
   

BOLIGØKONOMISK 
VIDENCENTER BOLIG&TAL 6 
   
 

Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1
 

BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADEN I 4. KVARTAL 2014 

Denne udgave af Bolig&Tal regner på førstegangskøbernes boligbyrde og mulighed for at anskaffe sig en 
ejerbolig i Hovedstadsområdet i 4. kvartal 2014. På det tidspunkt var priserne for ejerlejligheder i 
Hovedstadsområdet gået markant op, men samtidig var der indtrådt et fald i renten. Disse to forhold har i 
det alt væsentlige opvejet hinanden på det seneste. Efter 4. kvartal 2014 – og ikke behandlet i denne 
udgave af Bolig&Tal – indtrådte der i begyndelsen af 2015 et dramatisk rentefald, der medførte den 
billigste boligfinansiering nogensinde for Danmark, og sandsynligvis for hele Europa. Denne 
ekstraordinære situation er siden vendt, og der er indtrådt en rentestigning. Samtidig med de markante 
udsving i finansieringsomkostningerne ser det ud til, at prisen på boliger i Hovedstadsområdet er fortsat 
opad. Vi vil i det næste nummer af Bolig&Tal gøre status for, om vi dermed har set en vending i 
boligbyrden og en mærkbar forværring af førstegangskøbernes situation. Disse beregninger når dog ikke at 
komme med i denne udgave. 

I denne udgave af Bolig&Tal fokuseres der særligt på unge singlers vilkår for at etablere sig som 
førstegangskøbere på ejerboligmarkedet i Hovedstadsområdet. København er i forhold til resten 
af landet en by som er kraftigt præget af singler - også hvad boligefterspørgslen angår. Således 
udgjordes 46 % af husstandene i Københavns Kommune ved udgangen af 4. kvartal 2014 blot af 
en enkelt person. På landsplan er det tilsvarende tal 38 %. Her er taget udgangspunkt i 
Danmarks Statistiks husstandsstatistik. En alternativ måde at anskueliggøre behovet for boliger 
til enlige, er gennem familiestatistikken, som skelner mellem hvorvidt personerne i husstanden 
udgør en familieenhed eller ej. Således får man medregnet hovedparten af de singler, som bor i 
delelejligheder.1 Inden for Københavns Kommune var det således 63 % af familierne, som var 
singler uden hjemmeboende børn. På landsplan er det tilsvarende tal 47 %. Indregner man også 
enlige forældre, er det 70 % af de københavnske familier, der udgøres af singler, mod 54 % på 
landsplan. 2 Resten af teksten vil dog hovedsagligt fokusere på singler uden børn. 

Til trods for den store andel af singler, fokuserer analyser af samme type som nærværende 
typisk på familier med to voksne og to børn. En husstandstype som kun er repræsentativ for 10 
% af husstandene på landsplan, og blot 6 % i Københavns Kommune. Det rådes der her bod på. 

Boligbyrden i de centrale dele af hovedstaden har, målt ved den bruttoindkomst som er 
nødvendig for at kunne have et normalt forbrug efter et boligkøb, været støt stigende gennem 
2012 og 2013. Til gengæld har byrden forholdt sig stabilt gennem 2014.  

Således krævedes der i 1. kvartal 2012 en årsindkomst på 290.944 kr, for at få økonomien til at 
hænge sammen for en single uden barn efter køb af 60 gennemsnitlige kvadratmeter lejlighed 
inden for Københavns Kommune. I 4. kvartal 2013 var det nødvendigt med en indkomst på 
309.831 kr. Siden da er den nødvendige indkomst stagneret, således at det i 4. kvartal 2014 var 

                                                
1 Familiestatistikken regner alle husstande som er beboet af to voksne af modsat køn, med mindre end 15 
års aldersforskel og uden familiebånd, for at være udtryk for, at personerne i husstanden danner par. 
Dette leder i et begrænset omfang til, at antallet af singler undervurderes. Modsat vil par af samme køn, 
som ikke har ladet sig registrere fejlagtigt regnes for at være to familier i samme husstand.  
2 En tredje måde at opgøre andelen af singler er som andel af befolkningen. Det giver selvfølgelig en 
væsentligt lavere singleandel. Det er dog en opgørelsesmetode af mindre relevans i forhold til 
boligbehovet. 
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nødvendigt med en indkomst på 307.917 kr. Tager man højde for den generelle lønudvikling, er 
det altså blevet en anelse nemmere for singlerne, at overkomme udgifterne på det 
københavnske ejerboligmarkedet i løbet af 2014. En medvirkende faktor til dette har været en 
faldende rente, som har lettet trykket fra de stigende boligpriser, og i effekt gjort at boligkøbere i 
4. kvartal 2014 kunne have en lidt mere rummelig økonomi, end de som købte tidligere på året. 

Et produkt af de højere priser, som renten dog ikke kan kompensere for, er at det efterhånden er 
nødvendigt, at få banken til at gå med til en meget høj gældsfaktor, for at kunne købe 
ejerlejligheder i København og på Frederiksberg med almindelige indkomster. Den gamle 
tommelfingerregel om, at man må stifte gæld for 3½ gange sin indkomst, indebærer således, at 
det ville være nødvendigt for en single, at have en indkomst på 466.609 kr. for at kunne købe 60 
gennemsnitlige lejlighedskvadratmeter i Københavns Kommune. På Frederiksberg vil det 
tilsvarende tal være 556.584 kr. I områder hvor gældsfaktoren er den bindende kreditrestriktion, 
og boligpriserne stiger, vil den indkomst, som er nødvendig for at kunne købe, altså have været 
støt stigende til trods for de faldende renter. 

Mens der i København er behov for ganske pæne indkomster, er det stadig muligt med mere 
almindelige indkomster, at købe ejerlejlighed i nogle af de omkringliggende kommuner. Det var i 
4. kvartal 2014 muligt for førnævnte single, at få råd til 60 gennemsnitlige 
lejlighedskvadratmeter i Rødovre, så længe indkomsten er på mindst 299.563 kr., hvis man tager 
udgangspunkt i gældsfaktoren. I tilfælde hvor banken udviser fleksibilitet på gældsfaktoren, vil 
det dog være muligt, ved indkomster helt ned til 267.761 kr., at opnå et tilstrækkeligt 
rådighedsbeløb til at få økonomien til at løbe rundt. 

Desuden er det selvfølgelig muligt at købe med mindre indkomster end de nævnte, dersom 
singlen kan nøjes med mindre end 60 kvadratmeter, en lejlighed i lidt ringere stand, eller en 
lejlighed med lidt mindre attraktiv beliggenhed end gennemsnittet inden for kommunen.  

 

METODE 

Udledningen nedenfor af hvilke indkomster, der giver førstegangskøbere adgang til forskellige 
dele af det københavnske ejerboligmarked tager udgangspunkt i Boligøkonomisk Videncenters 
BoligByrde-model, som på baggrund af en modificeret udgave af Schantz Budgetplan, et 
softwareprodukt til kunderådgivning og kreditvurdering i realkreditsektoren, lægger budgetter 
for 10.800 husstande hvert kvartal, som efterfølgende evalueres ud fra en række kriterier for 
hvorvidt de kan hænge sammen og kan resultere i at der ydes et lån. De anvendte kriterier er 
ikke nødvendigvis eksakt sammenfaldende med kreditvurderingspraksis i de kreditinstitutter 
som anvender BudgetPlan. I stedet tages der udgangspunkt i at pengeinstitutterne søger, lige 
netop at kunne indplacere deres privatkunder i de bedre bonitetsklasser ved indrapportering til 
Finanstilsynet.  

VURDERINGSKRITERIER 

Der er antaget to tommelfingerregler angående husstandens økonomiske muligheder for at 
realisere sit boligkøb. Den første regel går på, om husstandens rådighedsbeløb efter de faste 
udgifter er tilstrækkeligt til den pågældende husstandsstørrelse. Den anden tommelfingerregel 
vedrører, hvor stor husstandens gæld må være i forhold til dens årsindkomst – den såkaldte 
gældsfaktor. Grænseværdierne for tommelfingerreglerne er taget fra Finanstilsynets ’Vejledning 
til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.’, og dækker over, 
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hvad der skal til, før pengeinstituttet, som yder boliglånet, kan henføre den pågældende 
husstand under bonitetsklasse 2a eller bedre. Det skal understreges, at dette er et valg, som 
Boligøkonomisk Videncenter har taget. Vi kan ikke vide, om enkelte pengeinstitutter vil anvende 
en generelt højere eller lavere gældsfaktor, eller om instituttet måske gør forskel på kunderne 
ud fra andre informationer, som instituttet ligger inde med.  

Beregning af rådighedsbeløbet foregår på følgende vis: 

 

Lønindkomst A 
- Skat B 
Nettoindkomst C = A - B 
  
 - Boligudgifter  
     (Herunder ydelser på lån, ejendomsskat, ejendomsværdiskat, fællesudgifter,  
     el, gas, vand, varme, husforsikring mm.) 

D 

 - Transportudgifter 
     (Herunder ydelser på billån, bilforsikring, brændstof, grøn ejerafgift,  
     vedligehold og periodekort til offentlig trafik) 

E 

- Personlige faste udgifter 
     (A-kasse, fagligt kontingent, diverse forsikringer, tv-pakker, telefon,  
     internet, medielicens og tandeftersyn) 

F 

Faste udgifter G = D + E + F 
  
Rådighedsbeløb R = C - G 
 

Kravet til husstandens rådighedsbeløb, før tommelfingerreglen er overholdt, er 5.000 kr. for 
enlige, 8.500 kr. for par og ekstra 2.500 kr. for hvert barn i husstanden. Kravet til gældsfaktoren 
er, at husstandens samlede gæld på tidspunktet for optagelse af lånene ikke overstiger 3,5 gange 
dens årsindkomst. 

Når man betragter førstegangskøbernes situation på boligmarkedet, er det afgørende, hvor 
lempelig kreditgivningen er overfor netop denne gruppe. I en tid, hvor lave korte renter og 
muligheden for afdragsfrihed åbner for likviditetsmæssigt set meget billige lån, har det stor 
betydning, om banker og realkreditinstitutter er villige til at slække på gældsfaktoren. Meget 
tyder på, at der skete en sådan svækkelse i midten af 00’erne. KRAKA’s finanskrisekommission 
har således i rapporten ”Finanskrisen – kan det ske igen” fra oktober 2014 data for udviklingen i 
andelen af yngre førstegangskøbere med høj gældsætning – defineret som en gæld der er mindst 
fem gange så stor som indkomsten i købsåret. Denne andel steg i København samt ”Københavns 
amt” fra 5 – 10% i slutningen af 1990’erne til 60 – 80%, da boligboblen kulminerede, hvorefter 
andelen styrtdykkede til 15 – 25%.  

Der er næppe tvivl om, at den finansielle sektor igen er blevet mere tilbageholdende med 
kreditgivningen. Vi kan ikke kende det enkelte pengeinstituts praksis, men med BOB – modellen 
har vi et værktøj, der kan give os et fingerpeg om effekten, såfremt pengeinstitutterne på ny 
slækker på kreditgivningen.  

BOLIGFINANSIERING  

Det antages, at husstanden forud for boligkøbet har opsparing svarende til en udbetaling på 5%. 
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Det antages, at boligkøbet derudover finansieres med 80% realkreditlån og 15% restfinansiering 
gennem bank. Der ud over tillægges restfinansieringens hovedstol stiftelsesomkostningerne for 
lånene. Oplysninger om den effektive rente på realkreditlån og banklån hentes via FinE 
Analytics.  

I de beregninger, der gennemgås her, er der overalt taget afsæt i realkreditlån med fast rente og 
afdrag. Husstandene vil kunne opnå et højere rådighedsbeløb, hvis de optager variabelt 
forrentede lån eller en blanding af fast og variabelt forrentede lån. Ved bonitetsklassifikation af 
husstanden er pengeinstitutter imidlertid forpligtet til at tage udgangspunkt i et fastforrentet 
lån med afdrag. 

TRANSPORTUDGIFTER 

Boligbyrdemodellen regner i udgangspunktet på en række forskellige valg omkring biler. I alt, 
som er rapporteret nedenfor, er der dog taget udgangspunkt i brug af offentlig transport, i form 
af indregning af månedskort gældende fra den for kommunen relevante zone, til zone 1. 

INDKOMSTER 

Ved anvendelse af modelhusstande, er der foretaget en indkomstfremskrivning, således at 
husstandene svarer til hinanden på tværs af kvartaler. Eksempelvis er der ved husstande med 
en indkomst på 300.000 kr. i 1. kvartal 2012 fremskrevet med stigningstakten for kommunale 
lønudgifter per årsværk leveret af en pædagog mellem 30 og 34 år. Tilsvarende gør sig gældende 
ved øvrige indkomster, blot i henhold til lønudviklingen for andre professioner, som stemmer 
bedre overens med lønniveauet. 

Denne form for fremskrivning sikrer, at der hele tiden sammenlignes personer med tilsvarende 
profession på et tilsvarende karrieretrin.  
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HVEM KAN KØBE I KØBENHAVN? 

I nedenstående tabeller er de fiktive budgetter for familier uden bil, som ønsker at købe en bolig 
i Københavns Kommune, vurderet i forhold til hvad, om noget, der forhindrer dem i at få lov til 
at låne til boligen. Der tages i kreditgivningen udgangspunkt i de ovenfor definerede 
tommelfingerregler. 

Tabel 1: Hvad forhindrer familier i at købe 60 m2 lejlighed i Københavns Kommune i 4. kvartal 
2014? 

Indkomst(2012K1) 
Enlig 
u. barn 

Enlig  
m. barn 

Par 
u. barn 

Par  
m. barn 

Par  
m. 2 børn 

300.000 Begge Gældsfaktor Begge   

350.000 Gældsfaktor Gældsfaktor Begge Begge Begge 

400.000 Gældsfaktor Gældsfaktor Gældsfaktor Begge Begge 

500.000 Intet Intet Intet Intet Intet 

600.000 Intet Intet Intet Intet Intet 

700.000 Intet Intet Intet Intet Intet 

800.000   Intet Intet Intet 

900.000   Intet Intet Intet 

Anm.: Udtrykket ”Begge” dækker over, at husstanden er forhindret i at købe en lejlighed både fordi den har et 
utilstrækkeligt rådighedsbeløb, og fordi købet ville medføre en gældsfaktor over grænseværdien på 3,5. 

 

Tabel 2: Hvad forhindrer familier i at købe 90 m2 lejlighed i Københavns Kommune i 4. kvartal 
2014? 

Indkomst(2012K1) 
Enlig 
u. barn 

Enlig  
m. barn 

Par 
u. barn 

Par  
m. barn 

Par  
m. 2 børn 

300.000 Begge Begge Begge   

350.000 Begge Begge Begge Begge Begge 

400.000 Begge Begge Begge Begge Begge 

500.000 Gældsfaktor Gældsfaktor Gældsfaktor Begge Begge 

600.000 Gældsfaktor Gældsfaktor Gældsfaktor Gældsfaktor Begge 

700.000 Intet Intet Intet Intet Intet 

800.000   Intet Intet Intet 

900.000   Intet Intet Intet 

 

I forhold til 2. kvartal 2014, er der i 4. kvartal ingen forskel i hvilke af modelfamilierne, som kan 
købe hverken 60 eller 90 gennemsnitlige lejlighedskvadratmeter i Københavns Kommune. 
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UDVIKLINGEN I KRAV TIL SINGLERS INDKOMST 

København er i forhold til resten af landet en by som er kraftigt præget af singler, hvad 
boligefterspørgslen angår. Især singler uden børn. Således udgjordes 46 % af husstandene i 
Københavns Kommune ved udgangen af 4. kvartal 2014 blot af en enkelt person. På landsplan er 
det tilsvarende tal 38 %. (Kilde: Danmarks Statistik) 

Derfor er i denne udgave af Bolig & Tal lagt en ekstra indsats i at nuancere udviklingen i 
ejerboligmarkedets evne til at rumme singlerne, ud over hvad der kan observeres ved evaluering 
af modellens standardfamilier med intervalopdelte indkomster. Til det formål er der regnet 
baglæns, så der svares på hvad der er den mindste bruttoindkomst, som resulterer i opfyldelse 
af tommelfingerreglerne. Der er her anvendt samme antagelser om husstandens faste udgifter 
som ved tilsvarende modelhusstande, og det er således kun indkomstskatterne, der vil variere 
imellem disse. 

I figur 1 er opstillet resultatet af disse beregninger angående hvor lille en bruttoindkomst der 
kan opfylde kravet om et rådighedsbeløb på 5.000 kr. ved køb af 60 gennemsnitlige kvadratmeter 
lejlighed inden for en række kommuner. Figur 2 angiver 1/3,5 af hovedstolene på lånene 
korrigeret for kurstab, svarende til den indkomst som er nødvendig for at opfylde kravet til 
gældsfaktoren. 

 

Figur 1: Mindste bruttoindkomst som resulterer i tilstrækkeligt rådighedsbeløb for en enlig 
uden barn efter køb af 60 gennemsnitlige kvadratmeter lejlighed i udvalgte kommuner 

 

 

 kr.250.000,00

 kr.260.000,00

 kr.270.000,00

 kr.280.000,00

 kr.290.000,00

 kr.300.000,00

 kr.310.000,00

 kr.320.000,00

 kr.330.000,00

 kr.340.000,00

 kr.350.000,00

2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4

København Frederiksberg Rødovre Høje Taastrup



    

Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 7
 

Figur 2: Bruttoindkomst som resulterer i en gældsfaktor på 3,5 for en enlig uden barn efter 
køb af 60 gennemsnitlige kvadratmeter lejlighed i udvalgte kommuner 

 

 

Et mere detaljeret billede af rådighedsbeløbet opnås i figur 3 – 7. Her i er illustreret en række 
forskellige gældsfaktorer. Det fremgår således, at selv om der ikke skal nogen ekstravagant løn 
til, før end det er muligt for en single at overkomme udgifterne til en ejerlejlighed i København 
og Frederiksberg, vurderet ud fra rådighedsbeløbet, vil det kræve en relativt høj gældsfaktor, for 
at det kan lade sig gøre. Tager man udgangspunkt i en gældsfaktor på 3,5 ved kreditgivning, vil 
det således være gældsfaktoren, som er afgørende for hvilken indkomst der er nødvendig i både 
København og på Frederiksberg. Dermed kræves indtægter i den høje ende – særligt på 
Frederiksberg (se figur 2).  

 

Figur 3: Mindste bruttoindkomst som resulterer i tilstrækkeligt rådighedsbeløb for en enlig 
uden barn efter køb af 60 gennemsnitlige kvadratmeter lejlighed i Københavns Kommune 
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Figur 4: Mindste bruttoindkomst som resulterer i tilstrækkeligt rådighedsbeløb for en enlig 
uden barn efter køb af 90 gennemsnitlige kvadratmeter lejlighed i Københavns Kommune

 

 

Figur 5: Mindste bruttoindkomst som resulterer i tilstrækkeligt rådighedsbeløb for en enlig 
uden barn efter køb af 60 gennemsnitlige kvadratmeter lejlighed i Frederiksberg Kommune

 

 

Også ved Rødovre Kommune bliver gældsfaktoren den bindende kreditrestriktion. I Rødovres 
tilfælde er det dog et nyere fænomen, idet indtægtskravet som følger af rådighedsbeløbet, i 
første, andet og fjerde kvartal, var højere end det som følger af gældsfaktoren. I 1. kvartal 2012 
krævedes der således en årsindkomst på mindst 257.562 kr. for at få råd til lejligheden i Rødovre 
(som følge af mindstekravet til rådighedsbeløbet), hvilket i 4. kvartal 2014 var steget til 299.563 
kr. (som følge af maksimalgrænsen for gældsfaktoren). 

Også i Høje-Taastrup skal der noget lavere indkomster til, for at få økonomien til at løbe rundt 
end i København og på Frederiksberg. Da en mindre del af udgifterne her vil gå til 
boligfinansieringen, og en større andel gå til transport og skatter, vil der desuden være bedre 
overensstemmelse mellem tommelfingerreglerne for rådighedsbeløb og gældsfaktor. Det i en 
sådan grad, at kriteriet for rådighedsbeløbet bliver afgørende. 
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Figur 6: Mindste bruttoindkomst som resulterer i tilstrækkeligt rådighedsbeløb for en enlig 
uden barn efter køb af 60 gennemsnitlige kvadratmeter lejlighed i Rødovre Kommune

 

 

Figur 7: Mindste bruttoindkomst som resulterer i tilstrækkeligt rådighedsbeløb for en enlig 
uden barn efter køb af 60 gennemsnitlige kvadratmeter lejlighed i Høje-Taastrup Kommune 

 

 

Dermed kan kravet til indkomsten i Høje-Taastrups tilfælde aflæses direkte af figur 7. Som den 
eneste af kommunerne, er det her faktisk blevet lettere, at få råd til en ejerlejlighed over de 
seneste 3 år. I 1. kvartal 2012 krævede det en årsindkomst på 256.039 kr. at få råd til 60 
gennemsnitlige kvadratmeter lejlighed i kommunen. Det var i 4. kvartal 2014 faldet til 255.807 
kr. 
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SITUATIONEN FOR UDVALGTE SINGLER 

I den resterende del af Bolig&Tal opstilles eksempler på enlige uden børn, med indkomster som 
er repræsentative for en række faggrupper. Det beskrives hvordan udviklingen i boligpriser, 
renter og andre udgifter har påvirket dem, med udgangspunkt i samme vurderingskriterier som 
ovenfor. 

PÆDAGOGEN 

Tabel 3 opstiller resultatet af vurderingen af budgetter for en enlig uden barn med en 
årsindkomst på 308.233 kr. i 4. kvartal 2014, svarende ca. til, hvad en ung pædagog må forventes 
at tjene. Da 308.233 er lavere end de beløb, som i figur 1 og 2 blev udledt som skæringsgrænsen 
for hvilken indkomst, der var tilstrækkelig for overholdelse af de to vurderingskriterier i 
København og på Frederiksberg, vil pædagogen ikke kunne købe 60 gennemsnitskvadratmeter 
lejlighed her. 

 

Tabel 3: Hvad hindrer en single med lønindkomst på 308.223 kr. i at købe bolig? 

 Lejlighed Villa/rækkehus 

  60 m2 90 m2 110 m2 140 m2 

København Begge Begge Begge Begge 

Frederiksberg Begge Begge Begge Begge 

Gentofte Begge Begge Begge Begge 

Rudersdal Gældsfaktor Begge Begge Begge 

Gladsaxe Gældsfaktor Begge Begge Begge 

Ballerup Intet Begge Begge Begge 

Rødovre Intet Begge Begge Begge 

Køge Gældsfaktor Begge Begge Begge 

Høje-Taastrup Intet Begge Begge Begge 

Gribskov   Begge Begge 

Halsnæs   Intet Begge 

 

Som det fremgår af tabellen, er der dog alligevel en række muligheder, for at komme ind på 
boligmarkedet, foruden at nøjes med færre kvadratmeter, en mindre attraktiv beliggenhed inden 
for kommunen, eller en lejlighed i dårlig stand. 

Ved pendling kan det endda blive til et mindre hus i Halsnæs. Det bemærkes dog, at 
beregningerne tager udgangspunkt i, at transportomkostningerne holdes nede ved brug af 
offentlig transport. Hvis pædagogen ønsker at bruge en minibil med et billån på 89.618 kr., til at 
pendle til København, er de fleste boligkøb udelukket, og blandt ovenstående kommuner er det 
således kun i Høje-Taastrup, at der kan blive økonomi til 60 kvadratmeter lejlighed. 
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I nedenstående figurer ses på udviklingen i muligheder på fire udvalgte markeder for singler 
som i 1. kvartal 2012 tjente 300.000 kr. I efterfølgende kvartaler er dette beløb reguleret op i 
henhold til udviklingen i kommunernes lønudgifter per pædagog mellem 30 og 34 år. Dermed er 
der heller ikke tale om, at det er mulighederne for et enkelt individ der følges over tid. En enkelt 
pædagog må forventes, at stige i anciennitet, i modsætning til gennemsnittet af pædagoger 
inden for den pågældende aldersgruppe. 

 

Figur 8: Rådighedsbeløb for en enlig pædagog ved køb af 60 m2

 

 

Figur 8 illustrerer udviklingen i det rådighed som resulterer ved at pædagoger køber 60 
gennemsnitlige kvadratmeter lejlighed inden for fire forskellige kommuner. Figuren skal læses 
sådan, at når en orange linje befinder sig under den grå, er rådighedsbeløbet utilstrækkeligt til at 
lejligheden i den pågældende kommune kan købes. Det er først efter 2. kvartal 2014, at de faste 
udgifter ved køb i Københavns Kommune har gjort et for stort indhug i indkomsten til, at 
økonomien kan løbe rundt på fornuftig vis. Som det ses af figur 9, har gældsfaktoren dog i 
længere tid været en hindring.  
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Figur 9: Finansieringsbehov og lånebegrænsning for en enlig pædagog ved køb af 60 m2

 

 

Også værd at bemærke, er at køb af 60 gennemsnitskvadratmeter i Rødovre i 4. kvartal 2014 var 
meget tæt på, at resultere i en gældsfaktor over skæringsgrænsen på 3,5. Da kvadratmeterprisen 
i Rødovre er steget 9% mellem 4. kvartal 2014 og 1. kvartal 2015, må pædagogen forventes nu at 
være afskåret herfra. Høje-Taastrup vil dog fortsat være en mulighed. 

 

Figur 10: Boligposter som andel af disponibel indkomst for en enlig pædagog ved køb af 60 m2 
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POSTBUDDET 

En lidt højere indkomst giver lidt flere muligheder. I tabel 4 er opstillet resultatet af, at en enlig 
uden barn, med en årsindkomst på 367.127 kr. er blevet udsat for de ovenfor definerede 
vurderingskriterier i forhold til, om vedkommende er i stand til at købe en række boliger i 4. 
kvartal 2014. Der er i alle boligernes tilfælde tale om boliger, som har en gennemsnitlig pris i 
forhold til boligtypen inden for kommunen. Da indkomsten er over de 307.917 kr., som er 
nødvendige for at få økonomien til at hænge sammen, vil husstanden ikke være forhindret i at 
købe 60 kvadratmeter i København på baggrund af en vurdering af rådighedsbeløbet. Det vil, 
som det ses i figur 11, være på 7.904 kr., og altså rigeligt højt i forhold til kravet på 5.000 kr. Til 
gengæld vil lånebeløbet være ca. 4 ½ gange højere end indkomsten, som det ses af figur 12, 
således at kravet om at gældsfaktoren er under 3,5 ikke kan overholdes. 

 

Tabel 4: Hvad hindrer en single med lønindkomst på 367.127 kr. i at købe bolig? 

 Lejlighed Villa/rækkehus 

  60 m2 90 m2 110 m2 140 m2 

København Gældsfaktor Begge Begge Begge 

Frederiksberg Gældsfaktor Begge Begge Begge 

Gentofte Gældsfaktor Begge Begge Begge 

Rudersdal Gældsfaktor Begge Begge Begge 

Gladsaxe Intet Begge Begge Begge 

Ballerup Intet Gældsfaktor Begge Begge 

Rødovre Intet Gældsfaktor Begge Begge 

Køge Intet Gældsfaktor Begge Begge 

Høje-Taastrup Intet Intet Begge Begge 

Gribskov   Gældsfaktor Begge 

Halsnæs   Intet Gældsfaktor 
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Figur 11: Rådighedsbeløb for et enligt postbud ved køb af 60 m2

 

 

Figur 12: Finansieringsbehov og lånebegrænsning for et enligt postbud ved køb af 60 m2

 

 

Figur 13: Boligposter som andel af disponibel indkomst for et enligt postbud ved køb af 60 m2
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LÆGEN 

Vil man som single for alvor have muligheder på hovedstadens boligmarked, kan det være en 
fordel at tilhøre nogle af landets bedst lønnede faggrupper. Som det ses af tabel 5, er der ikke 
mange muligheder, der må afskrives, hvis man som førstegangskøber står med en løn, som ca. 
svarer til en ung læge. 

  

Tabel 5: Hvad hindrer en single med lønindkomst på 516.887 kr. i at købe bolig? 

 Lejlighed Villa/rækkehus 

  60 m2 90 m2 110 m2 140 m2 

København Intet Gældsfaktor Begge Begge 

Frederiksberg Gældsfaktor Gældsfaktor Begge Begge 

Gentofte Intet Gældsfaktor Begge Begge 

Rudersdal Intet Gældsfaktor Begge Begge 

Gladsaxe Intet Intet Begge Begge 

Ballerup Intet Intet Gældsfaktor Begge 

Rødovre Intet Intet Gældsfaktor Begge 

Køge Intet Intet Intet Gældsfaktor 

Høje-Taastrup Intet Intet Gældsfaktor Gældsfaktor 

Gribskov   Intet Intet 

Halsnæs   Intet Intet 

 

Frederiksberg vil siden starten af 2014 have været lukket land, for så vidt angår lejligheder på 60 
kvadratmeter i gennemsnitlig stand og med en gennemsnitlig placering inden for kommunen, i 
det omfang banken står fast på at gældsfaktoren skal være under 3,5.  

Som det ses af figur 14, vil lægen uanset hvor han bosætter sig kunne have en rigeligt rummelig 
økonomi efter køb af 60 kvadratmeter lejlighed. I Frederiksbergs tilfælde vil rådighedsbeløbet 
ved køb i 4. kvartal 2014 ende på 13.473 kr. per måned. I alle øvrige kommuner bliver 
rådighedsbeløbet højere.  

Da rådighedsbeløbet bliver meget højt, og læger samtidig har høj jobsikkerhed og en relativt høj 
lønprogression, vil det formenligt i praksis kunne lade sig gøre, at opnå lån til de 60 
kvadratmeter på Frederiksberg til trods for den lille overskridelse af den vejledende grænse for 
gældsfaktoren. 
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Figur 14: Rådighedsbeløb for en enlig læge ved køb af 60 m2

 

 

Figur 15: Finansieringsbehov og lånebegrænsning for et enligt postbud ved køb af 60 m2

 

 

Figur 16: Boligposter som andel af disponibel indkomst for et enligt postbud ved køb af 60 m2
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Boligøkonomisk Videncenter er et fagligt, upartisk og neutralt initiativ etableret af Realdania. Videncentret 
medvirker til at give beslutningstagerne en hurtig og god information om boligmarkedets udvikling. 
Derudover er det målet at give den enkelte borger en bedre forståelse af boligøkonomien i forbindelse med 
anskaffelse af bolig, belåning og konvertering af boliglån. Endelig følger Boligøkonomisk Videncenter 
udviklingen, debatten og løsningsforslagene på de udenlandske boligmarkeder, der er særlig hårdt ramt af 
den finansielle krise.  

Boligøkonomisk Videncenter består af et økonomisk-fagligt sekretariat, der bl.a. skaber faglige netværk og 
diskussionsfora. Sekretariatet udarbejder løbende mindre analyser og statistisk materiale om den 
boligøkonomiske udvikling. Herudover arrangerer sekretariatet offentlige konferencer og høringer om 
boligøkonomiske temaer og problemstillinger.  

I tilknytning til videncentret er der etableret et advisory board med tre internationalt anerkendte 
økonomer. De tre økonomer fungerer som rådgivere og sparringspartnere for sekretariatet.  

Den daglige ledelse af Boligøkonomisk Videncenter bliver varetaget af cand.polit. Curt Liliegreen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Juli 2015 

Boligøkonomisk Videncenter 

www.bvc.dk 

Michael Harboe Møller 

Tlf.nr.: 23375349 

Mail: mhm@bvc.dk 

 


