i nettoprisindekset
eller lønindekset, hvis lønningerne stiger mindre end priserne.
Reguleringen af beboernes betaling stopper, når ydelsen på lå-
net svarer til beboernes betaling til låneudgifterne. Forskellen
mellem låneudgifterne og andelshavernes betaling finansieres
for en tredjedels vedkommende af kommunen, mens staten be-
taler resten. Når lånet er udbetalt, bortfalder andelsbolig-
foreningens betaling til kapitalomkostningerne.

Ejerboliger støttes
ved kunstig lav
ejendomsværdiskat

Ejerboligformen er den fjerde og i Danmark mest udbredte
boligform. Også boligejernes boligforbrug subsidieres. Subsi-
dieringen sker ved, at ejendomsværdiskatten på boligen er la-
vere end svarende til beskatningen af det afkast, boligkapitalen
kunne give ved en alternativ placering. Tilskuddet svarer til
skatteværdien af dette afkast minus ejendomsværdiskatten.
Derimod er retten til at fradrage renter af lån i den skattepligti-
ge indkomst ikke i sig selv en støtte til ejerboliger. Det skyldes,
at rentefradragsretten gælder for alle former for lån og ikke
kun lån, der er knyttet til boliger. I boks III.2 er principperne
for ejendomsværdibeskatningen nærmere beskrevet.

Virkningen af ejen-
domsværdiskatten

Virkningerne af ejendomsværdiskatten er illustreret i tabel
III.9. I de tre første tal-kolonner i tabellen vises boligudgifterne
mv. for hhv. en lejer og ejer, der har en nettoformue på 0 kr.;
dette svarer for ejerens vedkommende til, at boligen er fuldt be-
lånt. Både lejer og ejer tænkes at bebo en bolig, der koster 1
mio. kr.
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Tabel III.9 Ejendomsværdiskat, balancen mellem beskatning af forskelligt
formueafkast og balancen mellem ejere og lejere

Formue på 0 mio. kr. Formue 1 mio. kr.

Lejer Ejer1 Ejer2 Lejer Ejer1 Ejer2

A Husleje 75000 0 0 75000 0 0

B Vedligeholdelse + grundskyld 0 15000 15000 0 15000 15000

C Ejendomsværdiskat 0 19800 0 0 19800 0

D Renteindtægt 0 -60000 -60000 60000 0 0

E Skat af renteindtægt 0 -19800 0 19800 0 0

F=A+B+C Direkte boligudgift 75000 34800 15000 75000 34800 15000

G=F+E�D Samlet udgift til skatter,
                 renter og bolig 75000 75000 75000 34800 34800 15000

Anm.: Søjlerne benævnt “Ejer1” viser boligregnskabet ved den økonomisk korrekte ejendomsværdi, jf.
boks III.2. Søjlerne “Ejer2” viser boligregnskabet, hvor både ejendomsværdiskatten og
rentefradragsretten for de faktiske rentebetalinger er fjernet.
I eksemplerne tages udgangspunkt i en bolig til 1 mio. kr. Det antages, at obligationsrenten er 6
pct., og den relevante kapitalindkomsskattesats er 0,33 (for såvel positiv som negativ kapitalind-
komst). I tilfældet “Formue på 0 mio. kr.” er ejerboligen fuldt belånt, mens huslånet er betalt ud
i tilfældet “Formue 1 mio. kr.”; i sidstnævnte tilfælde har lejeren en obligationsformue på 1 mio.
kr.
A Huslejen beregnes for lejeren som 6 pct. + 1½ pct. til vedligeholdelse og grundskyld.
B For ejeren er vedligeholdelse og grundskyld ligeledes antaget at være 1½ pct.
C Den økonomisk korrekte ejendomsværdiskat er beregnet som kapitalindkomstskattesatsen

(0,33) gange obligationsrenten (6 pct.) gange ejendomsværdien.
D Renteindtægten er beregnet som obligationsrenten (6 pct.) gange obligationsformuen; den

negative renteindtægt for ejeren i række III svarer til en renteudgift.
E Skatten af renter er beregnet som kapitalindkomstskattesatsen (0,33) gange rentebetalin-

gen (D), bortset fra søjlen “Ejer2”, hvor rentefradragsretten (sammen med ejendomsværdi-
skatten) tænkes afskaffet.
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Boks III.2 Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten kan opfattes som en skat på det afkast, som boligejeren har af
sin bolig, og den kan dermed ligestilles med beskatningen af eksempelvis renteindtæg-
ter, der er afkastet af finansiel formue. Begge skatteformer er beskatning af kapital-
indkomst, og en økonomisk korrekt sat ejendomværdiskat er nødvendig for at sikre en
skattemæssig ligestilling af forskellige kapitalanbringelser. Ejendomsværdiskatten er
også nødvendig for at sikre en skattemæssig ligestilling af ejere over for lejere med
markedsbestemt leje.

Udgangspunktet for en neutral beskatning er, at alle former for kapitalafkast skal
beskattes med samme sats. Hvis en form for kapitalindkomst slet ikke beskattes eller
beskattes med en lavere sats end andre former for kapitalindkomst, indebærer det en
fortrinsstilling for placering af formue i denne form i forhold til andre.

Den økonomisk korrekt fastsatte ejendomsværdiskat er lig med ejendomsværdien
gange den nominelle obligationsrente ganget med den normale kapitalindkomstskatte-
sats � der her antages at være skattesatsen for negativ kapitalindkomst. Med en rente
på f.eks. 6 pct. og en kapitalindkomstskattesats på 33 pct. (lig med satsen for negativ
kapitalindkomst) skulle ejendomsværdiskatten udgøre 2 pct. af ejendomsværdien.

Den nuværende ejendomsværdiskat udgør 1 pct. af ejendomsværdien for personer, der
er under 67 år, og som har købt boligen efter d. 1/7 1998. Dette er kun omkring det
halve af den økonomisk korrekte ejendomsværdisats, og skattebesparelsen svarer
dermed til et årligt beløb på ca. 10.000 kr. for en ejerbolig til 1 mio. kr. Ejere, der har
købt før d. 1/7 1998, og ældre er omfattet af særordninger, der gør skattebesparelsen
endnu større. Personer, der er fyldt 67 år, får således et nedslag, så de kun betaler 0,4
pct. af ejendomsværdien (dog med en indkomstgradueret begrænsning af nedslaget),
og personer, der har købt før skæringsdatoen, betaler kun 0,8 pct. af ejendomsværdien
(hvortil kommer, at husejere, der købte før samme dato, får et yderligere nedslag på
0,4 pct., dog maks. 1200 kr.). Den generelle skattebesparelse kombineret med de
nævnte særordninger indebærer tabte skatteindtægter for det offentlige på omkring 15
mia. kr., jf. afsnit III.6. Tages der højde for forskelsbehandlingen af positiv og negativ
nettokapitalindkomst, er skattesubsidiet større.

Motivationen for, at den økonomisk korrekte ejendomsværdiskat skal beregnes ud fra
obligationsrenten, er, at afkastet af en investering i boliger (korrigeret for evt. risiko-
præmie) må antages netop at være lig med obligationsrenten. Hvis afkastet af boliger
var højere end obligationsrenten, ville priserne på boliger blive konkurreret op, og
ejernes afkast dermed falde og omvendt.
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Boks III.2 fortsat

For udlejningsboliger må huslejen (på et frit boligmarked) dække kapitalomkostninger
(i form af obligationsrenten gange ejendomsværdien) plus omkostninger til vedlige-
holdelse, administration, grundskatter mv. En således fastsat husleje vil gøre udlejeren
indifferent overfor at placere sin formue i obligationer eller i udlejningsboliger.

Værdien af boligydelsen, som ejeren får af sin bolig, kan opgøres som obliga-
tionsrenten gange ejendomsværdien. I tilfælde af, at boligen er 100 pct. belånt, vil den
økonomisk korrekte ejendomsværdiskat nøjagtig modsvare skatteværdien af rente-
fradragsretten. I tilfælde af en ubelånt ejendom vil den økonomisk korrekte ejen-
domsværdiskat modsvare den skattebetaling, som skulle være betalt, hvis formuen var
placeret i obligationer. I begge tilfælde er den skattemæssige behandling af kapitalind-
komsten den samme, og en sådan beskatning implicerer derfor en neutral behandling
af boliger og afkast af obligationer. Sammenlignes ejeren og lejeren, er deres økono-
miske situtation og skattemæssige behandling da også ens, jf. tabel III.9.

Det fremgår, at der ikke er fradrag for vedligeholdelse og grundskatter i den økono-
misk korrekte ejendomsværdiskat. Hvis der gives fradrag herfor til boligejere, ville det
indebære en fortrinsstilling for disse i forhold til lejerne, der fuldt ud betaler både for-
rentningen af ejerens kapital, vedligeholdelsesomkostningerne og grundskatten over
huslejen. Tilsvarende ville fradrag for vedligeholdelse mv. implicere en lempligere
beskatning end svarende til øvrig kapitalindkomst.

Den økonomisk korrekte ejendomsværdiskat hænger nært sammen med beskatningen
af øvrig kapitalindkomst og dermed rentefradragsretten. Subsidieringen af ejerboliger
skyldes dog ikke rentefradragsretten i sig selv, men det forhold, at ejendomsværdiskat-
ten er mindre end svarende til en beskatning af det økonomiske afkast af boligen. En
reduktion af kapitalindkomstskatten (og dermed rentefradragsretten) vil derfor inde-
bære, at den økonomisk korrekte ejendomsværdiskat reduceres. Fjernes kapitalind-
komstskatten helt, bliver den økonomiske korrekte ejendomsværdiskat lig med nul.
Derimod vil en samtidig afskaffelse ejendomsværdiskatten og retten til at fratrække
de faktiske boligrenter indebære en skattemæssig fortrinsbehandling af boligejere med
høj friværdi, jf. tabel III.9.

Det er væsentligt at skelne mellem ejendomsværdiskatten og ejendomsskatter (grund-
skyld). Ejendomsværdiskatter pålignes ejerboliger og skal ses som et naturligt led i
kapitalindkomstbeskatningen. Grundskylden derimod pålægges jord, som er en ikke-
reproducerbar skattekilde, og berører alle boligformer. Grundskylden nedvæltes i
princippet fuldt ud i grundprisen og er derfor en ikke-forvridende skat, der kan
fastsættes uden direkte sammenhæng med satserne i kapitalindkomstskattesystemet.
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Ejendomsværdiskat
for en belånt bolig

Betragtes først lejeren, kan huslejen antages at udgøre 75.000
kr. årligt. Boligejeren betaler vedligeholdelse mv. svarende til
det, lejeren betaler over huslejen. Derudover betaler ejeren
ejendomsværdiskat, der for “ejer 1” antages at være korrekt
ansat �altså svarende til kapitalindkomstskattesatsen gange
obligationsrenten gange ejendomsværdien. Endelig betales
renter, og der gives rentefradrag. Herved bliver den samlede
udgift for ejeren det samme som for lejeren, nemlig 75.000 kr.,
hvilket illustrerer, at den økonomisk korrekte ejendomsværdi-
skat medvirker til en ligestilling mellem ejere og lejere. Den
ejendomsværdiskat, der faktisk betales i dag (op til 1 pct. af
ejendomsværdien) er mindre end svarende til den økonomisk
korrekte og der sker dermed en subsidiering af ejerboliger via
den skattemæssige behandling. Tænkes (den økonomisk
korrekte) ejendomsværdiskat og rentefradragsret begge fjernet,
vil det i dette tilfælde, hvor boligen er fuldt belånt, ikke påvirke
ejerens økonomi, jf. kolonnen benævnt “Ejer2”.

Ejendomsværdiskat
for en bolig med
friværdi

Fjernelse af 
rentefradragsret og
ejendomsværdiskat
fortrinsbehandler
ejere med friværdi

Betragtes de sidste tre kolonner i tabellen, illustreres situatio-
nen, hvor ejeren har fuld friværdi, og lejeren tilsvarende har en
positiv formue. Både ejer og lejer antages således i dette ek-
sempel at have en nettoformue på 1 mio. kr., hvor lejeren har
placeret sin i obligationer, mens ejeren har betalt sit hus ud og
har hele sin formue placeret i mursten. I dette tilfælde er leje-
rens samlede situation naturligvis bedre, fordi der er renteind-
tægter af obligationsformuen. Den samlede nettobetaling til
husleje, skatter og renter bliver dermed 34.800 kr. Boligejeren
er også bedre stillet, fordi der ikke skal betales renter af
huslånet. Derimod skal der stadig betales vedligeholdelse,
grundskyld og ejendomsværdiskat. De samlede udgifter til
bolig, skatter og (netto)renter for boligejeren svarer nøjagtigt
til lejerens (netto)udgifter til de samme poster. Forestiller man
sig en samtidig fjernelse af ejendomsværdiskatten og af
rentefradragsretten, vil boligejeren med friværdi blive bedre
stillet end lejeren, jf. sidste kolonne benævnt “Ejer 2”. Dette
skyldes, at ejeren i dette tilfælde får en lempelse fra afskaffel-
sen af ejendomsværdiskatten, men ikke bliver ramt af rentefra-
dragsrettens fjernelse. En sådan skatteændring vil således stille
boligejere med friværdi bedre end lejere og bedre end (nye)



10) En samtidig fjernelse af ejendomsværdiskatten og rentefradrags-
retten for boliglån ville bl.a. også betyde, at en husejers samlede
beskatning ville kunne blive reduceret ved en hurtigere tilbagebe-
taling af lånene (f.eks. hvis husejeren har formue ved siden af).
Omvendt ville en husejer med friværdi, der af den ene eller anden
grund optog et lån i huset for at placere provenuet i værdipapirer,
blive beskattet hårdere.
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ejere, der har belånt deres hus.10

Højere boligydelser
end boligsikring

Ud over indirekte støtte til de fire boligformer ydes også direk-
te indkomstoverførsler i form af boligsikring og boligydelse.
Boligsikring kan ydes til lejere, der ikke er pensionister, mens
boligydelse kan ydes til lejere, ejere og private andelshavere,
der modtager social pension eller får invaliditetsydelse. Støt-
tens størrelse afhænger for både boligsikring og -ydelse af tre
forhold. Størrelsen af boligudgiften, boligens og husstandens
størrelse samt hustandens indkomst og formue. Støtten
beregnes som en andel af forskellen mellem huslejens størrelse
og et grænsebeløb. Denne forskel er tilskudsgrundlaget. Ande-
len af tilskudsgrundlaget, der gives som støtte, er 69 pct. for
boligsikring og 84 pct. for boligydelse. Disse procentsatser vil
gradvis blive nedsat og vil i 2004 udgøre henholdsvis 60 og 75
pct. Grænsebeløbet afhænger af husstandens indkomst samt
boligens størrelse og beregnes som en procentdel af indkom-
sten. Modtagerne af boligsikring og boligydelse skal dog
mindst selv betale henholdsvis 17.600 kr. og 11.000 kr. om
året i husleje. Der er endvidere et maksimumbeløb for støttens
størrelse, og der er et maksimum for størrelsen af boligen, der
ydes støtte til. For husstande uden børn kan boligsikringen
desuden højest udgøre 15 pct. af huslejen. Forskelle i reglerne
for beregning af boligsikring og boligydelse indebærer, at
beløbet, der ydes til boligydelse, er større end boligsikringen
for husstande med samme indkomst, størrelse og husleje.
Desuden er det beløb, der ydes til boligsikring til husstande
uden børn, i gennemsnit kun ca. D af beløbet for en husstand
med et barn.  

Nogle går glip af
ydelserne

Tildeling af boligydelse og boligsikring sker efter ansøgning.
Det er dog ikke alle, der er berettiget til støtte, der søger. Un-
dersøgelser viser således, at kun 67 pct. af dem, der opfyldte
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kriterierne for at modtage boligsikring, og 85 pct. af dem, der
opfyldte kriterierne for boligydelse faktisk modtog disse
ydelser, jf. Hansen og Hultin (1997). Alligevel modtog ca.
170.000 husstande boligsikring og ca. 330.000 husstande
boligydelse. 

Samlet oversigt over
støtteformer til de
fire boligtyper

Boligforbruget i Danmark understøttes som beskrevet på
varierende måde i de forskellige boligformer. Støtten sker både
i form af lovgivning for huslejefastsættelse og -regulering samt
den skattemæssige behandling af boligformerne og direkte
tilskud til kapitaludgifterne. Den skattemæssige behandling
indebærer bl.a., at andels- og almene boliger ikke betaler
ejendomsværdiskat. Derudover ydes indkomstafhængige til-
skud i form af boligsikring eller boligydelse. Nedenfor er vist
en oversigt over de forskellige former for subsidiering i de fire
boligtyper, jf. tabel III.10. 

Tabel III.10 Oversigt over regulering og subsidiering af boligforbruget

Ejerbolig Privat
udlejning

Andelsbolig Almen bolig

Indkomstskat Beskatning
af ejendoms-
værdi

Overskud 
beskattes

Friholdt Friholdt

Grundskyld Ja Ja Ja Ja

Lejeregulering Lejeloft, især
for ældre
ejendomme

Ikke fri pris for
andelsbevis

Lejeloft

Støttens karakter Via lav
beskatning af
ejendoms-
værdi

Via 
lejeregulering

Skattefrit afkast
af friværdi og
indirekte via
lejeregulering 
Nyopførte:
ydelsesstøtte

Skattefrit 
afkast af
friværdi 
Nyopførte:
direkte tilskud
og ydelsesstøtte

Boligsikring Nej Ja Nej Ja

Boligydelse Ja, som lån Ja Ja Ja

Anm.: For pensionister er der mulighed for indefrysning af ejendomsskatter til lav rente.



11) Boligomkostningerne er således ikke udtryk for en beboers
likviditetsbelastning ved at bebo en bolig. En beregning af
likviditetsbelastningen ville også indeholde afdrag. Men afdrag
kan ikke betragtes som en omkostning. Det er derimod en
opsparing.
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Støtte i form af
kunstig lav husleje
især i ældre 
lejeboliger

Parallelt til støtten til ejerboliger i form af en kunstigt lav
ejendomsværdibeskatning kan den kunstigt lave husleje i ældre
almene og private udlejningsboliger opfattes som en indirekte
støtte til dette boligforbrug. Lovgivning, der indebærer fastsæt-
telse af maksimale huslejer i både private udlejningsboliger og
almene boliger, er således en fordel for de berørte lejere. Ge-
vinsten for lejerne kan opgøres som forskellen mellem en
markedsbestemt husleje og den gældende husleje. De kunstigt
lave huslejer er imidlertid ikke kun en omfordeling mellem ud-
lejeren og lejeren. Det er også en indirekte offentlig støtte, fordi
det offentlige går glip af skatteindtægter fra det overskud, udle-
jeren kunne have haft, hvis huslejen svarede til markedslejen.
Udlejere af private ejendomme beskattes således fuldt ud af
ejendommens overskud. Modsat sparer det offentlige udgifter
til boligstøtte og boligydelse, fordi huslejen er under markeds-
niveau. 

Offentlig støtte og
skattereglerne på
boligområdet 
påvirker 
boligomkostninger

De forskellige regler for direkte støtte og skattereglerne på
boligområdet betyder, at boligomkostningerne varierer alene
som følge af boligformen. Forskelle i boligomkostningerne
indebærer selvfølgelig, at der vil være en overefterspørgsel
efter de boligtyper, der har de laveste omkostninger. 

Beregnings-
forudsætninger
nødvendige

Med udgangspunkt i reglerne for offentlig støtte og skatteregler
for de forskellige boligformer, der er gennemgået i dette afsnit,
kan man beregne boligomkostningerne for de fire boligformer.
Boligomkostningerne er et udtryk for den samlede økonomiske
belastning for den enkelte ved at bo i den pågældende type
bolig – også kaldet user cost.11 Det er i beregningerne antaget,
at prisen på boligen er 1 mio. kr., og beregningerne viser
forskellen i boligomkostningerne set fra beboerens vinkel ved
denne investering. Det er antaget, at ejerboliger og andelsboli-
ger finansieres med et annuitetslån med en løbetid på 30 år. I
boks III.3 er de vigtigste beregningsforudsætninger anført.
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Boks III.3 Centrale antagelser ved beregningen af boligomkostninger (user cost)

Ved beregningerne af boligomkostningerne er der foretaget en række simplificerede
antagelser. Det er antaget, at der ikke er en særlig risikopræmie ved investering i
boliger, hvilket betyder, at finansieringsrenten og renten ved en alternativ placering
er ens. Der er i beregningerne ikke taget højde for forskellen mellem skattesatsen for
positiv og negativ kapitalindkomst. Den generelle og boligprisinflationen er ens i
beregningerne, hvilket indebærer, at der ikke er reale kapitalgevinster på boliger. Det
er også antaget, at ejer- og andelsboliger finansieres med et annuitetslån med en
løbetid på 30 år. I beregningerne er set bort fra omkostninger i forbindelse med
erhvervelse af boligen, f.eks. stiftelsesomkostninger og beboerindskud.

Konkret er der anvendt følgende værdier og variabelbetegnelser i beregningerne:
K: Boligens værdi i løbende priser
K�: Friværdi
A: Afdrag
r: Obligationsrenten = 6 pct.
q: Vedligeholdelse, administration m.m. = 1,3 pct. 
pb: Boligprisstigninger = inflation = 2 pct. 
agt: Grundskyld (pr. kr. ejendomsværdi) = 0,59 pct.
e: Ejendomsværdiskat = 1 pct.
t: Skattesats for kapitalindkomst = 33 pct.

Huslejen i en privat udlejningsejendom er fastsat sådan, at forrentningen af en ejen-
domsinvestering skal svare til den bedste forrentning, en investor alternativt kunne
opnå. Huslejen skal derfor dække grundskyld, forrentning, løbende drifts- og vedlige-
holdelsesomkostninger, forrentning af kapitalen og være korrigeret for forventede
kapitalgevinster. Huslejen beregnes således:

(1) Privat udlejning: Kt•(q+agt-pb+r)

Omkostningerne for ejerboliger omfatter de samme elementer som for privat udlejning.
Der skal dog i beregningerne tages højde for betaling af ejendomsværdiskat, og at
renteudgifter kan fradrages:

(2) Ejerbolig: Kt•(q+agt-pb+e+r•(1-t))
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Boks III.3. fortsat

Omkostningerne for ejerboliger og ustøttede andelsboliger adskiller sig ved, at
sidstnævnte ikke betaler ejendomsværdiskat og ikke kan trække renteudgifter fra. Det
sidste led er udtryk for, at friværdien i andelsboligen alternativt kunne være forrentet
med markedsrenten :

(3) Ustøttede andelsboliger: Kt•(q+agt-pb) + r•(K0-�At) + r•(1-t)•K�t 

Ydelsen til nyopførte støttede andelsboliger er en fast andel på 4,29 pct. af anskaffel-
sesværdien. Anskaffelsesværdien opskrives med ¾ af inflationstakten. Beskatnings-
reglerne svarer til de ustøttede andelsboliger. Det næstsidste led er udtryk for, at fri-
værdien i andelsboligen alternativt kunne være forrentet med markedsrenten. En del
af ydelsen anvendes til at afdrage gælden, hvilket er en opsparing og ikke en omkost-
ning, derfor fratrækkes A. Efter 30 år er lånene tilbagebetalt, og kapitalomkostninger-
ne på 4,29 pct. og afdragene falder bort:

(4) Støttede andelsboliger: Kt•(q+agt-pb) + 0,0429•K0•(1+pb•0,75)t + r•(1-t)•K�t- At

Huslejen i almene boliger er omkostningsbestemt, og huslejen er lig omkostningerne.
Beboernes andel af kapitalomkostningerne i almene boliger udgør en fast andel på 3,4
pct. af anskaffelsesværdien. Anskaffelsesværdien opskrives med ¾ af inflationstakten.
Efter 35 år ophører denne opskrivning: 

(5) Almene boliger: Kt•(q+agt) +0,034•K0•(1+pb•0,75)t

Privat udlejer lejer
ud til markedslejen

I beregningerne er sammenligningsgrundlaget en privat bolig-
udlejer, der opfører en ejendom uden støtte og lejer ud til mar-
kedslejen. For lejeren er boligomkostningen lig med huslejen.
Når investeringen skal være rentabel for udlejeren, betyder det,
at huslejen skal fastsættes, så den dækker udlejerens udgifter
til administration, afskrivninger og grundskyld på ejendommen,
samt sikrer ham en forrentning af kapitalen, der svarer til alter-
nativforrentningen med samme investeringsrisiko.

Forskellen mellem
privat udlejning og
andre boligformer
udtryk for
subsidium

Da privat udlejningsbyggeri ikke tildeles særlige subsidier og
derfor kan opfattes som ikke-støttede boliger, kan forskellen
mellem boligomkostningen for private udlejningsboliger og de
andre boligformer opfattes som et udtryk for størrelsen af
subsidiet til disse andre boligformer. 
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Tabel III.11 Boligomkostninger (user cost) for forskellige boligtyper med samme
anskaffelsespris 

Privat
udlejer

Ejer Andel
ustøttet

Andel
støttet

Almen

--------------------------------------  Indeks  ---------------------------------------

1. år 100 83,3 99,6 68,1 89,5

5. år 100 83,3 97,6 67,2 88,5

10. år 100 83,3 94,3 66,6 87,1

20. år 100 83,3 84,1 68,7 84,4

25. år 100 83,3 76,2 68,2 83,1

30. år 100 83,3 66,4 66,4 81,9

35. år 100 83,3 66,4 66,4 80,7

40. år 100 83,3 66,4 66,4 76,1

Anm.: Private udlejere tildeles ikke særlige subsidier og er derfor sat til indeks 100. Forskellen mellem
private udlejere og de andre boligformer er et udtryk for størrelsen af subsidiet til de andre
boligformer. Beregningerne er nærmere beskrevet i boks III.3.

Kilde: Egne beregninger.

Ejer- og 
andelsboliger skal 
korrigeres for
skattebehandling

Ved beregningen af boligejerens omkostninger skal beskat-
ningsreglerne indgå. Boligejerens udgifter svarer bortset fra
skattebetalinger til den private udlejers udgifter. I beregningen
af omkostningerne ved andelsboliger skal der ligeledes tages
højde for beskatningsreglerne for denne boligform.

Støttet byggeri har
lavere
kapitaludgifter og
ingen skat

Der gælder som tidligere beskrevet særlige regler for den
direkte støtte til kapitalomkostningerne til de almene boliger og
de støttede andelsboliger. For begge boligformer gælder, at
beboerne betaler en fast andel af anskaffelsesprisen, som
reguleres med ¾ af inflationstakten. Desuden betaler de ikke
ejendomsværdiskat.

Subsidieringen af
almene boliger
vokser over tid 

Private udlejningsejendomme, der er den eneste boligform, som
ikke bliver subsidieret, har de højeste boligomkostninger. De
andre boligformer er subsidieret i forskelligt omfang, jf. tabel
III.11. Beregningerne viser, at boligomkostningerne er ca. 10
pct. højere for private udlejningsboliger end for nye almene
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boliger. Forskellen i boligomkostningerne vokser over tiden og
efter 40 år er forskellen ca. 25 pct. Årsagen til, at forskellen
vokser over tiden, er, at stigningen i beboernes betaling til
kapitaludgifterne ikke følger inflationsudviklingen, men kun
opskrives med ¾ af prisstigningstakten. En privat udlejer vil
derimod forvente, at forrentningen af kapitalen fuldt ud følger
inflationen. Subsidieringen af de almene boliger er således på
ingen måde tilendebragt, blot fordi lånene på ejendommene er
tilbagebetalt. 

En gældfri
andelsbolig har de
laveste
boligomkostninger

En ældre ejendom, der overtages som andelsboligforening, vil
umiddelbart efter købet have stort set de samme boligomkost-
ninger som private udlejningsejendomme, jf. søjlen benævnt
Andel ustøttet. I takt med, at gælden nedbringes, vil størrelsen
af subsidiet til andelsboligen stige. Efter 30 år er andelsboliger
den boligform, der har de laveste omkostninger. Det skyldes,
at den skattemæssige behandling af andelsforeninger inde-
bærer, at andelsboligforeningen ikke kan fratrække renteudgif-
ter og ikke betaler ejendomsværdiskat. I starten vil den mang-
lende mulighed for at fradrage renteudgifter og friholdelsen for
ejendomsværdiskat modsvare hinanden, men i takt med, at
gælden nedbringes, vil subsidiet stige. Opsparing i andelsbolig
er således skattefri. Når lånene er tilbagebetalt, er den skatte-
mæssige behandling meget favorabel for andelshaverne. En del
af den økonomiske gevinst ved at overtage en andelsbolig i en
ældre ejendom er endda ikke afspejlet i de beregnede boligom-
kostninger. Denne fordel opstår i form af en lav købspris for
ejendommen, fordi den er underlagt reglerne om omkostnings-
bestemt husleje. 

Nyopførte støttede 
andelsboliger med
gæld har også lave
boligomkostninger

Støttede andelsboliger er den boligform, der har de laveste om-
kostninger i de første 20 år. Forklaringen på de lave omkost-
ninger er, at der ydes støtte til kapitalomkostningerne. En del
af ydelsen på kapitalen går til at nedbringe gælden, og er derfor
en opsparing i boligen og ikke en omkostning. Efter 30 år
falder omkostningerne, fordi betalingen for kapitalomkostnin-
gerne falder bort. På det tidspunkt svarer andelshaverens
opsparing i boligen til 100 pct. af andelen, og der vil derefter
ikke være forskel mellem omkostningerne for støttede og
ustøttede andelsboliger.
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Subsidieringen af
ejerboliger stiger
også når gælden
nedbringes

Ejerboliger har lavere omkostninger end udlejningsboliger, og
dette forhold mellem omkostningerne er konstant over tid. Sub-
sidieringen skyldes, at satsen for ejendomsværdiskatten er
lavere end skatten for anden kapitalindkomst. I beregningerne
er antaget, at positiv og negativ kapitalindkomst beskattes ens.
En antagelse om, at skattesatsen for positiv kapitalindkomst er
højere end for negativ kapitalindkomst, betyder, at subsidiet vil
stige over tid i takt med, at ejerens samlede nettokapitalind-
komst bliver positiv.

Reale
kapitalgevinster
betyder lavere
omkostninger ved at
eje en bolig

Balancen mellem boligformerne påvirkes af ændringer i de
antagelser, der er gjort i beregningerne. Hvis det alternativt
antages, at boligpriserne stiger mere end den generelle infla-
tion, betyder det, at omkostningerne ved at eje en bolig bliver
lavere end i beregningerne. Det er i beregningerne antaget, at
huslejen fastsættes, så den bl.a. sikrer udlejeren en forrentning
af kapitalen, der svarer til alternativforrentningen. En del af
forrentningen af kapitalen er kapitalgevinsten på ejendommen.
I beregningerne er det derfor implicit antaget, at udlejeren
sætter lejen ned, når kapitalgevinsten bliver højere. Derfor vil
omkostningerne for private udlejningsboliger, andelsboliger og
ejerboliger falde i forhold til omkostningerne for almene
boliger. Antages det, at der er reale kapitalgevinster på f.eks.
1 pct. om året på boliger, betyder det, at private udlejningsboli-
ger i år 40 vil være ca. 8 pct. dyrere end almene boliger.

Tradition for
huslejeregulering i
Europa men
liberalisering vinder
frem

I mange af de lande, Danmark normalt sammenlignes med, har
der været tradition for stram huslejeregulering. Som følge af
høj inflation opstod der imidlertid store huslejespænd og store
forvridningsomkostninger ved reguleringen. Derfor er man i
flere lande begyndt at frigive huslejen. I bl.a. Storbritannien
var det en udbredt opfattelse, at de lave huslejer kom de
forkerte til gode. I Storbritannien og Tyskland er der nu kun få
begrænsninger på lejefastsættelsen, og i Frankrig er der fri
lejefastsættelse på nye lejemål. I Holland og Sverige er der
stadig huslejelofter, men der tillades nu en højere grad af
tilpasning til inflationsudviklingen. Ovenstående og den efter-
følgende beskrivelse af offentlige indgreb på boligmarkedet er
baseret på McCrone og Stephens (1995), Boligministeriet
(1997) og Wendt (2000).
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Storbritannien: Fri
lejefastsættelse

I Storbritannien indførtes huslejeregulering ved starten af
Første Verdenskrig som en decideret huslejekontrol, og indtil
1957 var lejen i størstedelen af den private udlejningssektor
fastfrosset i lange perioder ad gangen. Imellem disse perioder
er huslejeniveauet blevet korrigeret for inflation i store spring,
der skulle dække op til 20 års inflation. I 1957 blev huslejekon-
trollen afviklet i en del af sektoren og huslejen for boliger, der
stadig var underlagt lejekontrol, blev korrigeret for 20 års
inflation. Det førte til en fordobling af huslejerne på disse
boliger. Denne reform var så upopulær, at Labour-regeringen
i 1965 underkastede boligerne, der i 1957 blev fritaget husleje-
kontrollen, en regulering, der minder om det lejedes værdi.
Denne reguleringsform førte imidlertid til, at inflationen løb fra
huslejerne under de inflationære forhold i 1970’erne. Den store
ubalance, der opstod mellem huslejerne og forbrugerpriserne,
dannede grundlag for den reform i 1988, som fastlagde den
nuværende lejelovgivning. Under det nuværende system kan en
udlejer vælge mellem at forhandle huslejen frit med lejeren ved
et lejemåls indgåelse, men hvor lejeren sikres retten til at blive
boende, eller indgå et tidsbegrænset lejeforhold, hvor lejeren
kan bede et huslejenævn om at revurdere lejen. Huslejen i
eksisterende lejemål indgået før 1989 reguleres med pris-
stigningstakten.

Britiske erfaringer
med deregulering

Perioden efter huslejen blev frigivet i Storbritannien har været
karakteriseret ved betydelige huslejestigninger og en stigende
betydning af privat udlejning som boligform, jf. Crook og
Kemp (1996). Siden 1989 er antallet af unge, der bor hos deres
forældre steget, og blandt de unge, der flytter hjemmefra,
vælger flere en lejebolig og færre en ejerbolig. Det tyder også
på, at mobiliteten på lejeboligmarkedet er steget væsentligt, jf.
Department of the Environment, Transport and the Regions
(1998). I et studie over 20.000 engelske husholdninger
konkluderes det, at mens 24 pct. af lejerne i privat udlejning
havde flyttet inden for det sidste år i 1984, så var tallet i 1996-
97 oppe på 40 pct. Det er dog usikkert, hvor stor betydning
frigivelsen af huslejen har haft for denne udvikling. En del af
forklaringen på, at unge bliver boende længere hjemme kan
være, at studerende mistede retten til boligstøtte i 1990,
ligesom den demografiske udvikling i retning af flere papirløse,
barnløse parforhold kan have øget unges tilbøjelighed til at bo
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i lejebolig frem for ejerbolig.

Tyskland: Fri 
lejefastsættelse 
men loft over 
huslejestigninger

Som Storbritannien var Vesttyskland efter Anden Verdenskrig
i en situation med boligmangel, og huslejekontrol indførtes for
at forhindre en stor omfordeling fra lejere til ejere. Husleje-
kontrollen havde dog ikke så store forvridningsomkostninger
som i Storbritannien, da den vesttyske inflation var lavere, og
der blev tilladt hyppigere justeringer af lejeloftet. I 1960’erne
påbegyndtes en gradvis deregulering af huslejen, således at
lejen blev frigivet i landdistrikter og mindre byer først,
afsluttende med Berlin i 1994. Dereguleringen havde dog nogle
uønskede fordelingsmæssige virkninger, hvorfor man i 1971
indførte mulighed for at klage til det lokale huslejenævn over
lejestigninger. Desuden er der et loft over huslejestigninger på
30 pct. over tre år. Der kræves særlige begrundelser for, at en
udlejer kan opsige et lejemål, og der findes ikke tidsbegænset
leje.

Frankrig: Styrede
lejestigninger

Ligesom Storbritannien indførte Frankrig huslejekontrol under
Første Verdenskrig, og først i 1948 blev der påbegyndt et
forsøg på gradvis tilpasning til markedsniveauet. Både i
perioden 1914-48 og efter 1948 har der været betydelig
inflation, hvilket har udhulet huslejerne og mindsket incitamen-
tet til at opføre lejeboliger. I 1986 blev der mulighed for fri
lejefastsættelse i treårige kontrakter, og den årlige leje kunne
stige med udgangspunkt i et byggeomkostningsindeks. I 1989
blev det nuværende regelsæt dannet, og lejekontrakternes
længde blev nu sat til seks år, og der er kun fri husleje for
nyudlejning, mens genudlejning er underlagt en regulering, der
minder om det lejedes værdi. Lejeren er ikke sikret mulighed
for at forny et lejemål.

Holland: Fri
lejefastsættelse på
dyre boliger, 
lejekontrol på billige
boliger

I Holland har der været lejelovgivning i skiftende former siden
1901. Der har gennemgående været lagt stor vægt på sociale
formål i lovgivningen, hvorfor der har været lejelofter i stort
set hele perioden. I 1925 blev huslejen bundet til omkostnings-
udviklingen, og i 1940 blev den helt fastfrosset. I 1947
sikredes lejernes mulighed for at beholde deres lejemål, og
endnu i dag kan lejer ikke opsiges uden særlig begrundelse. I
1989  begyndtes  en  liberalisering  af  lejemarkedet, således at
huslejen  for nyopførte  boliger er fri. For nye lejemål i eksi-
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sterende byggeri fastsættes lejen frit, hvis huslejen er højere
end 1.100 NLG, mens hvis lejen er mindre end 1.100 NLG, er
den underlagt et lejeloft, der er bestemt ud fra boligens belig-
genhed, alder mv. Inden for et lejemål må huslejen stige med
højst 6 pct. årligt. Lejer kan klage over huslejen til et husleje-
nævn.

Også lejeloft i 
Sverige

I Sverige har der været huslejeregulering siden 1942. Fra 1968
til 1990 styrede staten direkte huslejeudviklingen i den private
udlejningssektor, som var sektoren en anden almennyttig
sektor. Under den nuværende regulering bestemmes huslejen
ud fra det lejedes værdi, som er fastsat ud fra huslejerne i den
almennyttige sektor. Lejerne kan klage over huslejen til det
lokale huslejenævn, og lejerne kan ikke opsiges uden særlig
begrundelse. I Stockholm var lejeloftet i maj 2000 1.400 SEK
pr. kvadratmeter pr. år, men der har i 2000 været pres for
yderligere lempelse af lejeloftet.

III.5 Reguleringen af lejeboligmarkedet

Reguleringens 
betydning for 
indkomstfordeling,
mobilitet og 
udnyttelse af 
boligmassen

Reguleringen af lejeboligmarkedet betyder, at nogle lejere
betaler mindre i husleje end andre for boliger af samme
kvalitet. Hvis lejlighederne med de relativt lave huslejer tilfald-
er husstande med lav indkomst, kan dette have en ønsket
fordelingsmæssig virkning, og huslejereguleringen forsvares
ofte med dette argument. Der er dog intet i det eksisterende
regelsæt, der sikrer en sådan omfordeling, idet udlejer har
anvisningsret til boligen. Desuden fremhæves det ofte, at hus-
lejereguleringen dels nedsætter mobiliteten, hvilket kan have
uhensigtsmæssige effekter for arbejdsmarkedets fleksibilitet, og
dels indebærer en dårlig udnyttelse af boligmassen, idet mange
lejere opretholder et for stort boligforbrug pga. den kunstigt
lave husleje. Dette afsnit dokumenterer, hvorledes de til hus-
lejereguleringen tilknyttede gevinster påvirker beboerne på
lejeboligmarkedet på forskellig vis. Fremstillingen tager ud-
gangspunkt i huslejereguleringen og de private udlejnings-
boliger, men almene boliger og andelsboliger berøres også.
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Emnerne, der belyses, er:

•   Reguleringens virkning på boligudbud og -efterspørgsel
•   Fordelingsmæssige konsekvenser af reguleringen
•   Reguleringens betydning for udnyttelsen af boligmassen
•   Reguleringens betydning for mobiliteten på boligmarkedet

Huslejeregulering
påvirker hele
boligmarkedet

Tilstedeværelsen af et lejeloft på dele af boligmarkedet
påvirker andre dele af boligmarkedet, og det er nødvendigt at
have kendskab til disse afsmitningseffekter for at kunne vur-
dere effekten af at ændre huslejereguleringen. Sammenfattende
skønnes det, at huslejereguleringen har ført til højere priser på
ejerboliger, øget huslejerne i de yngste dele af lejeboligmassen
og ført til en stigning i den samlede boligmasse.

Overefterspørgsel
efter boliger der er
omfattet af lejeloft

Det må ventes, at personer, der efterspørger en bolig, til en vis
grad er villige til at substituere mellem forskellige boligformer,
hvis det er økonomisk fordelagtigt. Boliger, der er underlagt
huslejeregulering, er billigere, hvorfor flere foretrækker dem
frem for ikke-regulerede boliger. Dette har ført til overefter-
spørgsel efter regulerede lejeboliger. For boliger, der er under-
lagt omkostningsbestemt husleje, vil forskellen mellem efter-
spørgsel og udbud være stigende over tid. Det sker for det
første, fordi den omkostningsbestemte husleje, som følge af
beregningen af kapitalafkastet, stiger langsommere end infla-
tionen, hvilket gør disse boliger mere økonomisk attraktive.
For det andet har udlejer incitament til at lade disse boliger
forfalde og senere renovere dem gennemgribende, så de kan
overgå til regulering efter det lejedes værdi. Dermed stiger
efterspørgslen, og udbudet af boliger, der er reguleret efter om-
kostningsbestemt husleje, falder.

Samlet 
boligefterspørgsel
og -udbud er steget

Som en konsekvens heraf vil efterspørgslen søge ud på andre
dele af boligmarkedet. Dette presser priserne op på de dele af
boligmarkedet, der ikke er omfattet af lejeloftet. Prisstig-
ningerne øger incitamentet til opførelse af boliger i disse
segmenter, og da opførelse af nye boliger må formodes at finde
sted hurtigere, end de ældre lejeboliger kan forfalde, vil det
samlede boligudbud stige. Den omkostningsbestemte husleje
må derfor ventes at have ført til højere ejerboligpriser og
højere huslejer i de udlejningsboliger, der ikke er omfattet af



12) Häckner og Nyberg (2000) viser i en teoretisk model, at det
modsatte kan opstå, hvis flere segmenter af boligmarkedet er
underlagt regulering. En forudsætning er, at huslejereguleringen
fører til, at de rigeste bosætter sig i små regulerede lejeboliger af
lav kvalitet. Senere i dette afsnit dokumenteres det, at de rigeste
snarere bor i store regulerede lejeboliger af høj kvalitet, hvorfor
det vurderes, at huslejereguleringen fører til stigende ejerbolig-
priser, jf. hovedteksten.
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denne form for regulering.12

Overefterspørgsel
fører til
rationering

I en situation med overefterspørgsel efter udlejningsboliger
bliver de boliger, der udbydes, fordelt blandt efterspørgerne
efter en rationeringsregel. Man kan forestille sig mange ratio-
neringsregler. En ofte anvendt rationeringsregel er, at boliger
tildeles til de personer, der har stået længst i en kø. En bolig-
søgendes anciennitet i en pensionskasse eller lignende har ofte
også stor betydning for vedkommendes chance for at få en
billig reguleret bolig. Man kan også forestille sig, at de private
udlejningsboliger fordeles tilfældigt blandt de personer, der
efterspørger dem. Endelig har det uden tvivl betydning for en
boligsøgendes mulighed for at finde bolig, hvilke forbindelser
vedkommende har til andre lejere, udlejere eller administratorer
af lejeboliger.

Huslejeregulering
leder til sort marked

Boligmangel og huslejeregulering vil føre til fremkomsten af et
sort marked. Hvis dette sorte marked er effektivt, kan brug af
penge under bordet føre til en situation, der minder om
situationen med fri lejefastsættelse. I denne situation betaler
personer med stor betalingsvillighed for en lejlighed blot et
beløb under bordet. Beløbet svarer til nutidsværdien af for-
skellen mellem markedslejen og den regulerede leje, og  udfal-
det bliver som på et frit marked. Der er dog store søgeomkost-
ninger forbundet med at lede efter bolig på et sort marked, og
det forhold, at det er ulovligt at modtage penge under bordet,
vil også afholde mange udlejere herfra. Et sort marked vil
derfor næppe kunne fjerne overefterspørgslen efter regulerede
lejeboliger.

Rationeringsreglen
og antallet af 
regulerede boliger

Omfanget af afsmitningen fra huslejereguleringen til ejerbolig-
markedet afhænger af, hvilke personer der har fået en hus-
lejereguleret bolig. Hvis lavindkomstpersoner har haft større



13) På baggrund af en anden analyse finder Andersen og Rasmussen
(1997) også husprisfald ved en deregulering af det private
udlejningsmarked.

14) Andelsboliger er ikke reguleret på samme måde som private
udlejningsboliger. Imidlertid påvirkes boligomkostningerne i
ældre andelsboliger også af offentlig regulering, jf. senere i
afsnittet. Derfor betragtes disse boliger også som regulerede.
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har betydning for
afsmitningen til 
ejerboligmarkedet

held til at få billige, regulerede boliger, end højindkomstperso-
ner, vil mange højindkomstpersoner have været nødt til at købe
ejerboliger. Da højindkomstpersoner har større boligefter-
spørgsel, vil dette alt andet lige have ført til stærkt stigende
priser på ejerboliger. Omvendt, hvis regulerede boliger er
blevet mere tilfældigt fordelt, vil færre højindkomstpersoner
være på ejerboligmarkedet, og stigningen i ejerboligpriserne er
blevet mindre. Da lejeloftet omfatter et stort segment af bolig-
markedet, må effekten på ejerboligpriserne ventes at være
betydelig.

Fri lejefastsættelse
fører sandsynligvis
til faldende 
huspriser

Beregninger af Rasmussen (1999) indikerer, at afvikling af
huslejereguleringen vil føre til gennemsnitlige husprisfald i
Københavns kommune på 9 til 17 pct.13 I resten af landet, hvor
huslejereguleringen ikke påvirker huslejerne i så høj grad, må
husprisfaldene ventes at blive mindre.

Belysning af 
huslejereguleringens
fordelingsmæssige
virkninger

I det efterfølgende belyses det, hvem der får glæde af husleje-
reguleringen, og hvor store besparelser man kan opnå ved at
bebo en reguleret bolig. En reguleret bolig kan være en privat
udlejningsbolig, en almen bolig eller en ældre andelsbolig.14

Beregningen af besparelsen ved at bebo en reguleret bolig er
forbundet med usikkerhed, og resultatet skal fortolkes med en
vis forsigtighed. Usikkerheden knytter sig primært til den
gennemsnitlige størrelse af besparelsen. Derimod skønnes
fordelingen af gevinsterne på indkomstgrupper og andre
socio-økonomiske karakteristika ikke at være påvirket nævne-
værdigt. 

Gevinsten i
boliglotteriet

Overefterspørgslen efter regulerede lejeboliger gør, at der
kræves held for at få en sådan bolig. Reguleringen holder
huslejen under lejen på et frit marked, hvorfor man kan sige, at
folk, der gerne vil have en billig lejebolig, deltager i et lotteri,



15) I andre sammenhænge kaldes besparelsen et huslejespænd.
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hvori gevinsten er en besparelse på boligbudgettet. Denne
besparelse kaldes i det følgende reguleringsgevinsten.15

Regulerings-
gevinsten er 
stigningen i huslejen
ved fuld
liberalisering

Reguleringsgevinsten udtrykker, hvor meget huslejen ville
stige, hvis al huslejeregulering blev fjernet. Det vil sige, at
huslejen så hverken ville være bestemt af det lejedes værdi eller
omkostningsbestemt, og at lejen til enhver tid kunne tilpasses
ændrede renter eller andre omkostninger ved udlejning. Da
lejen under fri lejefastsættelse ikke er underlagt nogen restrik-
tioner, er reguleringsgevinsten at betragte som huslejestignin-
gen ved den skrappest tænkelige liberalisering af markedet for
lejeboliger. 

Fri husleje dækker
omkostninger og
bedst mulig
forrentning

Når lejefastsættelsen er fri, og der ikke er overnormal profit
ved udlejningsvirksomhed, vil en udlejer fastsætte huslejen
således, at den dækker omkostningerne ved udlejning samt
matcher den bedste forrentning, der kunne opnås ved andre
investeringer.

Måling af 
regulerings-
gevinsten

Reguleringsgevinsten måles som forskellen mellem den fri eller
uregulerede leje og den årlige husleje, der faktisk betales. Den
fri husleje beregnes som et skønnet leje-prisforhold ganget med
en beregnet boligpris, jf. boks III.4. I leje-prisforholdet indgår
forrentning og omkostninger ved udlejning, og den anvendte
boligpris er beregnet ved hjælp af Told- og Skattestyrelsens
vurderingsmodel.
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Boks III.4 Reguleringsgevinsten

For at vurdere huslejereguleringens konsekvenser er det nyttigt at opgøre den
økonomiske fordel, hver enkelt person har af reguleringen. Reguleringsgevinsten er
her opgjort ved det beløb, der spares, fordi huslejen under regulering er lavere, end
den ville være, hvis boligen ikke var underlagt huslejeregulering. Reguleringsgevinsten
indikerer betydningen af huslejereguleringen for en persons forbrugsmuligheder, og
den anvendes ofte i studier af konsekvenserne af huslejeregulering. Alternativt kan
ændringen i forbrugeroverskuddet bruges som mål for velfærdsændringer.

I figuren er vist en persons boligefterspørgselskurve og forskellige priser og  mæng-
der. For simpelheds skyld antages personen at få en mængde på efterspørgselskurven,
selvom reguleringen kan føre til, at en person til den regulerede pris får en anden
mængde, end vedkommende kunne ønske. Reguleringsgevinsten er forskellen mellem
markedslejen, pm, og lejeloftet, pc, ganget med boligbeholdningen under huslejeregu-
lering, qc. Reguleringsgevinsten udgøres således af rektanglet pcpmCD. Forbruger-
overskuddet for en enhed er forskellen mellem det, forbrugeren højst ville betale for
en enhed, som udtrykt ved efterspørgselskurven, og den pris, der faktisk betales. Uden
huslejeregulering efterspørger forbrugeren qm enheder, og det samlede forbrugerover-
skud er summen af forbrugeroverskud for alle enhederne, dvs. arealet pmAB. Med
huslejeregulering er forbrugeroverskuddet pcAD. Stigningen i forbrugeroverskuddet,
pcpmBD, er således mindre end reguleringsgevinsten.

Figur: Reguleringsgevinst og forbrugeroverskud
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Rt 
 Tt � rt � /t 	
pt�1	pt

pt

pt

Boks III.4 fortsat

For at beregne reguleringsgevinsten skal man både kende den husleje, der betales for
en huslejereguleret bolig, og den husleje, der skulle betales, hvis boligen blev fritaget
fra huslejereguleringen. Oplysninger om huslejer i almene og private udlejningsboliger
findes i BBR. Et skøn for huslejen på en bolig, der er fritaget for regulering, beregnes
det ud fra den antagelse, at forrentningen af en ejendomsinvestering skal svare til den
bedste forrentning, en investor alternativt kunne opnå. Huslejen skal derfor dække
grundskyld, forrentning samt løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger,
korrigeret for forventede kapitalgevinster. Huslejen beregnes således:

hvor Rt er huslejen på tidspunkt t. Tt er grundskyldspromillen ganget med grundværdi-
ens andel af ejendomsværdien. Tt varierer mellem kommuner, men er i gennemsnit
0,59 pct. af boligens pris. rt er den reale alternative forrentning inklusive en risikopræ-
mie. rt antages at være 7 pct., hvoraf risikopræmien er 3 pct. /t er omkostninger til ad-
ministration, afskrivninger, drift og vedligeholdelse. Ud fra omkostningerne for alment
boligbyggeri sættes de til 1,3 pct. pt er boligens pris. (pt+1-pt)/pt er den forventede reale
kapitalgevinst. I perioden 1955-2000 har der ikke været systematiske reale kapital-
gevinster, så denne størrelse sættes lig 0. Udtrykket i parentesen bliver med disse
antagelser 8,9 pct., hvilket svarer til et pris-lejeforhold på 11,2. Til sammenligning
finder Boligministeriet (1997) et gennemsnitligt pris-lejeforhold for privat udlejning
på 10,0 i kommuner, der ikke har omkostningsbestemt husleje.

Prisen på udlejningsboligen beregnes ved hjælp af Told- og Skattestyrelsens
vurderingsmodel for ejerboliger. Prisen på en bolig bestemmes � bortset fra grund-
prisen � ud fra størrelsen i kvadratmeter gange en pris pr. kvadratmeter, hvor
kvadratmeterprisen opgøres som en standardpris for området korrigeret for boligens
alder, installationsforhold osv. Standardprisen varierer over landet. Ved hjælp af
statistiske metoder (hedonisk regression) er der fundet en sammenhæng mellem fysiske
karakteristika og salgsprisen, hvilket leder frem til den nævnte korrektion af standard-
prisen, således at prisen for en bolig skematisk kan beskrives som:

Vurderingspris  =  (standardkvadratmeterpris for området + korrektion for
alder, installationer mv.) • antal kvadratmeter.

Eksempelvis korrigeres m2-prisen for et parcelhus med 69 kr. pr. år, bygningen er
opført efter 1965 og �400 kr., hvis bygningen har eternittag. For yderligere
dokumentation af Told- og Skattestyrelsens model, se Told- og Skattestyrelsen (1999).
For nærmere dokumentation af beregningerne i øvrigt se Jespersen og Munch (2001).
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Værdien af en bolig
med fri leje sættes
lig prisen på en 
ejerbolig 

Den boligpris, der indgår i beregningerne af den fri husleje,
antages at være lig prisen på en ejerbolig med de samme
karakteristika, dvs. størrelse, beliggenhed mv. Der er flere
forhold, der taler for, at prisen på en ureguleret lejebolig kan
være forskellig fra prisen på en ejerbolig, men forholdene
trækker i forskellige retninger. Subsidier til ejerboligformen
gennem lav ejendomsværdibeskatning taler for, at prisen på en
ejerbolig er højere end prisen på en tilsvarende bolig til udlej-
ningsformål. Desuden kan retten til ombygning og ændringer
på ejerboliger gøre prisen på en ejerbolig højere end prisen på
en tilsvarende lejebolig. Endelig er der grund til at tro, at
kvaliteten af en ejerbolig vil være højere end kvaliteten af en
lejebolig med de samme fysiske karakteristika, hvilket også
trækker i retning af, at ejerboligprisen vil være højere. Om-
vendt er det tænkeligt, at en privat boligejer føler en større
risiko ved udsving i boligprisen end en udlejer, der ofte har en
stor portefølje af investeringer, og hvis økonomi derfor ikke
afhænger så meget af udsving i prisen på boligen. Dette træk-
ker i retning af, at prisen er større på lejeboliger. Der er ikke
nogen opgørelser over størrelsen af disse effekter, og det er
vanskeligt at vurdere den samlede betydning. Ved beregningen
af reguleringsgevinsten tages der derfor, som beskrevet, ud-
gangspunkt i prisfastsættelse af lejeboliger, som var de
ejerboliger.

Regulerings-
gevinsten
kan overvurdere
betydningen af
huslejestigninger

Da ejerboligpriserne, som nævnt, sandsynligvis er blevet pres-
set op af den eksisterende huslejeregulering, vil en afskaffelse
af denne regulering betyde, at ejerboligpriserne falder. Dette vil
påvirke de huslejer, der vil gælde på et frit marked, i nedad-
gående retning, hvilket isoleret set trækker i retning af, at be-
regningerne overvurderer de langsigtede huslejestigninger.
Huslejestigningens virkning på husstandenes forbrugsmulig-
heder vil endvidere blive afbødet af stigninger i boligydelse og
boligsikring. Betydningen af huslejestigningerne for lejernes
forbrugsmuligheder overvurderes derfor sandsynligvis af den
beregnede reguleringsgevinst.

Fri lejefastsættelse
giver
huslejestigninger

Beregningerne viser, at en overgang til helt fri fastsættelse af
huslejen vil føre til huslejestigninger i private udlejnings-
boliger, der ligger i kommuner, hvor huslejen reguleres efter



16) Et eksempel fra datamaterialet er en lejlighed på 88 m2 i Fre-
deriksberg kommune, opført i 1963 med en nuværende årlig
husleje på 36.840 kr. Den skønnede markedspris i 1999 er
751.983 kr., og markedslejen beregnes til 64.798 kr. Fri lejefast-
sættelse ville således indebære, at huslejen i 1999 skulle være
27.958 kr. højere svarende til en stigning på 76 pct.

17) Rasmussen (1999) finder gennemsnitlige huslejestigninger ved
afvikling af huslejereguleringen på mellem 25 pct. og 41 pct. i
Københavns kommune.
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omkostningsbestemt husleje, på gennemsnitlig 43 pct.16 Bolig-
ministeriet (1997) beregner en gennemsnitlig huslejestigning på
39 pct. på landsplan i de regulerede kommuner, hvis den
omkostningsbestemte husleje afskaffes, og hele lejeboligbestan-
den overgår til at blive reguleret efter det lejedes værdi.17

Boligministeriets skøn tog udgangspunkt i boligpriserne midt
i 1990’erne, mens nærværende skøn tager udgangspunkt i
priserne sidst i 1990’erne, der er betydelig højere. Til gengæld
forudsætter Boligministeriet, at den fri husleje er 10 pct. af
boligprisen, mens den i nærværende beregninger antages at
være knap 9 pct., jf. boks. III.4. Det første forhold taler for, at
skønnet i dette kapitel skulle være meget højere end Boligmini-
steriets, hvorimod det andet forhold trækker i den modsatte
retning.

Stor geografisk og
aldersmæssig
variation i skønnede
huslejeændringer

De beregnede huslejestigninger er størst i Københavns Amt,
hvor den gennemsnitlige huslejestigning er 96 pct. Herefter
følger Roskilde Amt med 74 pct., Frederiksborg Amt med 71
pct. og Københavns og Frederiksberg kommuner med 68 pct.
I Århus Amt stiger huslejen gennemsnitlig 49 pct., i Fyns Amt
er den gennemsnitlige huslejestigning 22 pct., og i Ribe Amt er
den 11 pct. Resten af landet vil ikke opleve større husleje-
stigninger. Huslejestigningerne er størst for boliger opført før
1964, hvor den beregnede huslejestigning er 39 pct., mens den
for boliger opført efter 1964 er 24 pct. Disse tal dækker både
over regulerede og ikke-regulerede kommuner.

Skønnet på den
gennemsnitlige
huslejestigning er
usikkert

Størrelsen af den beregnede gennemsnitlige huslejestigning
afhænger meget af specifikke antagelser om markedsforrent-
ning, omkostninger og priser på boligerne. De anvendte skøn
er usikre, hvilket gør skønnet på huslejestigningerne usikre.
Antages markedsforrentningen eksempelvis at være 1 pct.point



18) Se Jespersen og Munch (2001).

19) En mangel ved registeroplysningerne er, at ikke alle lejeboliger og
ingen andelsboliger har huslejeoplysninger. For disse boliger
udledes dog reguleringsgevinster ud fra boligernes øvrige fysiske
karakteristika og fra boliger, hvor huslejeoplysninger eksisterer.
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lavere, reduceres den gennemsnitlige huslejestigning med 16
pct.point. De beregnede huslejestigninger skal derfor tolkes
med forsigtighed.

Fordelingsresultater
er robuste 

Følsomhedsanalyser tyder på, at fordelingen af regulerings-
gevinsten på socio-økonomiske karakteristika ikke påvirkes
synderligt af ændringer i antagelserne om markedsforrentnin-
gens, omkostningernes og ejerboligprisernes niveau.18 Selvom
niveauet for den gennemsnitlige huslejestigning er usikkert,
tyder det således på, at konklusionerne senere i afsnittet om,
hvem der drager fordel af reguleringen, er robuste over for
ændrede antagelser om forrentning, omkostninger og pris-
niveau.

Data til 
beregning af 
reguleringens 
konsekvenser

Analyserne af reguleringsgevinsten er foretaget på register-
oplysningerne, der er beskrevet i boks III.1. Der er således
beregnet en reguleringsgevinst for alle private udlejnings-
boliger, almene boliger og ældre andelsboliger.19 Nedenfor
undersøges, hvilke befolkningsgrupper inden for hver af disse
tre boligformer reguleringsgevinsterne tilfalder.

Er regulerings-
gevinsten målrettet
inden for gruppen af
lejere?

Det fremgår af beskrivelsen af beboersammensætningen i de
fire boligformer i afsnit III.3, at der i private udlejningsboliger
er en overrepræsentation af enlige, pensionister, studerende,
langtidsledige og førtidspensionister. Dette betyder, at gennem-
snitsindkomsten blandt lejere er lavere end gennemsnittet for
hele befolkningen. Det fremgår samtidig, at indkomsterne inden
for gruppen af lejere er meget ulige fordelt. Hvis huslejeregu-
leringen finder sted af fordelingshensyn, må man forvente, at
reguleringsgevinsten helt overvejende tilfalder personerne med
lave indkomster inden for gruppen af lejere i private udlej-
ningsboliger.

Lejerne i private
udlejningsboliger

Fordelingen af reguleringsgevinsten på indkomstgrupper kan
illustreres ved at foretage en opdeling af husstandene i private



20) Eksempelvis har en husholdning på fire personer bestående af to
voksne og to børn typisk ikke behov for fire gang så stort boligfor-
brug som en enlig uden børn. Den første husholdning svarer til 2,5
ækvivalerede personer og den enlige uden børn svarer til 1
ækvivaleret person, jf. ækvivaleringsfaktoren beskrevet i boks
III.1 i afsnit III.3.
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opdeles i
indkomstdeciler

udlejningsboliger på indkomstdeciler, jf. tabel III.12. En sådan
opdeling viser, f.eks. at lejerne i gennemsnit har en ækvivaleret
disponibel indkomst på 111.000 kr., mens de 10 pct. rigeste
personer i gennemsnit har en indkomst på 225.000 kr. Det kan
i øvrigt bemærkes, at der i de to første deciler er forholdsvis
mange studerende, mens pensionisterne primært er placeret i
3., 4. og 5. decil.

Regulerings-
gevinsten korrigeres
for stordriftsfordele
i boligforbruget

Reguleringsgevinsten er beregnet som et årligt kronebeløb pr.
udlejningsbolig. For at afklare reguleringsgevinstens forde-
lingsvirkninger skal den deles ud på personerne i indkomst-
decilerne. Dette kan gøres på forskellige måder. En mulighed
er at fordele gevinsten ud på de voksne beboere i boligen, men
her er i stedet valgt at husholdningsækvivalere reguleringsge-
vinsten på samme måde som indkomsten, som beskrevet i boks
III.1. Hermed tages der højde for stordriftsfordele i forbruget
i den enkelte husholdning, samt at børn ikke har behov for så
stort et forbrug som voksne. 20

Tabel III.12 Reguleringsgevinst for beboere i private udlejningsboliger fordelt på
indkomstdeciler, 1999

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Alle

-------------------------------  1.000 kr.  -------------------------------

Maksimumindkomst 59 75 85 95 104 115 127 143 167 225a 111a

Reguleringsgevinst 15,8 8,1 7,0 7,0 6,5 7,3 9,4 10,1 12,4 18,4 10,2

Boligsikring 0,8 1,9 1,7 1,3 1,0 0,9 0,6 0,3 0,2 0,1 0,9

Boligydelse 0,2 0,6 2,4 4,4 6,1 4,7 2,7 2,0 1,1 0,3 2,5

a) For 10. decil og “Alle” er angivet gennemsnittet.

Anm.: Indkomstbegrebet er den husholdningsækvivalerede disponible indkomst, jf. boks III.1.
Reguleringsgevinst, boligsikring og boligydelse er ligeledes husholdningsækvivaleret.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger.



21) Gyourko og Linneman (1989) har vha. denne metode undersøgt,
i hvilket omfang reguleringsgevinsten er målrettet til de dårligst
stillede befolkningsgrupper i New York.
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Regulerings-
gevinsten falder
først med
indkomsten...

...men stiger fra 5.
decil

Reguleringsgevinsten er forholdsvis høj for personerne i 1.
decil, idet de i gennemsnit modtager 15.800 kr. om året som
følge af huslejereguleringen, jf. tabel III.12. Det kan sammen-
holdes med, at alle lejere i gennemsnit modtager 10.200 kr. i
reguleringsgevinst. I 2. decil er reguleringsgevinsten under
dette gennemsnit, og er siden svagt faldende med indkomsten,
således at den er lavest for personerne i 5. decil. Herefter
begynder reguleringsgevinsten at stige igen, sådan at de rigeste
10 pct. også modtager de højeste reguleringsgevinster på i
gennemsnit 18.400 kr. pr. person.

Regulerings-
gevinsten er ikke 
målrettet mod
lavindkomst-
grupperne

Det er med andre ord personerne med de laveste og højeste
indkomster, der modtager de største reguleringsgevinster, mens
mellemindkomstgrupperne modtager de laveste regulerings-
gevinster. Huslejereguleringen kan dermed ikke forsvares med,
at gevinsterne fortrinsvis tilfalder de fattigste lejere. En sam-
menligning med boligsikringen, der bl.a. tildeles på baggrund
af indkomsten, viser, at mens den fattigste halvdel af lejerne
modtager mere end ¾ af de samlede boligsikringsudbetalinger,
modtager de under halvdelen af reguleringsgevinsterne.

Betydningen af flere
socio-økonomiske
faktorer undersøges
i samme analyse

Man kan opnå et mere præcist billede af, hvilke befolknings-
grupper reguleringsgevinsterne tilfalder vha. en regressions-
analyse. Regressionsanalyse kan på en gang finde statistiske
sammenhænge mellem reguleringsgevinstens størrelse og per-
soners indkomst, formue, uddannelse, alder, ægteskabelige for-
hold m.m.21 Fordelen ved regressionsanalyse frem for decil-
opdeling kan eksempelvis fremkomme, hvis husstandens
alderssammensætning har betydning for reguleringsgevinsten,
mens indkomsten ingen betydning har herfor. I dette tilfælde
kan decilopdeling give det indtryk, at der er en sammenhæng
mellem reguleringsgevinst og indkomst, fordi der er en sam-
menhæng mellem alder og indkomst. Regressionsanalyse vil
kunne inddrage både alder og indkomst og da afsløre, hvilken
faktor der påvirker reguleringsgevinsten mest. I første søjle i
tabel III.13 fremgår resultaterne af en sådan regressions-
analyse for privat udlejning.
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Tabel III.13 Socio-økonomiske forholds betydning for reguleringsgevinsten, 1999

Privat 
udlejning

Almene 
boliger

Andels-
boliger

Alder 18-24 år 0 0 0

Alder 35-44 år 1.971 3.659 4.139

Alder 45-54 år 4.430 5.230 7.172

Alder 55-64 år 5.409 7.574 8.592

Alder over 65 år -1.104 5.176 5.887

Enlig mand 1.799 -2.382 0

Enlig kvinde 1.744 0 0

3 eller flere voksne beboere 3.548 0 2.508

Antal børn under 18 år 1.526 368 3.933

Statsborgerskab fra ikke-OECD-land 4.039 -4.575 -6.274

Studerende 1.003 0 3.029

Ufaglært 0 -2.074 0

Kort videregående uddannelse 3.908 2.997 3.339

Mellemlang videregående uddannelse 2.234 0 3.319

Lang videregående uddannelse 11.288 3.765 6.610

Førtidspensionister -7.523 -3.005 -4.423

Langtidsledige 0 -3.719 0

Husstandsindkomst, 100.000 kr. 1.218 4.037 2.248

Husstandsindkomst kvadreret 265 186 188

Husstandsformue, 100.000 kr. 196 256 133

København 9.170 -2.293 -2.227

Stor provinsby 6.624 8.554 2.399

Landkommune -8.965 -5.451 -22.455

Konstantled 6.740 3.317 8.616

Anm.: Reguleringsgevinsten er opgjort for hele husstanden. De personlige karakteristika er for
husstandens hovedperson, der i husstande med mere end en voksen er valgt tilfældigt blandt disse.
Referencehusstanden har to voksne og er bosat i en mellemstor provinskommune. Hovedpersonen
er i aldersgruppen 25-34 år og faglært. Indkomstbegrebet er husstandens samlede (ikke-
ækvivalerede) disponible indkomst. En værdi forskellig fra 0 angiver, at faktoren er statistisk
signifikant på 5 pct. niveau. For yderligere oplysninger se Jespersen og Munch (2001).

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Fortolkning af 
regressionsanalysen

Koefficienterne til de enkelte faktorer i tabel III.13 angiver,
hvor mange kr. reguleringsgevinsten for en husstand ændres
med ved en ændring i faktoren. Eksempelvis får husstande i
private udlejningsboliger med en hovedperson i aldersgruppen
55-64 år i gennemsnit 5.409 kr. mere i reguleringsgevinst end
husstande med en hovedperson i referencegruppen, som er
25-34 år. Samtidig er der også en sammenhæng mellem regu-
leringsgevinst og uddannelsesniveau for husstandens hoved-
person. Således vil lang videregående uddannelse alt andet lige
give 11.288 kr. mere i reguleringsgevinst end husstande med
en faglært hovedperson.

Regulerings-
gevinsten tilfalder 
fortrinsvis de bedst
stillede 
befolkningsgrupper

Analysen viser, at det er de bedst stillede befolkningsgrupper
på markedet for private udlejningsboliger, der har held til at
erhverve sig boliger med en husleje, der er under markedslejen.
Reguleringsgevinsten stiger således med husstandsindkomsten
og husstandsformuen, samtidig med at videregående uddannel-
se giver en højere reguleringsgevinst. Studerende, der typisk
kan se frem til en forholdsvis høj livsindkomst, får også højere
reguleringsgevinst end andre. Omvendt modtager husstande
med førtidspensionister lavere reguleringsgevinster. Samlet må
det altså siges, at huslejereguleringen tilvejebringer gevinster,
som meget klart er rettet mod de bedst stillede socio-økono-
miske grupper på markedet for private udlejningsboliger.

I almene boliger
tilfalder de største
reguleringsgevinster
også personerne
med højest indkomst

Beboerne i almene boliger modtager i gennemsnit lidt lavere
reguleringsgevinster end beboerne i private udlejningsboliger,
og reguleringsgevinsten er ikke fordelt på helt samme måde.
Her er det beboerne i de nederste indkomstdeciler, der mod-
tager de mindste reguleringsgevinster, mens de 10 pct. rigeste
beboere modtager mere end dobbelt så meget i regulerings-
gevinst, jf. tabel III.14. Reguleringsgevinsten i almene boliger
har således i modsætning til private udlejningsboliger en jævnt
stigende profil med indkomstdecilerne.
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Tabel III.14 Reguleringsgevinsten for beboere i almene boliger fordelt på ind-
komstdeciler, 1999

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Alle

--------------------------------  1.000 kr.  ------------------------------

Maksimumindkomst 66 76 84 92 99 106 115 128 147 172a 102a

Reguleringsgevinst 6,3 5,5 6,4 7,6 7,4 8,1 8,6 9,2 10,7 13,0 8,3

Boligsikring 2,6 4,4 3,7 3,2 2,2 1,7 1,6 1,0 0,5 0,2 2,1

Boligydelse 0,5 1,3 3,2 4,9 8,1 8,4 6,2 4,5 3,6 1,3 4,2

a) For 10. decil og “Alle” er angivet gennemsnittet.

Anm.: Indkomstbegrebet er den husholdningsækvivalerede disponible indkomst, jf. boks III.1.
Reguleringsgevinst, boligsikring og boligydelse er ligeledes husholdningsækvivaleret.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

De socialt dårligst
stillede får de 
mindst attraktive
almene boliger

Når man kontrollerer for flere socio-økonomiske faktorer på en
gang, viser det sig også for almene boliger, at regulerings-
gevinsten i særlig grad tilfalder bestemte befolkningsgrupper.
I lighed med de private udlejningsboliger stiger regulerings-
gevinsten for almene boliger med husstandsindkomsten, og en
kort eller  lang videregående uddannelse er også forbundet med
højere gevinster, jf. anden søjle i tabel III.13. Desuden er det
bemærkelsesværdigt, at hvis husstanden består af personer
med høj ledighedsgrad, ufaglærte eller personer med stats-
borgerskab fra et land uden for OECD, så får husstanden i
gennemsnit lavere reguleringsgevinst end ellers. Beboer-
sammensætningen i den almene boligsektor er skæv i den
forstand, at indkomsterne her i gennemsnit er lavere, og socialt
belastede befolkningsgrupper er overrepræsenteret i forhold til
de andre boligformer. Men der er altså en klar tendens til, at
der inden for sektoren sker en sortering, således at førtids-
pensionister, langtidsledige, lavtuddannede, indvandrere og
lavindkomstgrupper får tildelt de mindst attraktive boliger med
de laveste reguleringsgevinster.

Også regulerings-
gevinster i
andelsboliger 

Beboerne i ældre andelsboliger kan også betragtes som  mod-
tagere af reguleringsgevinster, eftersom disse boliger er om-
dannet fra huslejeregulerede private udlejningsboliger. Ved
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omdannelsen overtager andelsforeningen ejendommen af ud-
lejer til en pris, der afspejler de regulerede huslejeindtægter, jf.
afsnit III.4. Derfor beregnes reguleringsgevinsten i ældre
andelsboliger her, som var de private udlejningsboliger.

Regulerings-
gevinsten stiger
ligeledes med
indkomsten i
andelsboliger

Reguleringsgevinsten i ældre andelsboliger er ca. 11.900 kr.
pr. person, og her er det kun 10. decil, der i nævneværdig grad
afviger fra gennemsnittet, jf. tabel III.15. Reguleringsgevinsten
ligger således mellem 9.500 og godt 12.000 kroner i de otte
nederste deciler, mens den topper i 10. decil med 16.800 kr.
Når man kontrollerer for andre socio-økonomiske karakteristi-
ka, fremgår det, at reguleringsgevinsten i ældre andelsboliger
stort set tilfalder de samme befolkningsgrupper som i de to
andre boligformer, jf. tredje søjle i tabel III.13. 

Tabel III.15 Reguleringsgevinsten for beboere i ældre andelsboliger fordelt på
indkomstdeciler, 1999

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Alle

-------------------------------- 1.000 kr. ------------------------------

Maksimumindkomst 64 78 89 99 111 123 136 153 175 210a 116a

Reguleringsgevinst 10,9 9,5 10,3 11,1 10,7 11,1 12,3 12,1 14,0 16,8 11,9

Boligsikring 0,2 0,4 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2

Boligydelse 0,1 0,7 2,4 3,4 2,1 0,8 0,3 0,1 0,0 0,0 1,0

a) For 10. decil og “Alle” er angivet gennemsnittet.

Anm.: Indkomstbegrebet er den husholdningsækvivalerede disponible indkomst, jf. boks III.1.
Reguleringsgevinst, boligsikring og boligydelse er ligeledes husholdningsækvivaleret. Ældre
andelsboliger er defineret som værende opført før 1980.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Boligudnyttelse og 
mobilitet på 
lejemarkedet

I det følgende belyses først, hvilken betydning huslejeregulerin-
gen og reguleringsgevinsten har for udnyttelsen af bestanden
af lejeboliger, og dernæst, hvordan reguleringen påvirker
mobiliteten.

Et huslejereguleret 
boligmarked giver
dårligt match 
mellem boliger og
beboere

Et frit marked for udlejningsboliger ville på samme måde som
de fleste andre markeder være meget velegnet til at fordele
boliger til forskellige individer. Her vil personer, der er villige
til at betale mere for boligen, end hvad den koster, få tildelt en
bolig, mens de, som ikke kan eller ikke er villige til at betale
markedslejen for en given bolig, må tage til takke med en
mindre eller dårligere bolig. På markedet for private udlej-
ningsboliger betyder huslejereguleringen imidlertid, at efter-
spørgslen overstiger udbudet, og som følge heraf opstår der
køer. Derfor må der være en eller anden form for rationerings-
mekanisme, der tildeler boliger til personerne i køen. Private
udlejere kan have meget forskellige præferencer for, hvem de
vil udleje boligen til, og der er intet, der sikrer, at det er dem,
der er villige til at betale mest, der får tildelt en bolig. Derfor
kan der meget nemt opstå situationer, hvor f.eks. enlige får
tildelt en stor lejlighed, som de ikke ville kunne betale for på et
frit marked, eller hvor husstande med stor betalingsvillighed
bebor en forholdsvis lille bolig, netop fordi den er billig.
Sådanne misallokeringsomkostninger kan medføre betydelige
velfærdstab, jf. Glaeser og Luttmer (1997).

Kvadratmeter-
forbruget er størst i
de mest regulerede
boliger

En simpel måde at opgøre, i hvilket omfang huslejeregulerin-
gen forvrider boligforbruget, er at betragte kvadratmeterfor-
bruget pr. person i boliger med forskellige grader af regulering.
Hvis kvadratmeterforbruget er nogenlunde uafhængigt af regu-
leringsgevinsten, så er det tegn på, at huslejereguleringen ikke
har nogen alvorlig indflydelse på kvadratmeterudnyttelsen af
bestanden af lejeboliger. I private udlejningsboliger og andels-
boliger er der imidlertid en klar tendens til, at kvadratmeter-
forbruget er højere, når reguleringsgraden er stor, jf. tabel
III.16. For alle aldersgrupper er det her sådan, at kvadratme-
terforbruget pr. beboer er højere, jo større reguleringsgevinsten
er i forhold til den uregulerede leje. Der er således tegn på, at
beboerne i de mest regulerede af disse boliger bor for stort. I
almene boliger er der derimod ikke tegn på, at regulerings-
gevinsten har indflydelse på kvadratmeterforbruget.



22) Beregningerne er foretaget vha. en logit estimation, hvor hændel-
serne er, at hustanden bliver boende eller flytter. Analysen
betragter kun husstande med personer over 45 år, og der kontrol-
leres for forhold som uddannelse, indkomst og formue m.m.
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Tabel III.16 Kvadratmeterforbrug fordelt på aldersgrupper og boligformer, 1999

Andel
personer

18-34 år 35-49 år 50-64 år Over 65
år

Alle

-- Pct. -- --------------------  m2 pr. person  ----------------------

Privat udlejning 100 62 68 76 75 67
  - med stor reg. grad 34 71 72 80 77 73

Andelsboliger 100 46 52 61 65 53
  - med stor reg. grad 34 50 57 66 70 56

Almene boliger 100 41 46 55 60 49
  - med stor reg. grad 29 41 45 54 60 48

Ejerbolig 100 58 62 80 88 69

Anm.: En person har en stor reguleringsgrad, hvis boligens reguleringsgevinst udgør mindst 30 pct. af
markedslejen. Kvadratmeterforbruget er opgjort pr. husholdningsækvivaleret person, jf. boks III.1.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Bor de ældre for
stort?

Det større boligforbrug i regulerede boliger kan skyldes, at
personerne i disse boliger bliver boende for længe, selv efter at
der er sket ændringer i boligens beboersammensætning. Det
hævdes således undertiden, at mange ældre opretholder et for
stort boligforbrug, efter at der er sket ændringer i husstandens
størrelse, f.eks. som følge af dødsfald, skilsmisse, eller at
børnene flytter hjemmefra. Den manglende reduktion af bolig-
forbruget kan ganske simpelt afspejle de ældres præferencer
for at blive boende, hvilket kan opfattes et udtryk for stor be-
talingsvillighed. En anden mulig forklaring er imidlertid, at de
ældre ikke reagerer på ændringer i husstandens størrelse, fordi
boligen har en forholdsvis lav leje, og at det som følge heraf er
økonomisk overkommeligt at blive boende.

Boligens 
reguleringsgrad har
betydning for om de
ældre flytter

For at undersøge dette nærmere er der lavet en analyse af,
hvilke forhold der er afgørende for, om husstande med midald-
rende og ældre personer vælger at flytte.22 Analysen viser for



Nærmere oplysninger om analysen kan fås ved henvendelse til Det
Økonomiske Råds Sekretariat.  
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det første, at sandsynligheden for at flytte i 1999 var højere,
hvis der i perioden 1992-98 var sket ændringer i antallet af
beboere i husstanden. For det andet har boligens regulerings-
grad, opgjort som reguleringsgevinstens andel af den uregu-
lerede leje, en negativ indvirkning på sandsynligheden for at
flytte. Det betyder, at jo større besparelse husstanden får som
følge af huslejereguleringen, jo lavere er sandsynligheden for,
at husstanden vælger at flytte. Det kan altså konkluderes, at
huslejereguleringen påvirker boligtilpasningen for de midald-
rende og ældre.

Mobiliteten på 
boligmarkedet

Udlejningsboliger har i et vist omfang funktion af at være mid-
lertidig bolig for husstande, der f.eks. enten står over for en
ændring i familiesituationen (f.eks. børn og skilsmisser), eller
kun har tilknytning til det lokale arbejdsmarked i en begrænset
periode. Hvis det skal være forholdsvis let at finde en passende
bolig, er en forudsætning et fleksibelt fungerende boligmarked
med høj mobilitet. Det fremgik ovenfor, at reguleringen af
boligmarkedet både påvirker tilpasningen og flyttemønstrene
på boligmarkedet, og mobiliteten afhænger meget af, i hvor høj
grad reguleringen forvrider flytteadfærden.

Flest flytninger i
private 
udlejningsboliger

I 1999 svarede antallet af flytninger i den private udlejnings-
sektor til ca. 10 pct. af den samlede bestand af disse boliger.
Dette er væsentlig mere end i nogen af de andre boligformer,
jf. sidste kolonne i tabel III.17. I ejerboligerne sker de færreste
flytninger, og grunden hertil er givetvis de forholdsvis høje
flytteomkostninger. Det fremgår også, at mere end halvdelen
af flytningerne i de private og almene udlejningsboliger foregår
internt i sektorerne. Dette kan skyldes lejernes bytteret og
ventelistesystemer, som gør, at lejere med tiden kan få anvist
mere eftertragtede boliger � eksempelvis boliger med en større
reguleringsgevinst. En stor del af de interne flytninger kan
således formentlig tilskrives administrative regler.
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Tabel III.17 Totale flytninger fordelt på boligformer, 1999

Til:  
 Fra:

Ejer-
bolig

Andels-
bolig

Privat 
udlejning

Almen
bolig

I alt Fraflytnings-
andel 

------------------------------ Andel i pct. -----------------------------

Ejerbolig 53 6 27 14 100 2

Andelsbolig 12 39 33 16 100 4

Privat udlejning 13 6 62 20 100 10

Almene bolig 10 3 35 52 100 5

Anm.: En total flytning sker, når alle husstandens medlemmer forlader fraflytningsboligen og flytter ind
i tilflytningsboligen. Dvs. mange delvise flytninger er ikke medregnet. Fraflytningsandelen er
defineret som antallet af totale flytninger i forhold til det totale antal boliger af den pågældende
type.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Påvirker 
huslejereguleringen
mobiliteten på 
lejemarkedet?

Det fremhæves til tider, at huslejereguleringen ikke hæmmer
mobiliteten på markedet for private udlejningsboliger, da mobi-
liteten her er relativt høj, jf. også tabel III.17. Man kan også
støde på den påstand, at huslejereguleringen ikke medfører
noget permanent fordelingsmæssigt problem netop pga. den
forholdsvis høje mobilitet i lejeboligsektoren, jf. Finansmini-
steriet (1991).

Klar sammenhæng
mellem 
lejemålsvarighed  og 
reguleringsgrad

Det er imidlertid sådan, at den forholdsvis høje mobilitet på det
private udlejningsmarked i høj grad kan henføres til korte
lejemålsvarigheder blandt de mindst regulerede boliger, jf.
tabel III.18. Der er et helt tydeligt billede af, at jo større en
andel reguleringsgevinsten udgør af lejen, der ville opkræves
på et frit marked, jo længere tid vælger beboerne at blive
boende. Beboerne i de 10 pct. mest regulerede boliger havde
således i 1999 i gennemsnit beboet den samme bolig i 8,7 år,
mens beboerne i de 10 pct. mindst regulerede boliger havde
beboet den samme bolig i 5,5 år. Der er dermed en klar tendens
til, at de personer, der opnår den største huslejebesparelse,
også høster denne gevinst i længere tid. Nogenlunde det samme
billede genfindes for beboerne i almene boliger og ældre
andelsboliger.
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Tabel III.18 Gennemsnitlig antal år uden fraflytning for boliger fordelt på bolig-
former og reguleringsgradsdeciler, 1999

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Alle

-------------------------------  Antal år  -------------------------------

Privat udlejning 5,5 6,0 5,9 6,0 6,3 6,6 7,4 7,7 8,3 8,7 6,8

Almene boliger 6,6 7,2 7,6 7,9 8,6 8,6 8,2 8,9 8,5 10,6 8,2

Ældre andelsboliger 6,7 7,8 7,3 8,0 8,2 8,5 8,3 8,0 8,8 9,5 7,6

Anm.: Varigheden er defineret fra den første af boligens nuværende beboere flyttede ind, dvs. det er
uafsluttede varigheder. Bl.a. derfor kan man ikke umiddelbart sammenligne med de totale
flytninger i tabel III.17.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Varighedsanalyse
kan tage højde for
flere 
socioøkonomiske
faktorer på en gang

Sammenhængen mellem boligens reguleringsgrad og lejemåle-
nes varighed på det private udlejningsmarked bekræftes af
mere avancerede metoder, der kan tage højde for flere socio-
økonomiske faktorer på en gang. Den nedenfor anvendte
metode kaldes varighedsanalyse, og den er f.eks. også anvendt
af Nagy (1995) i en amerikansk undersøgelse.

Boligens 
reguleringsgrad
reducerer 
flyttetilbøjeligheden

Analysen viser, at boligens reguleringsgrad påvirker sandsyn-
ligheden for, at en given husstand flytter, også når der er
kontrolleret for en række andre af husstandenes karakteristika.
Boligens reguleringsgrad reducerer således beboernes flytte-
tilbøjelighed, jf. første søjle i tabel III.19. Det vil sige, at der
er en generel tendens til, at husstande i boliger, hvor
reguleringsgevinsten udgør en forholdsvis stor andel af den
uregulerede leje, bliver boende i længere tid.
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Tabel III.19 Socio-økonomiske faktorers betydning for sandsynligheden for at
flytte fra private udlejningsboliger, 1992-1999

---------------------- Tilflytningsbolig -----------------------

Alle 
boligformer

Ejer-
bolig

Andels-
bolig

Privat 
udlejning

Almene
boliger

Reguleringsgrad - - (-) - -

Kvadratmeter pr. voksen + + (+) + -

Alder 18-24 år + + + + +

Alder 35-44 år - - - - -

Alder 45-54 år - - - - -

Alder 55-64 år - - - - -

Alder over 65 år - - - - -

Enlig mand + - + + +

Enlig kvinde + - + + +

Børn (+) (-) - - +

Ikke-OECD-land (+) - - - +

Studerende + - + + (-)

Ufaglært (-) - (+) (+) (+)

Kort videregående udd. + + (+) + -

Mellemlang videreg. udd. (+) + (+) (+) (-)

Lang videregående udd. + + (+) + -

Langtidsledige (+) - (-) + (+)

Førtidspensionister - - - - +

Husstandsindkomst - + (-) - -

Husstandsformue + + + + (+)

København - - + - -

Stor provinsby (-) (+) - (-) (-)

Landkommune (-) + - (+) -

Anm: De personlige karakteristika er for hovedpersonen i husstanden, der i husstande med mere end en
voksen er valgt som den ældste. Referencehusstanden er defineret som i anmærkningen til tabel
III.13. Et plus (minus) ud for en variabel betyder en øget (reduceret) sandsynlighed for at flytte
på 5 pct. signifikansniveau. Et tegn i parentes angiver, at effekten er insignifikant. Yderligere
oplysninger om beregningerne kan fås ved henvendelse til Det Økonomiske Råds Sekretariat.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger.



23) Der er estimeret en såkaldt “competing risks”-varighedsmodel,
dvs. en model, hvor sandsynlighederne for at flytte til forskellige
boligformer estimeres. Det er med “competing risks”-modellen
muligt at fastslå, om der er forklarende variable, der indvirker
med forskelligt fortegn på de boligformsspecifikke tilflytnings-
sandsynligheder. Er det tilfældet, vil der være en tendens til, at
effekterne udviskes, hvis man ikke skelner mellem boligformerne.
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Alder, uddannelse,
indkomst og formue
påvirker mobiliteten

Geografisk 
placering er også 
afgørende

Ud over effekten af fraflytningsboligens reguleringsgrad finder
analysen også den forventede sammenhæng mellem alder og
mobilitet. Unge i aldersgruppen 18-24 år har således større
sandsynlighed for at flytte end de 25-34-årige, mens de ældre
aldersgrupper har mindre sandsynlighed for at flytte. Uddan-
nelsesniveauet har også betydning for mobiliteten, idet stu-
derende og personer med videregående uddannelse har højere
mobilitet end faglærte. Højindkomstgrupperne er alt andet lige
mindre mobile, mens højere formue øger sandsynligheden for
at flytte. Endelig fremgår det af første søjle i tabel III.19, at det
har betydning, hvor i landet man er bosat. Mobiliteten er
således relativt lav i København, selv når der er kontrolleret for
boligernes reguleringsgrad.

Tilflytningsboligen
har betydning for
resultaterne

Man må forvente, at det er forskellige forhold, der er afgørende
for, om man flytter i ejerbolig eller i en anden lejebolig, og den
anvendte metode gør det muligt at skelne mellem, hvilken
boligform husstandene flytter ind i.23 Når man tager højde for,
hvilken boligform der flyttes ind i, fremgår det, at fraflytnings-
boligens reguleringsgrad reducerer sandsynligheden for, at man
flytter til ejerbolig, anden privat udlejningsbolig eller almen
bolig. Reguleringsgraden har derimod ikke nogen signifikant
indflydelse, når man skifter til andelsbolig, jf. tredje søjle i
tabel III.19.

Højere indkomst
øger 
sandsynligheden for
at flytte i ejerbolig

Højindkomstgrupperne er, som nævnt, mindre mobile, men når
der skelnes mellem, hvilken boligform man flytter ind i, så
dækker dette resultat over, at højere indkomst øger sandsynlig-
heden for at skifte til ejerbolig, men reducerer sandsynligheden
for at flytte i lejebolig. Ligeledes er førtidspensionister generelt
mindre mobile end andre, men de har dog større tilbøjelighed
til at skifte til almene boliger. Omvendt har de forholdsvis
mobile højtuddannede lavere sandsynlighed for at skifte til
almene boliger. Flyttemønstrene på boligmarkedet i 1990’erne



24) Varighederne i tabel III.20 er højere end i tabel III.18, idet der er
tale om afsluttede varigheder. I tabel III.18 er angivet varigheder
for nuværende beboere, dvs. de er ikke flyttet ud endnu.
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understøtter dermed, at beboersammensætningen i almene
boliger er blevet forværret.

Lejemålsvarigheder
for 
referencepersoner

På baggrund af resultaterne i tabel III.19 kan man beregne
forventede lejemålsvarigheder for hypotetiske husstande.
Herved får man et bedre indtryk af, hvad boligens regulerings-
grad og de forskellige socio-økonomiske faktorer betyder for
lejemålsvarigheden. Referencehusstanden er bl.a. karakteri-
seret ved at være et par i aldersgruppen 35-44 år med børn og
bosat i en mellemstor provinskommune. En sådan reference-
husstand kan forventes at bo i den samme lejebolig i 16,3 år,
hvis boligen har en reguleringsgrad svarende til gennemsnittet
for alle lejeboliger, jf. tabel III.20.24 Der er mere end seks års
forskel på den gennemsnitlige lejemålsvarighed, hvis reference-
husstandens bolig skifter fra at være blandt de 10 pct. mindst
regulerede til at være blandt de 10 pct. mest regulerede
lejeboliger. Det fremgår også, hvor mange år lejemålsvarighe-
den ændres, hvis en eller flere af husstandens karakteristika
ændres. F.eks. stiger varigheden med godt et år, hvis husstan-
den i stedet er bosat i København og har en husstandsindkomst
på 400.000 kr. Lejemålsvarigheden afhænger desuden meget
af alderen for hovedpersonen i husstanden. Husstande beståen-
de af enlige studerende mænd uden børn har således en meget
lav lejemålsvarighed. Denne stiger betydeligt, hvis man be-
tragter husstande med hovedpersoner over 65 år.
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Tabel III.20 Lejemålsvarigheder for husstande i private udlejningsboliger opdelt
på boligernes reguleringsgrad

Lejemålsvarighed

D1 D10 Alle
------------- År -------------

Referencehusstand 12,8 19,5 16,3

Ref.husst. + over 65 år + u. børn 19,9 24,5 22,4

Ref.husst. + lang videregående uddannelse 11,1 18,1 14,7

Ref.husst. + husstandsindk. 400.000 kr. 13,7 20,2 17,0

Ref.husst. + bosat i København 13,3 19,9 16,7

Ref.husst. + bosat i Kbh. + husstandsindk. 400.000 kr. 14,2 20,6 17,5

Ref.husst. + enlig mand + studerende + 18-24 år 
                + uden børn + husstandsindk. 40.000 kr. 1,7 4,8 3,0

Anm.: Referencehusstanden er et par med børn, har en disponibel husstandsindkomst på 200.000 kr. og
en husstandsformue på 40.000 kr., er bosat i mellemstor provinskommune og har et boligforbrug
pr. voksen på 60 m2. Husstandens hovedperson er i aldersgruppen 35-44 år og er faglært.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

III.6 Ejerboliger og de samlede boligsubsidier

Subsidiering af 
boligejerne og de 
samlede subsidier og
gevinster på 
boligmarkedet

I det omfang, lejerne i private udlejningsboliger, almene boliger
og ældre andelsboliger har været heldige at få en reguleret
bolig, har de fordel af den tilknyttede reguleringsgevinst, jf.
afsnit III.5. Heroverfor står boligejerne, der er begunstiget i
form af lempelige skatteregler. Dette afsnit analyserer først
ejerboligsektoren ved at undersøge, hvilke socio-økonomiske
grupper dette skattesubsidium tilfalder. Dernæst belyses,
hvorledes de samlede boligsubsidier og gevinster er fordelt for
alle beboerne i de fire boligformer, og det opgøres, hvor meget
disse subsidier og gevinster udgør alt i alt.

Boligejerne 
subsidieres gennem
lav ejendomsværdi-
beskatning

I afsnit III.4 blev der nærmere redegjort for, hvorfor alle
boligejere bør pålægges en ejendomsværdiskat svarende til
beskatningen af anden kapitalindkomst. Der kan i princippet
være to forskellige argumenter for at subsidiere en bestemt
befolkningsgruppe på boligmarkedet. For det første kan
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subsidiet gives af fordelingsmæssige hensyn, men da ejerne i
gennemsnit har højere indkomster end lejerne, kan dette ikke
være begrundelsen. For det andet kan det være relevant at
subsidiere boligejere, hvis boligmarkedet har en sådan karak-
ter, at andre husstande i et givet boligområde påvirkes positivt
af den enkelte husstands ejerboligforbrug (positive eksternalite-
ter). Om sådanne effekter er forbundet med ejerboligformen, er
mere uklart.

Ufuldstændig
dokumentation for
positive 
eksternaliteter ved
ejerboligformen

Positive eksternaliteter kan bl.a. bestå i, at boligejere bedre
vedligeholder deres bolig og boligkvarter og er mere engagere-
de og involverede i lokalsamfundet. Begrundelsen for, at ejere
skulle have en anden og bedre adfærd end lejere, er, at de er
villige til at investere flere ressourcer i lokalområdet. Det kan
de være, dels fordi et mere attraktivt lokalområde får bolig-
prisen til at stige, og dels fordi de er mindre mobile og således
får gavn af investeringen i en længere periode. Enkelte nyere
undersøgelser har fundet dokumentation for, at sådanne ekster-
naliteter eksisterer. Eksempelvis finder DiPasquale og Glaeser
(1999) belæg for, at boligejere har større tilbøjelighed til at
være medlem af foreninger, deltage i afstemninger og udføre
frivilligt arbejde m.m. Green og White (1997) viser bl.a., at
den større stabilitet blandt boligejere betyder, at børn i højere
grad fuldfører deres uddannelse. For danske forhold har
Frederiksen mfl. (2001) vist, at boligejere har et større
arbejdsudbud end andre, selv når der er kontrolleret for mange
demografiske og socio-økonomiske karakteristika. Det er dog
vanskeligt at kontrollere for alle socio-økonomiske forskelle
mellem personerne i ejer- og lejeboliger, så man kan ikke med
sikkerhed afvise, at eksternaliteterne skyldes den forskellig-
artede beboersammensætning i boligformerne, jf. Aronson
(2000) og Hendershott og White (2000).

Tvivlsomme 
begrundelser for 
at subsidiere
ejerboligen

Selv hvis disse eksternaliteter er til stede, er der risiko for, at
der er andre langt mere betydningsfulde ulemper forbundet
med ejerboligformen. På grund af relativt høje flytteomkost-
ninger vil boligejere ikke i så høj grad flytte i forbindelse med
stød til privatøkonomien. Denne reducerede mobilitet kan have
en uheldig indflydelse på fleksibiliteten på arbejdsmarkedet,
hvilket i sidste ende kan føre til højere strukturel arbejdsløshed,
jf. Oswald (1997). Alt i alt synes der således ikke at være



25) Skattesatsen for negativ kapitalindkomst (39,9 pct.) er anvendt
ved beregningen af lejeværdisubsidiet. Hermed undervurderes
subsidiet, idet den relevante skattesats for personer med positiv
kapitalindkomst er højere afhængigt af, hvorvidt der betales top-,
mellem- eller bundskat.
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nogen vægtige argumenter for at subsidiere ejerboligformen.

Beregning af 
lejeværdisubsidiet
vha. registerdata

I 1999 var Pinsepakkens regler endnu ikke trådt i kraft, så her
blev en typisk boligejer beskattet af en beregnet lejeværdi
svarende til 2 pct. af ejendomsværdien med et standardfradrag
på 3.000 kr. For en boligejer med en bolig vurderet til 1 mio.
kr. ville lejeværdien således være 17.000 kr. Hvis boligejeren
samtidig havde negativ kapitalindkomst, var den relevante
skattesats ca. 40 pct., og skattebetalingen ville dermed udgøre
ca. 6.800 kr. I modsætning hertil ville den korrekte økonomiske
lejeværdi være ca. 6 pct. (den nominelle obligationsrente) af
ejendomsværdien, og i dette tilfælde ville skattebetalingen have
været ca. 24.000 kr. En boligejer med en bolig til 1 mio. kr. fik
med andre ord et subsidium på ca. 17.000 kr. i 1999. Ved
hjælp af registeroplysninger er det på denne måde muligt at
beregne lejeværdisubsidiet for hver enkelt boligejer.25

Lejeværdisubsidiet
stiger med 
indkomsten

Der er en klar positiv sammenhæng mellem boligejeres
indkomst og deres boligforbrug. Derfor vil der også være
sammenhæng mellem indkomsten og lejeværdisubsidiet, idet
subsidiet stiger med værdien af boligen. En indkomstdecil-
inddeling af boligejerne viser således, at lejeværdisubsidiet
stiger fra ca. 4.500 kr. for de 10 pct. fattigste boligejere til
godt 27.000 kr. for de rigeste boligejere, jf. tabel III.21.
Personerne i 10. decil modtager dermed klart de højeste
lejeværdisubsidier, og det er bemærkelsesværdigt, at det
gennemsnitlige lejeværdisubsidium her er næsten dobbelt så
stort som subsidiet for de næstrigeste personer i 9. decil.
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Tabel III.21 Lejeværdisubsidium for beboere i ejerbolig fordelt på indkomst-
deciler, 1999

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Alle

-------------------------------  1.000 kr.  -------------------------------

Maksimumindkomst 89 106 117 128 138 150 164 182 214 299a 149a

Lejeværdisubsidium 4,5 6,5 6,9 7,5 8,2 8,9 10,0 11,2 13,7 27,2 10,4

a) For 10. decil og “Alle” er angivet gennemsnittet.

Anm.: Indkomstbegrebet er den husholdningsækvivalerede disponible indkomst. Lejeværdisubsidiet er
ligeledes husholdningsækvivaleret. Lejeværdisubsidiet er beregnet som skatten af forskellen
mellem 6 pct. af ejendomsværdien og den faktisk beregnede lejeværdi. I 1999 blev den faktiske
lejeværdi beregnet som 2 pct. af den del af ejendomsværdien, der lå under 2.393.000 kr., og 6 pct.
af den resterende del, og der blev tilladt et standardfradrag for huse. Reglerne for pensionister var
mere lempelige. Skattesatsen for negativ kapitalindkomst (39,9 pct.) er også anvendt for personer
med positiv kapitalindkomst.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

De ældre 
begunstiges af 
særlig lempelig 
lejeværdibeskatning

Ved hjælp af regressionsanalyse kan det som for lejebolig-
markedet belyses mere detaljeret, hvilke socio-økonomiske
grupper blandt ejerne, der modtager de største lejeværdi-
subsidier. Igen fremgår det, at husstandsindkomsten er af-
gørende for lejeværdisubsidiet, men det ses også, at den
aldersgruppe, der alt andet lige modtager de største lejeværdi-
subsidier, er husstandene med hovedpersoner over 65 år, jf.
tabel III.22. Dette afspejler bl.a., at pensionister fik beregnet
en lavere lejeværdi på blot 1 pct. af ejendomsværdien. I mod-
sætning til reguleringsgevinstens fordeling på lejeboligmarke-
det har videregående uddannelse negativ indvirkning på leje-
værdisubsdiet. Lejeværdisubsidiet afhænger dog primært af
alder, husstandens størrelse og indkomst.
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Tabel III.22 Socio-økonomiske forholds betydning for
lejeværdisubsidiet til boligejere, 1999

Ejerboliger

Alder 18-24 år 0

Alder 35-44 år 0

Alder 45-54 år 1.109

Alder 55-64 år 3.347

Alder over 65 år 5.842

Enlig mand 5.680

Enlig kvinde 3.999

3 eller flere voksne beboere -4.909

Antal børn under 18 år 822

Statsborgerskab, ikke-OECD-land 0

Studerende 0

Ufaglært 0

Kort videregående uddannelse -755

Mellemlang videregående uddannelse -2.255

Lang videregående uddannelse -3.721

Førtidspensionister 0

Langtidsledige 0

Husstandsindkomst, 100.000 kr. 8.656

Husstandsindkomst, kvadreret -106

Husstandsformue, 100.000 kr. 334

København -1.758

Stor provinsby 0

Landkommune 1.597

Konstantled -8.395

Anm.: Lejeværdisubsidiet er opgjort for hele husstanden. De personlige
karakteristika er for hovedpersonen i husstanden, der i husstande
med mere end en voksen er valgt tilfældigt. Referencehusstanden
er defineret i anmærkningen til tabel III.13. En værdi forskellig fra
0 angiver, at faktoren er statistisk signifikant på 5 pct. niveau.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger.
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De samlede 
boligsubsidier og
reguleringsgevinster
i de fire boligformer

Støtte til boligforbruget bør ud fra fordelingsmæssige hensyn
fortrinsvis tilfalde lavindkomstgrupper. Hvorvidt det er
tilfældet, kan afsløres ved en indkomstdecilinddeling af alle
personer, der bor i ejerbolig, private udlejningsboliger, almene
boliger eller ældre andelsboliger, og ved at betragte boligstøt-
ten i hver decil. Den samlede boligstøtte, der følger af regu-
leringen og subsidieringen af det danske boligmarked, opgøres
her som summen af reguleringsgevinster, boligsikring, boligy-
delse og lejeværdisubsidium. Det fremgår, at det gennemsnitli-
ge beløb varierer mellem knap 9.000 og 13.000 kr. pr. person
for de ni nederste indkomstdeciler, jf. tabel III.23. De 10 pct.
rigeste personer adskiller sig klart ved at modtage næsten
dobbelt så meget i støtte til boligforbruget som i nogen af de
andre deciler. På denne baggrund er det vanskeligt at forsvare
den samlede regulering og subsidiering af boligmarkedet med
henvisning til fordelingsmæssige hensyn.

Ejer-lejer 
sammensætningen i
de enkelte deciler er
afgørende

Betragter man de enkelte komponenter af det samlede bolig-
subsidium, fremgår det, at det i helt overvejende grad er
lejeværdisubsidiet, der er årsag til det store subsidium til
personerne i den øverste decil. Lejeværdisubsidiet udgør den
største del af det samlede subsidium i de seks øverste deciler.
Umiddelbart kan man få det indtryk, at reguleringsgevinsten
har den tilsigtede fordelingsmæssige profil, idet den dominerer
i de fire nederste deciler, og i øvrigt er faldende med indkom-
sten. Dette kan imidlertid henføres til, at der er flest lejere i de
nederste deciler, og opgør man i stedet reguleringsgevinsten pr.
lejer, er den nogenlunde uændret i de nederste deciler og siden
stigende med indkomsten. De forholdsvis få lejere i 10. decil
modtager altså en meget høj reguleringsgevinst.

Reguleringen af 
boligmarkedet har
uheldige 
fordelingsmæssige
virkninger

Alt i alt betyder disse resultater, at både lejeværdisubsidiet og
gevinsterne, der følger af huslejereguleringen, har en uheldig
fordelingsmæssig profil. Hvis reguleringen af boligmarkedet
bl.a. skal ske af fordelingsmæssige hensyn, ville man kunne
gavne de relevante modtagergrupper bedre med målrettede
lettelser i skattesystemet eller med personlige indkomstoverfør-
sler.
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Tabel III.23 Boligsubsidier og reguleringsgevinster for beboerne i alle fire bolig-
former fordelt på indkomstdeciler, 1999

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Alle

-----------------------------  1.000 kr.  ----------------------------

Maksimumindkomst 73 90 102 113 124 136 150 167 197 269a 133a

Lejeværdisubsidium 1,1 1,7 2,7 3,8 4,6 5,5 6,4 7,7 9,9 20,6 6,4

Reguleringsgevinst 6,0 4,5 4,2 3,4 3,2 2,9 2,8 2,9 2,5 2,4 3,5

Boligsikring 1,4 1,8 1,0 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,5

Boligydelse 0,3 2,1 4,0 2,6 1,4 0,8 0,6 0,2 0,1 0,0 1,2

Samlet boligsubsidium 8,8 10,2 11,8 10,3 9,5 9,4 9,9 10,9 12,6 23,1 11,6

----------------------------  Andel i pct.  --------------------------

Ejere 32 31 42 55 64 69 73 77 82 88 61

Lejereb 68 69 58 45 36 31 27 23 18 12 39

-----------------------------  1.000 kr.  ----------------------------

Lejeværdisubsidium pr.
boligejer

3,5 5,6 6,5 6,8 7,2 7,9 8,8 10,0 12,1 23,3 10,4

Reguleringsgevinst pr.
lejer

8,7 6,6 7,2 7,6 8,8 9,4 10,5 12,5 14,1 20,8 9,0

a) For 10. decil og “Alle” er angivet gennemsnittet.

b) Lejere omfatter beboere i private udlejningsboliger, almene boliger og ældre andelsboliger.

Anm.: Indkomstbegrebet er den husholdningsækvivalerede disponible indkomst. Lejeværdisubsidium,
reguleringsgevinst, boligsikring og boligydelse er ligeledes husholdningsækvivaleret.

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Omfang af
subsidiering af 
boligforbruget 

De samlede offentlige subsidier til boligforbruget i form af
direkte støtte (boligstøtte, rentestøtte, grundkapital mv.) og
indirekte støtte (for lav lejeværdiberegning for ejerboliger) er
skønnet til ca. 36 mia. kr. i 1999, hvilket svarer til ca. 3 pct. af
BNP, jf. tabel III.24. I denne opgørelse er de samlede regu-
leringsgevinster og den indirekte subsidiering af andels- og
almene boliger som følge af, at de ikke betaler skat af deres



26) Den manglende beskatning af friværdien i andelsboliger og
almene boliger er indeholdt i de samlede reguleringsgevinster.
Reguleringsgevinsten er et udtryk for forskellen mellem markeds-
lejen og den faktiske husleje, hvor markedslejen er beregnet for
en beskattet privat udlejer. Under forudsætning af, at friværdien
i almene boliger og andelsboliger er 50 pct. af ejendomsværdien,
kan subsidiet i form af den manglende beskatning af friværdien
for disse to boligformer ved hjælp af Told og Skattestyrelsens
vurderingsmodel skønnes at udgøre hhv. 2,8 og 0,9 mia. kr.
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friværdi, ikke medtaget.26 Det skattemæssige subsidium til
boligejerne udgør den største del af de samlede direkte og
indirekte boligsubsidier med 21 mia. kr. Det skal bemærkes, at
der ved beregning af dette subsidium ikke er taget højde for, at
ejerboligpriserne sandsynligvis i et vist omfang er påvirket
opad af den nuværende lempelige beskatning. Indførelse af en
ejendomsværdibeskatning svarende til anden kapitalindkomst
må derfor forventes at reducere kontantprisen, hvilket betyder,
at det nuværende subsidium er overvurderet. Omvendt er den
lavest mulige kapitalindkomstskattesats svarende til bundskat-
tesatsen anvendt i beregningerne, hvilket trækker i retning af at
undervurdere det samlede skattemæssige subsidium af ejer-
boligerne.

Pinsepakken 
reducerer 
skattesubsidiet 
til boligejere

Fra 2000 er reglerne om beskatning af lejeværdi af egen bolig
blevet ændret til en ejendomsværdibeskatning. Som hovedregel
beregnes ejendomsværdiskatten som 1 pct. af ejendomsværdien
og 3 pct. af den del af ejendomsværdien, der ligger over en
progressionsgrænse. Der gives dog et indkomstafhængigt
nedslag til personer over 67 år og nedslag til ejere, der har købt
boligen før 1. juli 1998. Ændringen indebærer isoleret en øget
beskatning for personer, der har købt bolig efter 1. juli 1998,
og for pensionister, der ikke er berettiget til nedslag. Samtidig
er skattesatserne for kapitalindkomst ændret, hvilket har
betydet et fald i den gennemsnitlige effektive marginale
beskatning af kapitalindkomst. Samlet betyder disse ændringer
et fald i  subsidieringen af ejerboliger. Med Pinsepakkens reg-
ler ville lejeværdisubsidiet i 1999 således have været i størrel-
sesordenen 15 mia. kr. Det svarer med andre ord til en væsent-
lig reduktion i boligejernes skattesubsidium. Uden Pinse-
pakkens regler om nedslag i ejendomsværdiskatten for personer
over 67 år og boligejere, der anskaffede boligen før 1. juli
1998, ville dette subsidium have været godt 4 mia. kr. mindre.
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Tabel III.24 Subsidiering af  boligforbruget, 1999

1999
 regler

Pinsepakke
regler

-------  Mia. kr.  --------

Direkte tilskud: 15,1
Boligstøtte 8,6

Heraf: Boligydelse 6,6

           Boligsikring mv. 2,0

Støtte til almene boliger og andelsboliger 5,1

Byfornyelse og sanering 1,5

Indirekte tilskud: 21,0 15,0
Lejeværdisubsidium til boligejere 21,0 15,0

Heraf: Begrænset stigning i lejeværdi 0,2 0,2

           Lav skattesats for pensionister/personer over 67 år 0,9 0,6

           Nedslag for boliger anskaffet før 1/7-1998 - 3,6

Anm.: Baseret på en rente på 6 pct. var den økonomisk korrekte lejeværdi af ejerboligerne i 1999 knap
70 mia. kr. Den faktiske lejeværdi, der blev beskattet, var 16,9 mia. kr., hvilket under forudsæt-
ning af en kapitalindkomstskattesats på 39,9 pct. giver et subsidium på ca. 21 mia. kr. Havde
Pinsepakkens regler været gældende i 1999, skønnes det, at ejendomsværdiskatten ville have givet
et provenu på knap 8 mia. kr. Med en kapitalindkomstskattesats på 33 pct. ville skatten af den
økonomisk korrekte lejeværdi udgøre 23 mia. kr., hvilket implicerer et subsidium på ca. 15 mia.
kr.

Kilde: By- og Boligministeriet (2000), Skatteministeriets hjemmeside og egne beregninger.

De samlede 
reguleringsgevinster

Den samlede gevinst, der tilfalder beboerne i private udlej-
ningsboliger som følge af huslejereguleringen, kan for 1999
opgøres til 7,6 mia. kr., jf. tabel III.25. Hertil kommer regu-
leringsgevinsterne i almene boliger og ældre andelsboliger,
hvilket betyder, at reguleringen af lejeboligmarkedet i alt
tilvejebragte gevinster til beboerne svarende til 15,5 mia. kr.
Som påpeget i afsnit III.4 vil dette beløb være følsomt over for
antagelserne vedrørende obligationsrente, risikopræmie og
vedligeholdelsesomkostninger. Til sammenligning med de 7,6
mia. kr. skønner Boligministeriet (1997), at reguleringsgevin-
sten for private udlejningsboliger er ca. 5 mia. kr. i 1996-
priser. Da kontantpriserne på ejerboliger varierer mere med
konjunkturen end huslejerne, påvirkes størrelsen af regu-



298

leringsgevinsterne. Fra 1996 til 1999 steg kontantpriserne ca.
30 pct. mens huslejerne i private udlejningsboliger i gennem-
snit steg ca. 13 pct. Reguleringsgevinsterne må således
forventes at være steget væsentligt i den aktuelle periode, og
dermed er de to skøn nogenlunde i tråd med hinanden.

Tabel III.25 Reguleringsgevinsterne i private lejeboliger,
almene boliger og ældre andelsboliger, 1999

Regulerings-
gevinst

-- Mia. kr.  --

Gevinster knyttet til regulering 15,5

Heraf: Privat udlejning 7,6

           Almene boliger 5,9

           Ældre andelsboliger 2,0

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

III.7 Anbefalinger

Formandskabet
anbefaler:
Afvikling af støtte
til boligmarkedet
og afskaffelse af 
huslejereguleringen

Det danske boligmarked er præget af store direkte og indirekte
subsidier. Effektiviteten af boligmarkedet er samtidig alvorligt
hæmmet af en omfattende regulering af huslejerne på både det
private og det almene udlejningsmarked. Subsidieringen og
reguleringen af boligmarkedet koster to-cifrede milliardbeløb
for det offentlige, og gevinsterne er fordelt i befolkningen,
således at hustande med de højeste indkomster og den højeste
uddannelse får de største gevinster. Formandskabet anbefaler
på den baggrund en afvikling af direkte og indirekte subsidier
og en afregulering af lejemarkedet. Dette vil skabe et langt
mere effektivt boligmarked, hvor der er sammenhæng mellem
prisen for at bo og boligens størrelse og kvalitet. Den forde-
lingsmæssige profil på de eksisterende gevinster gør, at en
afvikling af subsidierne og afregulering af boligmarkedet
bestemt ikke behøver at have ubehagelige fordelingsmæssige
effekter. Men der vil blive både vindere og tabere.
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Boligmarkedet
fungerer dårligt

“Boligmangel” er
resultat af
huslejeregulering

Det nuværende boligmarked fungerer ikke tilfredsstillende. Til
trods for, at Danmark i dag i en international og historisk
sammenligning har et stort boligforbrug, er mange af den
opfattelse, at det er svært at få fat i en bolig, og begreber som
“boligmangel” og “ungdomsfjendsk boligpolitik” fremføres
ofte. Opfattelsen af  “boligmangel” er primært et resultat af
den omfattende huslejeregulering, der resulterer i en uoverens-
stemmelse mellem pris, størrelse og kvalitet. Opfattelsen af, at
der er boligmangel, hænger således sammen med, at mange
naturligvis gerne vil have en god, stor og billig lejlighed.
Samtidig bidrager den skattemæssige subsidiering af ejerboli-
ger gennem for lav ejendomsværdiskat til, at ejerboligpriserne
er meget høje, hvilket bl.a. pga. ufuldkomne kapitalmarkeder
hæmmer de førstegangs boligsøgende i at komme ind på dette
marked.

Huslejeregulering
begrænser
mobiliteten på
boligmarkedet...

... og fremmer et
sort marked

Huslejereguleringen, der omfatter væsentlige dele af det private
og hele det almene udlejningsmarked og også direkte påvirker
de ældre andelsboliger, gør, at mange huslejer er under mar-
kedslejen, og der opstår derved en reguleringsgevinst. Denne
gevinst betyder, at personer, der har fået fat i en god, billig,
huslejereguleret lejlighed, har et forøget incitament til at blive
boende i den. Herved reduceres mobiliteten på boligmarkedet,
bl.a. til skade for fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Analyser-
ne i kapitlet viser, at jo større reguleringsgevinsten er, jo
længere bliver folk boende � også når husstandsstørrelsen
falder, f.eks. pga. skilsmisse, dødsfald, eller fordi børn flytter
hjemmefra. Huslejereguleringen betyder også, at boligforbru-
get (målt i m2) er større, jo større reguleringsgevinsten er.
Huslejeregulering reducerer endvidere de private udlejeres
økonomiske incitament til at vedligeholde ejendommene og
fremmer forekomsten af et sort marked, hvor penge under
bordet og forbindelser er afgørende for tildelingen af attraktive
boliger.

Gevinsten ved
huslejereguleringen
tilfalder primært de
rigeste

Det centrale argument for huslejereguleringen er fordelings-
mæssige hensyn. Analyserne i kapitlet viser imidlertid, at
huslejereguleringsgevinsterne i både privat udlejning og almene
boliger er mest til fordel for dem med høje indkomster og
længerevarende uddannelse. I almene boliger er reguleringsge-
vinsterne endvidere generelt lavere, eksempelvis for indvan-
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drere, førtidspensionister og arbejdsløse, og gevinsten er mere
end dobbelt så stor for de 10 pct. rigeste lejere som for de 10
pct. fattigste. Den fordelingsmæssige profil af de nuværende
gevinster understøtter således på ingen måde opretholdelsen af
huslejereguleringen.

Ejerboliger,
andelsboliger og
almene boliger
får skattesubsidium
på næsten 20 mia.
kr. om året

Stort set alle boligformer er i dag subsidieret. Boligejerne
betaler en ejendomsværdiskat, der er lavere end beskatningen
af anden kapitalindkomst, hvilket selv med Pinsepakkens regler
indebærer et skattemæssigt subsidium til boligejerne på 15
mia. kr. om året. Analyserne i kapitlet viser, at den skattemæs-
sige gevinst ved at besidde en ejerbolig i endnu højere grad
tilfalder dem med de højeste indkomster, end tilfældet er for
huslejereguleringsgevinsterne. Andelsboliger subsidieres pri-
mært gennem skattefritagelse, der indebærer, at de overhovedet
ikke betaler ejendomsværdiskat. Til gengæld har de ikke rente-
fradragsret, men efterhånden som der opbygges friværdi i
andelsforeninger, opstår et betydeligt skattemæssigt subsidium.
Oven i dette kommer direkte støtte til nyopførte andelsboliger.
Almene boliger støttes direkte gennem kapitalindskud og
ydelsesstøtte, og også disse boliger er indirekte støttet ved at
være fritaget for at betale skat af deres friværdi. Med stor
usikkerhed kan det skattemæssige subsidium til andelsboliger
og almene boliger anslås til at være knap 4 mia. kr.

Direkte boligstøtte
til ca. ½ mio.
husstande

Ud over støtten til de enkelte boligformer yder det offentlige
direkte støtte til boligforbruget i form af indkomstafhængig
boligsikring og boligydelse. Reglerne for boligydelse, der gives
til pensionister, er væsentlig mere lempelige end for bolig-
sikring, der gives til andre. Selvom boligstøtten er indkomst-
afhængig, gives den alligevel til ca. ½ mio. husstande, og de
samlede udgifter var i 1999 ca. 9 mia. kr.

Omfattende støtte
kan kun forsvares
med omfordeling ��
men det kunne gøres
langt bedre

Den samlede direkte og indirekte støtte til boligmarkedet udgør
inkl. boligsikring og boligydelse mere end 30 mia. kr. om året.
Det argument, der med størst rimelighed kan fremføres for en
så omfattende subsidiering, er fordelingspolitiske hensyn, dvs.
omfordeling til fordel for de svageste i samfundet. Analyserne
i kapitlet viser imidlertid, at den fordelingsmæssige profil af
gevinsterne ikke er i overensstemmelse med et lighedsprincip.
Hvis man ønsker at bruge mere end 30 mia. kr. til omfordeling,
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kan dette således ske langt mere målrettet til gavn for dem med
de laveste indkomster ved at forøge de generelle indkomst-
overførsler eller den personlige boligstøtte.

Anbefalingerne: Omkostningerne ved den omfattende subsidiering og regulering
af de forskellige boligformer er betydelige, og da der ikke kan
påvises positive fordelingseffekter, må den naturlige konse-
kvens være, at subsidieringen og reguleringen af boligmarkedet
afvikles. Dette vil indebære:

• Alle ejerboliger pålægges den korrekte økonomiske ejen-
domsværdiskat. Med de nuværende skattesatser for
kapitalindkomst indebærer dette en ejendomsværdiskatte-
sats på omkring 2 pct. Særregler for personer over 67 år
og for personer, der har købt før d. 1/7 1998, bør samtidig
afvikles. Mulighed for indefrysning af ejendomsværdi-
skatten for pensionister kan overvejes.

• Andelsboliger pålignes beskatning af deres friværdi med
samme sats som ejendomsværdiskatten for ejerboliger, og
de direkte tilskud til nyopførelse afskaffes. Reglerne for
maksimalpriser på andelsbeviserne fjernes.

• Huslejereguleringen for privat og almen udlejning afvikles.
Der vil fortsat være behov for generelle bestemmelser for
lejerbeskyttelse.

• Den direkte støtte til almene boliger i form af offentlig
grundkapital og ydelsesstøtte afskaffes.

• De almene boligselskaber gøres skattepligtige, således at
der svares skat af friværdien med samme sats som ejen-
domsværdiskatten for ejerboliger. Bidragene, der betales
over huslejerne til de centrale fonde, efter at lånene er
tilbagebetalt, bortfalder. 

• De særlig lempelige regler for boligydelse til folke-
pensionister, førtidspensionister mv. harmoniseres med
reglerne for boligsikring. Der bør overvejes overgangsord-
ninger for de nuværende modtagere af boligydelse.

• Ekstraordinær beskatning af de kapitalgevinster for
udlejere og indehavere af andelsbeviser, der opstår som
følge af afreguleringen.

Resultat:
Velfungerende

En afvikling af subsidieringen og huslejereguleringen vil gøre
boligmarkedet væsentlig mere velfungerende. Der vil blive
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boligmarked og
skattemæssig
ligestilling

Og øgede
boligskatter
kan reducere
andre skatter

sammenhæng mellem pris og kvalitet, og køerne på lejemarke-
det vil forsvinde. Dette vil bl.a. medføre, at tildeling af boliger
efter anciennitet, forbindelser eller penge under bordet stort set
vil ophøre. Mobiliteten vil blive forøget, idet folk vil få et
større økonomisk incitament til at flytte, når der bliver færre i
husstanden. Herved vil relativt store boliger hurtigere blive
frigivet til unge og børnefamilier, og der vil generelt blive en
bedre overensstemmelse mellem det faktiske boligforbrug og
boligbehovet. Lavere ejerboligpriser vil samtidig gøre det let-
tere for førstegangskøbere at komme ind på ejerboligmarkedet.
Indførelsen af en økonomisk korrekt ejendomsværdiskat for
ejerboliger og en beskatning af friværdien i andelsboliger og al-
mene boliger vil indebære en skattemæssig ligestilling af bolig-
formerne. En sådan ligestilling vil umiddelbart indebære øgede
skatteindtægter på et to-cifret milliardbeløb, hvortil kommer
engangsprovenuet fra beskatningen af bl.a. udlejernes kapital-
gevinster. De større offentlige indtægter vil muliggøre en
tilsvarende reduktion af andre skatter, f.eks. personskatterne.

Der bliver både
tabere og vindere

Især de unge vinder

Forslag til reformer på boligmarkedet strander ofte på de
fordelingsmæssige konsekvenser. Analyserne i kapitlet viser
imidlertid klart, at de nuværende gevinster i overvejende grad
tilfalder de økonomisk bedst stillede. Det nuværende regelsæt
kan derfor ikke forsvares ud fra fordelingsmæssige overvejel-
ser. Omvendt er det oplagt, at der vil blive både vindere og
tabere af en afregulering af boligmarkedet. Vinderne vil især
blive de unge, der endnu ikke er på boligmarkedet, og som i
fremtiden vil kunne træde ind på et velfungerende marked med
sammenhæng mellem pris og kvalitet, og hvor der ikke er køer.
Også de familier, der i dag bor i relativt lidt subsidierede
boliger, vil kunne vinde. Taberne vil især være at finde blandt
dem, der i dag sidder i store lejeboliger med lav husleje, andels-
boliger med betydelig friværdi eller store ejerboliger. Det er
disse boligtyper, der i dag har de største gevinster.

Taber-vinder-
profilen kan
påvirkes

Opgørelsen af tabere og vindere � og dermed den samlede
fordelingsmæssige profil � påvirkes imidlertid af flere ting. For
det første vil de nuværende regler for boligsikring og bolig-
ydelse reducere omkostningerne ved en reform af boligmarke-
det for lavindkomstfamilier, der i dag bebor lejligheder med
store huslejereguleringsgevinster. For det andet vil fordelings-
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profilen kunne påvirkes af, hvorledes de betydelige øgede
skatteindtægter fra ophævelsen af den nuværende boligsubsi-
diering anvendes. Endelig for det tredje vil effekten på de
samlede forbrugsmuligheder blive påvirket af, i hvilket omfang
folk vælger at flytte i takt med højere boligomkostninger.

Overgangs-
ordninger er
nødvendige

Da en afregulering af boligmarkedet vil give tab for nogle, bør
afreguleringen foregå over en årrække, således at folk har
mulighed for at tilpasse sig hertil. Overgangsordninger bliver
derfor nødvendige. Kortsigtede hensyn bør imidlertid ikke
blokere for reformer, der sikrer langsigtede gavnlige effekter af
et mere velfungerende boligmarked og muligheden for at kunne
reducere andre skatter.
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