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SÆRUDGAVE: UNDERVURDERES BOLIGKRISEN I 
YDEROMRÅDERNE PÅ BAGGRUND AF METODE?  
 

Sammenfatning  

I denne særudgave af Bolig&Tal undersøges effekten på Boligøkonomisk Videncenters (BVC) 
boligprisindeks, hvis datagrundlaget justeres på to punkter: inddragelse af ejendomme handlet på 
tvangsauktion samt inddragelse af ejendomme handlet til en pris mellem 10% og 40% af den offentlige 
ejendomsvurdering. Justeringen har meget forskellig effekt i forskellige dele af landet. Resultaterne 
antyder, at forskellene mellem de områder, hvor priserne er gået op og ned kan være større i virkeligheden 
end tidligere antaget. Resultaterne er dog ikke klare nok til, at Boligøkonomisk Videncenter fremover vil 
ændre metoden til beregning af boligprisindeks. 

 

Indledning 

I Danmark har vi et såkaldt todelt boligmarked. Det todelte boligmarked består i, at det går 
meget forskelligt med aktiviteten og priserne på ejerboligmarkedet, alt afhængigt af om 
boligerne ligger i eller omkring en af de store byer eller ej. I og omkring storbyerne er boligerne 
lettere af sælge, og priserne er typisk gået op, mens priserne i de øvrige dele af landet typisk er 
stagneret eller gået ned. Særligt på Sjælland er der stor forskel på, hvordan priserne udvikler sig. 
Udviklingen på ejerboligmarkedet har over tid medført overordentlig store prisforskelle mellem 
land og by i Danmark. Denne tendens er den samme uafhængigt af, hvilken udbyder af 
boligprisindeks i Danmark man vælger. Det gælder, uanset om der ses på prisindeks lavet af 
BVC, Danmarks Statistik eller Boligmarkedsstatistikken (udgives i et samarbejde mellem flere 
samarbejdspartnere).1 De tre nævnte udbyderes boligprisindeks laves på tre forskellige måder, 
men viser på overordnet plan den samme udvikling. Fælles for de tre indeks er, at de alle bruger 
såkaldte frasorteringskriterier ved udarbejdelsen af indeksene. Frasorteringskriterierne bruges 
til at bestemme, hvilke boliger der skal trækkes ud af datagrundlaget for beregningerne pga. 
mistanke om fejl i data eller mistanke om, at boligen ikke er handlet på markedsvilkår. Fælles 
for udbyderne af boligprisindeks gælder, at de pågældende udbyderes frasorteringskriterier er 
ens for hele landet. Men netop fordi der eksisterer så store prisforskelle, er det interessant at 
undersøge betydningen på boligprisindeksene af særligt to af de frasorteringskriterier, som BVC 
benytter. Det er frasorteringskriterier, som også benyttes af Danmarks Statistik. 

 

 

 

 

                                                
1 Boligmarkedsstatistikken udgives af Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen og Finansrådet 
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Ændring af frasorteringskriterier 

Det ene frasorteringskriterie fjerner boliger solgt ved tvangsauktioner. Det gør både Danmarks 
Statistik og Boligmarkedsstatistikken også. Modsat inkluderes tvangsauktioner i de 
internationalt anerkendte S&P/Case-Shiller indeks, som er de mest benyttede boligprisindeks i 
USA. Processen for en tvangsauktion er dog ikke ens i USA og Danmark, hvorfor det ikke er helt 
sammenligneligt. 

Ved en tvangsauktion sælges boligen under andre vilkår end ved handel i det frie marked. F.eks. 
laves der ikke tilstandsrapport og huseftersynsordningen2 kan ikke benyttes. Men de steder i 
landet, hvor det står allerværst til for boligmarkedet, kan boliger til tider kun vanskeligt sælges 
på det frie marked. At dette er virkeligheden for mange understøttes af, at udbudstiden for en 
del af de udbudte ejendomme i yderområderne er på 1 år, 2 år eller mere. 

På en tvangsauktion bydes en bolig op i pris af de fremmødte i modsætning til processen ved 
almindelige frie handler. Ejendomsmæglerne i Danmark må nemlig ikke fortælle andre 
interesserede om, hvad der ellers er budt på en ejendom, når den sælges under normale 
omstændigheder. Det taler omvendt for, at tvangsauktioner solgt på auktion er solgt for den 
pris, markedet er villig til at betale. Men som sagt er der en række særlige vilkår og 
forudsætninger for boliger solgt under tvangsauktion, som gør, at køber typisk vil betale mindre 
end for en bolig solgt på normal vis. Boliger solgt på tvangsauktion er generelt også i ringere 
vedligeholdelsesmæssig stand. 

Det andet frasorteringskriterie vedrører den offentlige ejendomsværdi. I dag bruges den 
offentlige ejendomsvurdering til at beregne en nedre og øvre grænse for, hvad boligen må koste 
for, at den kommer til at indgå i datagrundlaget. Som nedre grænse skal boligen minimum være 
solgt for 40% af dens aktuelle offentlige ejendomsvurdering. Som øvre grænse må boligen højest 
være solgt for 300% af dens aktuelle offentlige ejendomsvurdering. Er boligen ikke solgt for en 
pris inden for dette interval, anses boligen for at være fejlbehæftet eller solgt under særlige 
forhold. Disse grænser blev i sin tid valgt i Boligøkonomisk Videncenter, fordi Danmark Statistik 
benytter sig af de samme grænser til frasortering af boliger. I dette notat er det den nedre 
grænse på 40%, som udfordres. Frasorteringskriteriet betyder bl.a., at en bolig med en offentlig 
ejendomsværdi på 1.000.000 kr. frasorteres såfremt den handles til under kr. 400.000. Problemet 
er, at netop billige boliger hyppigere har en for høj offentlig ejendomsværdi end dyrere boliger. 
Dette er belyst i Ekspertudvalg om Ejendomsvurderingers rapport fra september 2014, hvorfra 
indholdet i tabel 1 stammer. Tabel 1 viser, hvor mange procent af boligernes offentlige 
ejendomsværdier, som i udvalgets testsæt havde været hhv. 20% over- og 20% undervurderet. I 
tabel 1 ses det væsentligste indhold af tabellen: 

 

 

 

                                                
2 Huseftersynsordningen trådte ved lov i kraft 1. januar 1996. Ordningen frigør sælger for det 10-årige 
mangelsansvar. Ordningen er frivillig, men bruges i praksis stort set ved alle hushandler, men stort set 
aldrig ved ejerlejlighedshandler. For at benytte ordningen skal sælger sørge for, at køber før sin afgivelse 
af købstilbud har modtaget tilstandsrapport, elinstallationsrapport, information om retsvirkningen af 
huseftersynsordningen samt tilbud på ejerskifteforsikring som sælger har indhentet fra et 
forsikringsselskab samt bindende løfte om at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikringspræmie. 
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Tabel 1 

 Ejendomsvurdering 

Handelspris Mere end 20 pct. under Mere end 20 pct. over 

Under 0,5 mio. 1 73 

0,5 mio. - 1. mio. 13 33 

1 mio. - 2 mio. 21 8 

2 mio. - 3 mio. 30 3 

3 mio. - 4 mio. 44 1 

4 mio. - 5 mio. 56 2 

Over 5 mio. 54 2 

Kilde: Tabel 8.3.8. i ”Forbedring af ejendomsvurderingen” (Ekspertudvalget om 
ejendomsvurdering september 2014: s. 118) 

 

Hele 73% af boligerne solgt til under 500.000 var behæftet med en ejendomsvurdering, som var 
mere end 20% over den faktiske handelspris, mens blot 1% var vurderet lavere end 20% under 
den faktiske handelspris. Billedet vendes i takt med, at boligerne bliver dyrere. 

I de kommende afsnit sammenlignes vores indeks ved vores originale metode med indeks, hvor 
vi har ændret i frasorteringskriterierne ved, at tvangsauktioner inkluderes i datasættene, og 
hvor vi ændrer vores omtalte nedre grænse fra 40% til 10% af den offentlige ejendomsvurdering. 
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Resultater 

Hele landet 

Nedenstående ses BVC’s indeks ved den oprindelige metode sammenlignet med BVC’s indeks, 
hvor de to omtalte frasorteringskriterier ændres. Først ses på enfamiliehuse for hele landet. Alle 
figurer i notatet laves fra 2003 til 2016, 1. kvartal således, at både boblens opbygning og brist ses 
af graferne. 

Figur 1 

 

 

De to indeks følges tæt frem til 2009, hvorefter de skilles mere fra hinanden. Indekset med 
tvangsauktioner og 10%-grænsen faldt relativt mere i årene fra 2011-2014, hvorefter priserne 
generelt er steget og indeksene har nærmet sig hinanden igen. I dag ligger de to indeks næsten 
side om side. Det interessante ved figur 1 er, at den markante forskel kun ses i de år, hvor 
priserne var i bund efter boblens brist. Det indikerer alt andet lige, at de omtalte 
frasorteringskriterier har en stærk betydning, når der er krise, og mindre betydning når priserne 
stabiliserer sig eller går op. Det gør det interessant at dykke længere ned i indeksene og se, 
hvordan denne metodeændring influerer de forskellige geografiske delindeks i landet. 

I figur 2 ses udviklingen for ejerlejligheder ved de to forskellige indeksmetoder. 
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Figur 2 

 

 

Som det ses af figur 2, har metodejusteringen stort set ingen indflydelse for indekset over 
ejerlejligheder for hele landet. Det er ikke overraskende. For det første findes de fleste 
lejligheder i byernes centrum. Her er det typisk lettere at sælge sin bolig end uden for byerne. 
For det andet må problematikken vedrørende ringe vedligeholdelse af boliger solgt på 
tvangsauktion ventes at være mindre udtalt ved ejerlejligheder. En ejerlejlighed er nemlig 
mindre vedligeholdelseskrævende end en villa. For det tredje lider køber en ”tryghedstab” ved 
køb af villa på tvangsauktion kontra det frie marked. Et ”tryghedstab” som køber ikke lider ved 
køb af ejerlejlighed på tvangsauktion. Årsagen er, at den betryggende Huseftersynsordning 
næsten altid benyttes ved køb af villa på det frie marked. Denne ordning frigør sælger for sit 10-
årige mangelansvar over køber (se note 2 s. 2 for mere herom). Ved køb af villa på tvangsauktion 
kan Huseftersynsordningen ikke bruges. Ved køb af ejerlejlighed bliver Huseftersynsordningen 
typisk hverken benyttet ved køb i det frie marked eller ved tvangsauktion. Forklaringen er, at 
Huseftersynsordningen kræver, at en tilstandsrapport udarbejdes for hele bygningen, som 
ejerlejligheden er beliggende i. Det er som regel for dyrt til, at det kan betale sig for sælger. 
Derfor er Huseftersynsordningen i praksis primært forbeholdt sælger af villaer på det frie 
marked. 

På baggrund af ovenstående forholder den resterende del af publikationen sig udelukkende til 
enfamiliehuse. 
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Landsdele på Sjælland 

Generelt var forskellen mellem resultaterne ved de originale og de modificerede indeks små i det 
meste af landet. Derfor ændres vores generelle metodik ikke fremover på baggrund af 
analyserne. Men en landsdel på Sjælland viste et interessant billede. Derfor behandles landsdele 
på Sjælland her i dybden. Læsere, som er interesseret i figurer og data for Fyn og Jylland, kan 
henvende sig til Marc Andersen på man@bvc.dk.  

Først ses på de tre landsdele på Sjælland, hvor boligpriserne er højest. Her er tale om 
landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland. 

For alle de tre landsdele ses, at forskellen mellem det originale indeks og det modificerede 
indeks er ret lille. Størst er forskellen i landsdelen Byen København (figur 3). Det kan forklares 
med, at der kan opstå en større divergens mellem indeks i landsdelen Byen København, da 
datagrundlaget her er ringest og udsvingene derfor kan forventes større. Byen København består 
nemlig i højere grad af lejligheder modsat Københavns Omegn og Nordsjælland. Men lidt 
overraskende ses det, at det modificerede indeks for Byen Købenavn ligger højere end det 
originale indeks. Intuitivt skulle man tro, at det gik dårligere med priserne når tvangsauktioner 
og meget billige boliger inkluderes. Men det er her vigtigt at huske på, at der er tale om indeks, 
hvor 1. kvartal 2003 er sat lig med 100. Når indeks benyttes, kan der i praksis sagtens være tale 
om, at kvadratmeterprisen er markant lavere i udgangspunktet fra 2003. Men ved at illustrere 
udviklingen via indeks starter begge indeks med udgangspunkt i 100 og sættes altså til samme 
niveau. Vurderet på kvadratmeterpris kan der hele perioden igennem godt være stor forskel 
samtidig med, at udviklingen er den samme. På den måde kan indekset godt snyde én til at tro, 
at prisniveauet er det samme ved det originale indeks som ved det modificerede indeks, selvom 
der i praksis godt kan være stor forskel i kvadratmeterprisen. Med indeks fokuserer man således 
alene på forskelle i udviklingen, hvilket er vigtigt at have for øje. Overordnet set følges det 
modificerede indeks og det originale indeks for Byen København ret godt ad. 

 

Figur 3 
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I Københavns omegn (figur 4) og Nordsjælland (figur 5) ligger de to indeks stort set limet op ad 
hinanden. Tvangsauktioner og ændring af den nedre grænse fra 40% til 10% af den offentlige 
ejendomsværdi påvirker således ikke prisudviklingen for villaer i de to landsdele synderligt. 

 

Figur 4 

 

 

Figur 5 
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Figur 6 viser udviklingen i Østsjælland, hvor vi ser lidt af de forskelle i udviklingen, der kunne 
forventes mellem de to indeks. Landsdel Østsjælland er en forholdsvis lille landsdel. Ved det 
modificerede indeks faldt priserne lidt mere efter boblens brist, end det hidtil har været set på 
baggrund af det originale indeks. 

 

Figur 6 

 

Man skal til Vest- og Sydsjælland for at se den mest markante forskel mellem indeks lavet ved 
vores originale metode og indeks lavet inklusiv tvangsauktioner og den nye lavere nedre grænse 
for handelsprisen som andel af ejendomsvurderingen. Det, som gør denne landsdel særligt 
interessant, er, at det er den landsdel på Sjælland med klart flest villaer. Ca. 147.000 villaer ligger 
i Landsdel Vest- og Sydsjælland, hvilket svarer til ca. 35% af alle villaer på Sjælland (se tabel 2). 

 

Tabel 2 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken BOL101 
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Enfamiliehuse og rækkehuse

Hele landet 1.168.078

Landsdel Byen København 31.496

Landsdel Københavns omegn 80.598

Landsdel Nordsjælland 104.064

Landsdel Østsjælland 56.148

Landsdel Vest- og Sydsjælland 147.265

Landsdel Fyn 117.624

Landsdel Sydjylland 174.354

Landsdel Østjylland 183.015

Landsdel Vestjylland 114.284

Landsdel Nordjylland 146.233
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I figur 7 ses forskellen mellem det originale BVC-indeks og det modificerede indeks for Vest- og 
Sydsjælland. Interessant er det, at indeksene stort set følges ad under opturen fra 2003-2007. 
Dernæst falder begge indeks stort set lige meget frem til 2009. De to indeks følges således tæt fra 
2003 til 2009. Herefter udvikler de to indeks sig forskelligt. Boligpriserne falder markant mere, 
når tvangsauktioner og boliger solgt ned til 10% af deres offentlige ejendomsvurderinger 
inddrages. 

 

Figur 7 

 

 

Medtages tvangsauktioner og boliger solgt helt ned til 10% af deres offentlige ejendomsvurdering 
i stedet for 40% kommer der flere hussalg i datamaterialet, som ikke kan siges at have været 
solgt på markedsvilkår. Omvendt risikeres det også, at en stor del af handlerne, som afslører  
rigtig meget om markedsvilkårene, frasorteres, hvis man opretholder 40% kriteriet og ikke tager 
tvangsauktioner med. 

Dette dilemma var ikke udtalt for andre landsdele end Vest- og Sydsjælland. Denne landsdel 
repræsenterer imidlertid et så hårdt ramt boligområde, at afvigelserne mellem de to indeks 
bliver så markante, at det virker mest korrekt at medtage tvangsauktioner og anvende 10% 
grænsen. 

Bedømt ud fra det modificerede indeks har krisen hidtil været stærkt undervurderet i Landsdel 
Vest- og Sydsjælland. Med udgangspunkt i indekset med de modificerede frasorteringskriterier 
faldt priserne nominelt med 50% fra toppen i 3. kvartal 2007 til bunden i 2. kvartal 2013 i Vest- og 
Sydsjælland. Korrigeret for inflation har de, som købte på toppen og solgte i bunden således tabt 
et godt stykke over 50% af deres investering. Tallet 50% er bemærkelsesværdigt, fordi hele 35% af 
alle villaer på Sjælland ligger i landsdelen Vest- og Sydsjælland. 

I figur 8 er de to kurver indekseret med udgangspunkt i år 2007, da priserne var på deres højeste.  
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Figur 8 

 

 

For at tydeliggøre forskellen er det beregnet, hvor meget lavere priserne var i kvartalerne efter 3. 
kvartal 2007, hvis man skal tro det modificerede indeks frem for det originale indeks. Resultatet 
heraf ses i figur 9. Af flere omgange er priserne hele 20% lavere ved det modificerede indeks end 
i det originale. 

 

Figur 9 
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Det giver intuitivt mening, at et indeks med tvangsauktioner og en nedre grænse på 10% vil 
resultere i lavere indeksværdier end et indeks uden tvangsauktioner og med en nedre grænse på 
40%. Men som vi så det ved de fire øvrige landsdele, var justeringen af frasorteringskriterierne 
ikke noget, der generelt gav udslag. Antallet af boliger solgt på tvangsauktion og boliger til meget 
lave priser set i forhold til den offentlige ejendomsværdi slår kun igennem for alvor for Vest- og 
Sydsjælland. En diskussion, af hvorvidt tvangsauktioner og boliger solgt til meget lave priser i 
forhold til ejendomsvurderingen bør indgå i prisstatistikken for Vest- og Sydsjælland, synes 
derfor velbegrundet. 

Det er ikke utænkeligt at forestille sig områder, som kan blive så hårdt ramt af 
befolkningstilbagegang og ændringer i boligpræferencerne, at mange boliger kun kan sælges til 
priser, som er markant lavere end deres offentlige ejendomsvurderinger, fordi de offentlige 
ejendomsvurderinger ganske enkelt ikke følger hurtigt og korrekt nok ned. 

Som beskrevet ved tabel 1 (side 3), har Ekspertudvalg om ejendomsvurderinger illustreret den 
tendens - systemfejl om man vil - at billige boliger generelt tildeles en for høj 
ejendomsvurdering. Det er endnu et væsentligt argument for, at markedet i de hårdest ramte 
områder optimalt set burde anskues anerledes end resten af landet. 

Det mest interessante ved figur 9 er, at forskellen bliver større og større desto tættere vi kommer 
på prisbunden for landsdel Vest- og Sydsjælland. Det bestyrker troen på, at en lang række af de 
boliger, som er solgt under tvangsauktion eller til meget lave priser, i virkeligheden kan antages 
at være solgt under markedets ”sande” markedsvilkår. Markedsvilkår som altså ganske enkelt 
adskiller sig fra markedsvilkårene i andre landsdele og især Københavnsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 12
 

Sammenligning med øvrige udbydere af indeks 

På baggrund af resultatet for Vest- og Sydsjælland giver det anledning til sammenligning med 
øvrige udbydere af kvalitets boligprisindeks i Danmark. Såfremt vores originale indeks var det 
eneste som ikke fanger de samme voldsommere prisfald, som ved det modificerede indeks, 
kunne det jo tyde på, at det blot var vores metode, som ikke formår at korrigere korrekt. Derfor 
vises i figur 10 en gengivelse af figur 8, men hvor lignende indeks fra Danmarks Statistik og 
Boligmarkedsstatistikken3 er tegnet ind. De laver også begge indeks for enfamiliehuse i Vest- og 
Sydsjælland, hvorfor sammenligningen er relativt enkel. 

 

Figur 10 

 

 

Det fremgår tydeligt, at det ikke kun er vores originale indeks som viser markant mildere 
prisfald i forhold til det modificerede indeks. Det er ret væsentligt fordi både Danmarks Statistik 
og Boligmarkedsstatistikken heller ikke medtager tvangsauktioner. Ligeledes medtager 
Danmarks Statistik også kun boliger solgt ned til 40% af deres offentlige ejendomsvurderinger. 
Figur 10 antyder alt andet lige, at både Boligøkonomisk Videncenter, Danmarks Statistik og 
Boligmarkedsstatistikken hidtil har undervurderet krisen i Vest- og Sydsjælland. 

 

Guldborgsund og Lolland i fokus 

BVC ville gerne have gået mere i dybden med nogle af de kommuner, hvor det kan forventes, at 
forskellen mellem det originale og det modificerede indeks er størst. Desværre er datagrundlaget 
i den enkelte kommuner ofte relativt begrænset. Derfor skal man generelt være varsom med at 
tolke på indeks for den enkelte kommune. Ikke desto mindre har vi lavet prisindeksene for 
Guldborgsund og Lolland med et glidende gennemsnit. Figurerne er lavet efter samme 
                                                
3 Udgives i samarbejde af Realkreditrådet, Realkreditforeningen, Finansrådet og Dansk 
Ejendomsmæglerforening 
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fremgangsmåde som figur 8. Indeksene er ligeledes sat lig 100 i 3. kvartal 2007. Guldborgsund og 
Lolland ligger begge i landsdelen Vest- og Sydsjælland. Det originale og modificerede indeks for 
landsdel Vest- og Sydsjælland er sat ind med stiplede linjer i figurerne med de to kommuner for 
at illustrere forskellen mellem Vest- og Sydsjælland som landsdel og de to enkelte kommuner. 

 

Figur 11 

 

Figur 12 
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Som det ses af figur 11 og 12 bliver forskellen mellem indeksene ved den originale metode og 
modificerede metode markant større i Guldborgsund og Lolland set i forhold til Vest- og 
Sydsjælland. Det er ikke overraskende da det er to af de kommuner, som blev ramt hårdest af 
boligboblens brist. I Guldborgsund og Lolland kommune udgør tvangsauktioner og usælgelige 
boliger en relativt stor andel af den samlede boligmasse set i forhold til andre steder i landet. 

I juni 2015 udgav Boligøkonomisk Videncenter rapporten ”Tvangsauktioner i Danmark – En 
undersøgelse af de berørte ejendomme, gældsudvikling og ejere”. En rapport som bl.a. særligt gik 
i dybden med tvangsauktioner i 14 kommuner, herunder Lolland og Guldborgsund (side 95-99). I 
2015 bestod Lolland af ca. 43.000 indbyggere. I 2015 stod i alt 3.500 boliger tomme. 2.000 flere 
end, hvis boligmarkedet på Lolland havde været i balance. Siden 2010 har kommunen via 
nedrivningspuljen stået for nedrivning af 520 boliger. 

Rapporten taler om et boligmarked i ubalance i mange af disse kommuner. En ubalance som 
giver anledning til eftertænksomhed i forhold til, hvordan disse kommuner bør behandles og 
tolkes rent statistisk. Når man har læst rapporten og sat sig ind i mange af de nedslående data 
virker den omtalte modificering af frasorteringskriterierne ikke uhensigtsmæssig – tværtimod. 
Derfor giver ovenstående indeks stærke indikationer af, at kommunerne har været hårdere ramt 
en vores indeks oprindeligt har indikeret. 

 

Sammenfatning 

I denne særudgave af Bolig&Tal har vi stillet spørgsmålstegn ved to særlige 
frasorteringskriterier. Både Danmarks Statistik og BVC gør brug af frasorteringskriterierne, at 
tvangsauktioner samt alle boliger, solgt til en pris på under 40% af dens offentlige 
ejendomsvurdering, fjernes. Disse to kriterier er til for at frasortere fejlregistreringer i BBR samt 
boliger, som i virkeligheden ikke er solgt under frie markedsvilkår (f.eks. familiesalg 
fejlregistreret som frie handler). Desværre har det offentlige vurderingssystem vist store fejl ved 
dets vurderinger. Værre er det, at systemet også laver systematiske fejl. Systemet overvurderer 
værdien af billige boliger og undervurderer værdien af dyrere boliger (se side 3). Det er særligt 
problematisk fordi Danmarks boligmarked med tiden er blevet meget todelt vurderet på 
prisniveauet. Prisniveauet er således meget forskelligt mellem landsdelene. Der er landsdele, 
hvor det kan diskuteres om tvangsauktioner og boliger til meget lave priser ikke bare er en del af 
virkeligheden og de markedsvilkår, som gør sig gældende i de enkelte områder. Som et forsøg 
har vi i denne udgave af Bolig&Tal inddraget tvangsauktioner samt boliger solgt til en pris på 
minimum 10% (oprindeligt 40%) og maksimalt 300% (ligeledes 300% oprindeligt) af dens 
offentlige ejendomsvurdering. Ved at nærstudere Sjælland blev det synliggjort, at disse 
ændringer ingen negativ effekt havde i landsdelene Byen København, Københavns omegn og 
Nordsjælland. Men for landsdelen Vest- og Sydsjælland, hvor ca. 35% af alle villaer på Sjælland 
ligger, var effekten stor. Med udgangspunkt i boligprisernes top i 2007 var prisfaldet 20% større i 
2013 ved det modificerede indeks end ved det oprindelige indeks. Med udgangspunkt i det 
modificerede indeks oplevede landsdelen Vest- og Sydsjælland således dramatiske fald på over 
50% nominalt (ikke korrigeret for inflation) fra toppen til bunden. Vi mistænker derfor, at både 
vores BVC-indeks og måske også landets øvrige udbydere af boligprisindeks i virkeligheden har 
undervurderet krisens omfang i nogle af yderområderne.  

Til trods for denne konstatering var forskellene i resten af landet så små, at det samlet set ikke 
vurderes optimalt at ændre den originale metode. Men at benytte forskellige 
frasorteringskriterier i forskellige dele af landet vil være et skridt, vi vil overveje for fremtiden. 
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INDEKSMETODEN KORT FORTALT  
Indeksene laves via ”repeat sales”-metoden, som på dansk kan udtrykkes ”gentagne-salg”-
metoden. Metoden er relativt ukendt i Danmark, da der ikke er andre, som udgiver 
boligprisindeks ved brug af denne metode i Danmark. Det er der til gengæld i mange andre 
lande, og i USA konstrueres de velkendte S&P/Case-Shiller boligprisindeks via repeat sales 
metoden. 

Metoden har til formål at korrigere for det problem, at boliger er meget forskelligartede 
størrelser med stor variation i for eksempel arkitektur, beliggenhed, kvalitet, 
vedligeholdelsesstand og naboomgivelser. Problemet består i, at de boliger, der sælges i ét 
kvartal, ikke er nøjagtig de samme, som sælges i alle andre kvartaler. Det medfører, at 
boligpriserne beregnet ved en simpel metode påvirkes af forskelle i typen og 
sammensætningen af de boliger, som sælges i de enkelte kvartaler.  

Der er forskellige metoder til at korrigere for det beskrevne problem. ”Gentagne-salg 
metoden” er en af dem, og Boligøkonomisk Videncenter er de første til løbende at 
offentliggøre boligprisindeks ved denne type af indeks i Danmark. 

Ved ”gentagne-salg metoden” anvendes prisudviklingen for de boliger, hvor der kan 
observeres mindst to salg af samme bolig inden for perioden fra 1992 og frem til i dag. Det 
betyder også, at indekset ikke gør brug af bolighandler, hvor der højest kan observeres en 
enkelt handel siden 1992. Derfor kan der naturligt forekomme forskelle mellem de indeks, 
som beregnes her, og de indeks som beregnes af andre aktører i Danmark. For en mere 
udførlig beskrivelse henvises til metodenotatet som kan rekvireres ved henvendelse til Marc 
Andersen, man@bvc.dk. 
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