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D

er er bred politisk enighed om, at Danmark skal
have ’blandede byer’ med plads til alle, rig som fattig. Sådan har man opfattet vores byer indtil nu.
Det er en del af vores historie og i nyere tid af den
skandinaviske velfærdsmodel. Det lyder som et smukt ideal.
Spørgsmålet er, om det bliver en utopi i fremtiden.
I de senere år er boligpolitik igen kommet i centrum. Politiske partier, kommuner og interesseorganisationer formulerer boligpolitiske mål. I Boligøkonomisk Videncenter bliver
vi ofte kontaktet herom. Interessen udspringer af de store
samfundsforandringer, der udfordrer balancen på vores boligmarked. Det er forskydningerne fra land mod by. Det er
de stigende priser og huslejer i vores største byer. Det er det
voksende antal ældre og enlige.
Hver for sig tager de boligpolitiske værktøjer kun fat i udsnit af dette problemkompleks. Jovist, vi kan øge det almene byggeri ved at ændre grundkapitalindskuddet. Ja, vi kan
godt bygge nogle flere billige studenterboliger ved at ændre
Planloven og forbedre muligheden for midlertidige boliger
i f.eks. havnearealerne. Og ja, vi kan stramme op i Boligreguleringslovens § 5.2. Den slags tiltag er imidlertid oppe
mod anderledes stærke forandringer i vores samfund, der let
kommer til at overskygge dem.
Udover boligpolitik er der også byplanlægningen, dels
i kommune- og lokalplaner, men for Hovedstadsregionens
vedkommende også i form af landsplandirektivet, den berømte Fingerplan. Jeg fornemmer, at også byplanlægningen
får øget opmærksomhed. Den er i sagens natur målrettet de
fysiske ændringer af vores byggede miljø, der skal finde sted
i fremtiden: Byggeri, anlæg, mursten, beton, flytning af uhyre mængder af jord, anlæg af nye bydele og trafikårer med
videre.
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Men ud over de meget synlige fysiske forandringer sker
der hver dag økonomiske og juridiske forandringer i vores
byer. Den udvikling rummes ikke inden for et landsplandirektiv. Ikke desto mindre er den særdeles virkelig. Det er en
udvikling, hvor billige boliger forsvinder, ejer- og andelsboliger fordyres, og udlejningsboliger samles på færre hænder.
Ikke automatisk negativt alt sammen, men det er forhold,
man som minimum bør være opmærksom på og have en politisk holdning til. Den stillingtagen handler om, hvilken form
for by vi ønsker at leve i de næste årtier og give videre til den
næste generation.
Skal man sige noget positivt om den såkaldte ’ghettoaftale’, er det, at den - uanset om den er vellykket eller ej - forsøger at tage ansvar for den type af bysamfund, vi skal leve i
fremover. Nu mangler vi, at der formuleres en politik for hele
bysamfundet, det være sig de privilegerede, de jævne såvel
som de udsatte nabolag.
Bygger vi de boliger, der samfundsmæssigt er behov for?
Eller har vi overladt styringen til tilfældigheder, konjunkturudsving, uhensigtsmæssig regulering og kortsigtede hensyn? I dag har vi faktisk værktøjer til at evaluere den problemstilling.
Med ghettoaftalen blev der sendt et signal om, at vi ikke
vil tolerere en opdelt – segregeret by. Det er ikke desto mindre det, som samfundsforandringerne er ved at give os på
nogle områder. Derfor er der behov for at supplere den traditionelle byplanlægning og boligpolitik med nye værktøjer og
fokusområder, der i et fornuftigt samspil kan danne konturerne af en fremtidig bypolitik.
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Flere kan få råd til
deres første ejerbolig
Efter en længere årrække, hvor det kun er blevet sværere for den
almindelige lønmodtager at komme ind på boligmarkedet i hovedstaden,
er førstegangskøbernes boligbyrde det seneste år blevet mindre
– for de som får lov til at låne

Af Michael Harboe Møller
Boligøkonomisk Videncenter

D

E SENESTE MANGE ÅR har unge på jagt efter de-

af Amager, skulle i 2018 tjene 9 pct. mere end dem, som ville
foretage købet i 2012.
Alle andre steder end i den mest centrale del af København, gik udviklingen den modsatte vej. Både i Aarhus,
Odense og Aalborg skulle der i 2018 mindre til for at få pengene til at slå til, når det gjaldt såvel nyindkøbte huse som
nyindkøbte lejligheder sammenlignet med 2012. Den samme
tendens gjorde sig gældende for dem, som var villige til at
bevæge sig nogle få kilometer væk fra København. I hvert
fald så længe det var et hus og ikke en lejlighed, der fristede.
Lige fra Hvidovre, over Glostrup og Herlev til Lyngby var det
blevet en smule lettere at få økonomien til at hænge sammen
efter et huskøb.

res første ejerbolig i København kunnet kigge misundeligt på resten af landet. Mens de faldende renter
gjorde det mere overkommeligt at købe hus i næsten
alle områder i landet, har det modsatte været tilfældet i Storkøbenhavn. Her har de hastigt stigende priser og de nye låneregler ført til, at det er blevet sværere at etablere sig på
hovedstadens boligmarked på trods af, at lånene er blevet
billigere. Det har især været tilfældet, hvis man søgte efter
en lejlighed.
På det seneste lader udviklingen på det københavnske
boligmarked dog til at være vendt. Stagnerende priser kombineret med fortsatte rentefald har gjort det billigere at sidde
i en nyindkøbt bolig såvel i København som i resten af landet. Mulighederne for familier med mellemindkomster for at
komme ind på ejerboligmarkedet er dermed blevet forbedret. Hvor meget, afhænger af hvem man er.
Dykker man ned i den kolossale mængde af Boligøkonomisk Videncenters Boligbyrdemodels (BoB) et år gamle beregninger, tegner der sig en tendens, der kommer til udtryk i
de to kort, som er vist øverst på side 7. Kortene viser, hvordan
den mindst tænkelige løn, der kan få økonomien til at løbe
rundt for en familie med to børn efter boligkøb, har udviklet sig i og omkring udvalgte større byer i Danmark fra 1.
kvartal 2012 og til 2. kvartal 2018. Til venstre ser man udviklingen i, hvilken indkomst der skal til for at købe en villa
på 150 kvadratmeter. Til højre en lejlighed på 120 kvadratmeter. Den grønne farve på kortet viser, at den indkomst,
der er nødvendig for at få økonomien til at løbe rundt for
boligkøberne, er steget mindre, end de faktiske lønninger er.
Der er altså blevet flere, der kan få råd til at købe en bolig.
Den røde viser, at den indkomst, der skal til for at købe, er
steget mere end lønningerne.
Værst ser det ud, hvis familien drømmer om en lejlighed
på Nørrebro i København, hvor der i 2018 skulle en 19 pct.
højere realløn til, end der skulle i 2012. Lønniveauet i den
private sektor var vel at mærke kun steget 5 pct. i perioden.
Også villaer tæt på København var i perioden blevet mere
uopnåelige, hvis man ville vælge denne boligform. De, som
ønskede at købe en villa i Vanløse eller på københavnersiden

Udviklingen er vendt
I løbet af det seneste år er det også blevet mere realistisk for
dem, som drømmer om at eje en bolig i København. Det ses
af de nederste kort på side 7, som viser udviklingen i hvor
høje indkomster, der skal til for, at økonomien kan hænge
sammen, når man sammenligner 2. kvartal 2019 med 2.
kvartal 2018. Det kræver en smule mere, hvis man ønsker at
bo i et hus i Skanderborg.
Med undtagelse af nogle enkelte postnumre er områderne omkring de store byer til gengæld blevet mere middelklassevenlige i det forgangne år. Det gælder, hvad enten man
vil købe hus eller lejlighed. Faldet har været størst i de dyreste områder. Når man regner alle boligudgifter med, koster
det i løbende priser 9 pct. mindre at sidde i en lejlighed i København K, som er købt og belånt i 2. kvartal 2019, end hvis
man skulle købe og belåne samme lejlighed et år tidligere.
Omsat til indtægter betyder det, at en familie, som køber i
2019, kan slippe afsted med at tjene 5 pct. mindre, end hvad
der var nødvendigt i 2018. Og lønningerne er vel at mærke
steget ca. 2 pct. i perioden.
Uanset at flere har fået råd til at bo i København K, er det
dog stadig langt fra alle, der kan komme ind på markedet
her. Boligudgiften vil stadig være lidt over 30.000 kr. om
måneden, og for at få økonomien til at hænge sammen skal
en familie tjene mindst 881.000 kr. om året.

4

Mindre boligbyrde

BoB – en boligbyrdemodel

Faldet i de indkomster, der skal til for at bo i egen bolig i
København K i 2019, kombineret med stigningerne i de faktiske indkomster betyder samlet, at familier kan tillade sig at
tjene 7 pct. mindre, end de faggrupper, som lige netop havde
råd i 2018. Det lyder måske ikke som noget stort fald, men
det betyder dog, at boligbyrden for børnefamilierne nu er
tilbage i samme niveau som for 6 år siden. I de lidt billigere
postnumre indenfor Københavns Kommune, som f.eks. København NV, er boligbyrden den samme som for 4 år siden.
At det er lettere at få økonomien til at hænge sammen, er
dog ikke ensbetydende med, at det er blevet lettere at låne.
Derfor er det ikke alle, der har oplevet, at de har fået forbedret deres adgang til boligmarkedet.

Boligøkonomisk Videncenters overvågning af udviklingen i, hvor svært det er at etablere sig på ejerboligmarkedet, bygger på beregninger fra vores boligbyrdemodel, BoB. Modellen fungerer grundlæggende
på den måde, at den for hvert kvartal siden starten
af 2012 lægger almindelige husholdningsbudgetter
for en række forskellige familietyper med varierende
jobs, forskellige valg omkring bolig og transportform
og med job i København, Aarhus, Odense eller Aalborg.
Ud fra husholdningsbudgetterne kan vi følge udviklingen i, hvor meget plads der er i forskellige familiers økonomi efter et boligkøb. Udover at svare på
hvor meget plads der bliver i en families økonomi efter
købet, beregner BoB også præcis, hvor høj indkomsten
er nødt til at være, før økonomien kan hænge sammen.

Ny regulering
De senere år er der løbende blevet introduceret ny regulering
af banker og realkreditinstitutters muligheder for at låne ud
til boligformål (se boks 2 i artiklen ’Sværere at låne penge’ på
side 33). En stor del af reguleringen begrænser adgangen til
risikobetonede låntyper uden dog at sætte grænser for, hvor
meget man kan låne, så længe man vælger de sikreste lån.
En undtagelse herfra findes i ’Vejledning om forsigtighed i
kreditvurdering ved belåning af boliger i vækstområder mv.’
– også kaldet Vækstvejledningen fra 2016. Den fastsætter,
at boligkøbere i landsdelene Byen København, Københavns
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Omegn og i Aarhus Kommune i udgangspunktet kun må
have gæld, som overstiger 4 gange deres årsindkomst før
skat (altså en gældsfaktor over 4), hvis deres formue er stor
nok til, at de kan modstå et prisfald på deres bolig på 10 pct.,
uden at blive teknisk insolvente. Ønsker man en gældsfaktor
over 5, skal man kunne tåle et prisfald på 25 pct.
Køber man sin første bolig, kan det være svært at efterleve disse formuekrav. Den familie, som lige netop kan få
økonomien til at hænge sammen efter at have købt en bolig
i København K, ender f.eks. med at have en gældsfaktor på
6,3. De skal altså som udgangspunkt kunne modstå et prisfald på 25 pct. Det kræver, at de sparer ca. 1,4 mio. kr. op,
før de køber boligen. Med en årsindkomst på 881.000 kr.
kan det blive svært. Tjener familien derimod nok til at holde
gældsfaktoren nede på 5 (1,12 mio. kr. om året), kan de nøjes
med at spare 470.000 kr. op, inden de køber. Hvis man kun
sparer op til en udbetaling på de 5 pct. (297.420 kr.), kan det
i udgangspunktet kun lade sig gøre for familier, som tjener
1,4 mio. kr. om året. Så meget skal der altså til, før man tjener 4 gange så meget som hovedstolen på det lån, man får
bevilget. (Her er hovedstolen på realkreditlånet korrigeret
for kursen ved beregningen). Konklusionen er, at skal man
leve op til begrænsninger i gældsfaktoren, vil det for mange
betyde, at der skal store indtægter til for at komme ind på
Københavns ejerboligmarked – også selv om boligbyrden er
faldet.

at efterleve tilsynets påbud, må man gå ud fra, at der bliver
flere, som skal holde gældsfaktoren under 4.
Hvis man ikke har formue eller helt kan fraskrive sig risikoen for at blive ledig i en periode, vil man derfor ikke
nødvendigvis have oplevet, at det er blevet meget lettere at
købe bolig i og omkring København. De to øverste figurer på
side 8 og 9 viser det seneste års udvikling i hvilke indkomster, der skal til for at kunne købe hus eller lejlighed i områder, der er omfattet af Vækstvejledningens regler, forudsat at
man har positiv formue og høj jobsikkerhed. Det svarer helt
til de nederste figurer på side 7. Den midterste række viser
udviklingen for de grupper, som bankerne – både før og efter
tilsynets indgreb i 2018 – vurderer, ikke har en tilstrækkelig
jobsikkerhed til at blive lånegodkendt med en gældsfaktor
over 4.
Gældsfaktor med stor virkning
Hører man til denne gruppe, er det også blevet lettere at
købe lejligheder. Blot ikke i helt samme omfang, som hvis der
ses bort fra gældsfaktoren. Det skyldes, at rentefaldet ikke
medtages i beregningerne af gældsfaktoren. Derimod er der
lukket nogle døre for de kunder, som bankerne før tilsynets
indgreb ville have betragtet som kunder med høj jobsikkerhed, men som nu bliver vurderet som kunder uden høj jobsikkerhed. Det ses af den nederste række af kort på side 8 og
9. Bemærk, at skalaen er en anden end i de to øvrige figurer,
da udviklingen er noget voldsommere. Ønskede man at købe
et hus i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2018 uden at skulle tage
hensyn til gældsfaktoren, kunne man købe huset, hvis man
havde en indkomst på 944.000 kr. Med en gældsfaktor på
under 4 skal man i 2019 have en indkomst på 1.441.000 kr.
De indkomster, der skal til for at købe, vil altså være steget 50 pct. hurtigere end de faktiske indkomster, hvis man er
gået fra ikke at være omfattet af gældsfaktorbegrænsninger
til at være omfattet. Lyngby-Taarbæk er dog et grelt eksempel. Yderst på Vestegnen opnås en gældsfaktor tæt på 4 ved
indkomster, som netop får økonomien til at hænge sammen.
Derfor vil tilsynets indgreb kun have begrænset effekt her.
Hvor stor en gruppe, der har taget springet fra ikke at
være begrænset af gældsfaktoren til at være det, er svært
at svare konkret på. Bankerne lever af at låne penge ud, så
de vil have begrænset motivation til at overreagere og sende kunden videre til konkurrenterne. Mere overordnet har
branchen heller ikke nogen interesse i at stramme reguleringen så hårdt, at boligpriserne falder. Det vil nemlig påvirke
værdien af deres pant negativt. Det taler for forsigtige justeringer. Omvendt har branchen også en interesse i at signalere, at de følger og efterlever de reguleringer, de er blevet
pålagt.

Mulighed for fravigelser
Vækstvejledningen indeholder dog også mulighed for at
fravige reglerne om gældsfaktoren. Hvis en låntager har en
høj jobsikkerhed og en positiv formue, kan begrænsningerne
i gældsfaktoren sættes ud af kraft, så længe der vælges fastforrentede realkreditlån med afdrag. Fast rente og afdrag vil
altid være den type af lån, som giver mulighed for at låne
mest. Derfor har den del af forudsætningerne ingen betydning for, hvem der har mulighed for at komme ind på ejerboligmarkedet. Til gengæld kan kravet om en positiv formue
blive en hindring, hvis man forud for boligkøbet har anden
gæld f.eks. et studielån. Hvis man har positiv formue, tjener
nok til at få økonomien til at hænge sammen og har 5 pct.,
man kan lægge på bordet til udbetalingen, er det indenfor
rammerne af den finansielle regulering kun kravet om høj
jobsikkerhed, der kan spænde ben. ’Høj jobsikkerhed’ er et
normativt begreb. I praksis vil det være op til bankerne at
vurdere, hvad der er en acceptabel fortolkning af reglen.
Derfor er det svært at sige noget sikkert om, hvor mange af
de familier, der ønsker at bo i vækstområderne, som kan få
lov til at låne mere end 4 gange deres egen indkomst. Efter
al sandsynlighed vil det variere fra bank til bank og over tid.
Finanstilsynet gav i slutningen af 2018 påtale og påbud
til flere banker, fordi de havde fraveget hovedreglen om en
gældsfaktor på 4 i for mange tilfælde. Blandt de pengeinstitutter, som modtog et sådant påbud, var et mindre pengeinstitut, som forklarede, at de eksplicit havde forholdt sig til
jobsikkerheden, før de bevilligede lån med en gældsfaktor
over 4. På den baggrund udgjorde lån med en gældsfaktor
over 4 i alt 27 pct. af deres nyudlån til boligformål i vækstområderne. Det vurderede Finanstilsynet var for meget.
Tilsynets påbud og de bemærkninger, der ledsagede den,
tyder på, at der er blevet udstedt mange lån, uden at bankerne har skelet til gældsfaktoren. Hvis de ellers har tænkt sig
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Udvikling i hvor høje indkomster, der skal til for at få økonomien
til at hænge sammen efter køb af bolig omkring de større byer
(korrigeret for lønudviklingen)

Villa på 150 m², én bil, ét buskort

Lejlighed, 120 m², to buskort

Procentuel udvikling 1. kvartal 2012 – 2. kvartal 2018

Procentuel udvikling 1. kvartal 2012 – 2. kvartal 2018

Procentuel udvikling 2. kvartal 2018 – 2. kvartal 2019

Procentuel udvikling 2. kvartal 2018 – 2. kvartal 2019
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Udvikling i hvor høje indkomster, der skal til, for at en børnefamilie kan købe en
bolig under forskellige forudsætninger for at låne. Procentuel udvikling 2. kvartal
2018 – 2. kvartal 2019 (korrigeret for lønudviklingen)

Udvikling i hvor høje indkomster, der skal til, for at en børnefamilie kan købe en
bolig under forskellige forudsætninger for at låne. Procentuel udvikling 2. kvartal
2018 – 2. kvartal 2019 (korrigeret for lønudviklingen)

Lejlighed 120 m², to buskort

Hus 150 m², én bil, ét buskort

Økonomien skal hænge sammen

Økonomien skal hænge sammen

Gældsfaktor skal være under 4

Gældsfaktor skal være under 4

Gældsfaktor skal være under 4 efter påbud fra Finanstilsynet

Gældsfaktor skal være under 4 efter påbud fra Finanstilsynet
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Sygeplejersken tilbage
på stenbroen

Skattereformen spøger

Et eksempel på en familie, som kan regne med at blive undtaget fra reglen om, at gældsfaktoren skal holdes under 4,
er sygeplejersken fra eksemplet i Nyhedsbrev 30. Vi forudsætter, at enhver bank vil finde det usandsynligt, at en sygeplejerske skulle komme til at gå arbejdsledig i en længere
periode. Derfor burde der ikke være noget, der forhindrer,
at hun kan optage et fastforrentet lån med afdrag med en
gældsfaktor over 4 med mindre hun har en gæld, der overstiger hendes aktiver.
Sidst vi så på sygeplejerskers adgang til ejerboligmarkedet, var deres muligheder fra 2012 og seks år frem blevet
ringere og ringere. Mens en enlig sygeplejerske i 2012 kunne
få økonomien til at hænge sammen, hvis hun havde købt en
toværelseslejlighed midt København, kunne hendes kollega
på samme karrieretrin i starten af 2018 ikke opnå samme
gunstige situation – ikke engang hvis hun ønskede at slå sig
ned på Nørrebro. I figuren nederst på denne side har vi suppleret det seneste års udvikling i rådighedsbeløbet til den
figur, vi viste i Nyhedsbrev 30.
Det seneste år er udviklingen gået den rigtige vej for
sygeplejerskerne. En toværelseslejlighed på Nørrebro er nu
igen blevet en mulighed, og sygeplejersker, som køber og
belåner en toværelseslejlighed i 2. kvartal 2019, kan regne
med at have ca. 1.000 kr. mere at leve for pr. måned end de
sygeplejersker, der har købt og belånt en tilsvarende lejlighed et år tidligere.
Gældsfaktoren bliver dog høj, uanset hvor sygeplejersken
vælger at købe bolig i Københavns Kommune (se figuren nederst på side 11). Tjener man det samme som en sygeplejerske uden at have hendes høje jobsikkerhed, kan en typisk
toværelseslejlighed i Brønshøj derfor være udelukket.

En mulig forklaring på at priserne er faldet lidt til trods for
den lavere rente, er den begrænsede adgang til lån med en
gældsfaktor over 4. En anden forklaring er skattereformen.
Den vil gøre det dyrere at bo i ejerlejligheder i nogle kommuner – ikke for dem, som køber nu, men for dem, som senere
skal købe og overtage ejerlejlighederne. Det vil alt andet lige
føre til, at de fremtidige købere vil betale mindre for lejligheden. Det betyder, at den forudseende køber vil være villig
til at betale mindre i dag, end de ville, hvis de før reformen
havde forventet, at skattestoppet og skatteloftet ville blive
forlænget. Det kan i princippet gøre det mere overkommeligt for købere at sidde i deres bolig frem til skattereformens
ikrafttræden i 2024, og hvis det er tilfældet, vil en del af
kapitaltabet allerede være realiseret af den tidligere ejer.
Det betyder også, at en forudseende bank potentielt kan
stille højere krav til købere. Ved overgangen til det nye skattesystem kan man forvente en realisering af det af kapitaltabet, som skyldes reformen, der ikke allerede var afspejlet
i handelsprisen på købstidspunktet. Med andre ord vil den
forudseende bank forudse en nedgang i pantets værdi. Hvis
banken på den baggrund stiller højere krav til boligkøberne, er det ikke nødvendigvis blevet lettere at købe bolig. Til
gengæld er udgifterne blevet mindre i den periode, man bor
i lejligheden, om end der selvfølgelig er en omkostning ved
værditabet som følge af skattereformen alt andet lige.
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DE SENERE ÅR har en række udenlandske selskaber

Hertil kommer særlige regler, når en andelsboligforening går
konkurs, og andelshaverne bliver lejere i ejendommen.
Hvor stort er omfanget af de udenlandske investorers opkøb? Figurerne på højre side belyser dette på baggrund af
tal fra Cushman & Wakefield/RED. Den øverste figur viser,
hvilke selskaber som foretog de største investeringer i københavnske beboelsesejendomme målt i kr. i perioden fra 2012
til og med 2015. Figur 2 viser den tilsvarende figur for den
4-årige periode fra 2016 til og med oktober 2019. Man skal
være opmærksom på, at der her er tale om selskabernes samlede investeringer i beboelsesejendomme. De omfatter ikke
kun ældre ejendomme, hvor OMK-lejemål kan omdannes,
men også nybyggeri og nyere ejendomme opført efter 1991.
Figurerne viser en stærk stigning i handelsaktiviteten
med beboelsesejendomme i København fra første periode
2012-2015 til anden periode 2016-2019. I første periode blev
der handlet for 24 mia. DKK, mens der fra 2016-2019 (oktober) er blevet handlet for 56,9 mia. DKK. Figuren viser, at
en stor del af stigningen kommer fra relativt få udenlandske
investorer i form af Heimstaden (Sverige/Norge), Blackstone
(USA) og Patrizia (Tyskland).
Det skal igen erindres, at handlerne dækker over både
nye og gamle ejendomme.
I figur 3 ses udviklingen i de udenlandske selskabers andel af de samlede investeringer i beboelsesejendomme i København fra 2012-2019 (oktober) fordelt på danske og udenlandske investorer jf. Cushman & Wakefield/RED.

opkøbt en række boligudlejningsejendomme, særligt i
København og på Frederiksberg. Kritikere frygter, at de
udenlandske selskabers opkøb handler om udnyttelse af
Boligreguleringslovens (BRL) § 5, stk. 2 med henblik på at
hæve huslejen og dermed afkastet betragtelig i disse ejendomme. Kritikerne er bekymret for, at denne praksis vil
medføre færre billige lejeboliger i Hovedstaden, og at dette
på langt sigt vil ændre befolkningssammensætningen i Hovedstaden. BRL § 5.2 gør det muligt at opnå en husleje, der
ikke væsentligt afviger fra ’Det lejedes værdi’ (fra Lejeloven).
Dvs. en husleje, der er markant højere end den maksimale
husleje, man som udlejer kan tage i København og på Frederiksberg i ikke-forbedrede ejendomme, jvf. Boligreguleringslovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje.
Et regelsæt, som gælder i de ca. 80 kommuner, der har valgt
at benytte Boligreguleringsloven.
I den private udlejningssektor opererer man med huslejeniveauer bestemt efter tre sæt regler: Omkostningsbestemt
leje, det lejedes værdi og leje med aftalefrihed. Groft forenklet
ser billedet i København sådan ud:
– Omkostningsbestemt leje (jf. Boligreguleringsloven) – herefter kaldet OMK-leje – udgør 776 kr. pr.
m2 om året i gennemsnit for København/Frederiksberg jf. ekspertudvalgets rapport
– Det lejedes værdi (jf. Lejeloven) udgør 1.456 kr. pr.
m2 om året i gennemsnit for København/Frederiksberg jf. ekspertudvalgets rapport

Forretningsmodellen
I korte træk går den omdiskuterede forretningsmodel ud på
følgende: Investor køber en ældre udlejningsejendom, hvor
der kun må tages en lav husleje som følge af bestemmelserne
om omkostningsbestemt husleje i Boligreguleringsloven. Da
lejen og afkastet er lavt, er ejendommen som udgangspunkt
ikke meget værd. Huslejen og dermed også afkastet kan forøges i takt med, at de nuværende lejere flytter, hvis investor har råd til at foretage gennemgribende moderniseringer
jf. §5, stk. 2 i Boligreguleringsloven. Det kræver, at udlejer
forbedrer det enkelte lejemål for enten mindst 257.894 kr.
eller 2.255 kr. pr. kvadratmeter. I så fald kan udlejer hæve
huslejen til det lejedes værdi i Lejeloven. Man skal her være
opmærksom på, at kun en del af de afholdte udgifter kan

– Aftalt husleje (boliger taget i brug efter 31. december 1991) svarer til den potentielle frie markedsleje
på tidspunktet for aftalens indgåelse, hvorefter
stigninger højest kan svare til udviklingen i nettoprisindekset.
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betalt gebyr for sagen eller tilbagekaldt sag). 78 sager var
stadig åbne. De 176 sager svarer til ca. 10 pct. af alle sager,
der kørte i huslejenævnene på Frederiksberg og Københavns
Kommune. Blackstone har forsvaret sig med, at de typisk har
købt ældre og dårligt vedligeholdte ejendomme, som giver
problemer. Det skal understreges, at rigtig mange investorer
anlægger et langt tidsperspektiv, og at de, såvidt det er BVC
bekendt, på ingen måde er involveret i den ovenfor nævnte
tvivlsomme praksis.

Boligminister Kaare Dybvad Beck (til højre) i samtale Søren Berg, der er formand for
beboerforeningen i Den Sønderjyske By på Frederiksberg – en af de bebyggelser, som
har oplevet Blackstones forsøg på at overtage en del af boligerne.

anses som forbedringer. Udgifter som udtrykker almindelig
vedligeholdelse eller fremtidige sparede udgifter skal fratrækkes. I ekspertudvalgets rapport estimeres det, at 75 pct.
af udgifterne, som afholdes, anses som forbedringer.

har i sinde at omdanne et lejemål i ejendommen via BRL §
5.2 i ikke-vedligeholdte ejendomme. Loven siger, at udlejer
skal varsle beboerne forud for 5.2-omdannelser i ejendommene. Beboerrepræsentationen har efter varsling 14 dage til
at indbringe sagen til huslejenævnet og påpege manglende
vedligeholdelse uden for de enkelte lejemål. Afgiver huslejenævnet et påbud mod udlejer, kan der ikke indgås lejeaftaler
ved brug af BRL § 5.2, før vedligeholdelsesmanglerne er udbedret. Dermed hviler der et indirekte ansvar på alle lejere
for at sørge for, at udlejer vedligeholder ejendommene, før de
gør brug af BRL § 5.2. Det kræver selvfølgelig, at der blandt
lejerne er kendskab til Boligreguleringslovens § 5, stk. 4.
Et andet forhold er, at paragraffen giver udlejer et økonomisk incitament til at ønske, at de bosiddende lejerne flytter
så hurtigt som muligt. Det giver teoretisk set udlejer incitament til at skabe så vanskelige forhold for de bosiddende
lejere, som det er lovligt.
Flere medier har i den senere tid omtalt sager, hvor beboere føler sig chikaneret af deres udlejer. Mediet A4 kulegravede i juli 2019 antallet af sager i Københavns og Frederiksbergs huslejenævn inden for de seneste to år. I den
forbindelse fandt de frem til, at der de seneste 2 år havde
været 176 sager med investeringsselskabet Blackstone, hvoraf Blackstone på tidspunktet kun havde vundet 9. Lejerne
havde fået medhold i 42 sager, 3 sager var blevet afvist og 44
sager var blevet henlagt (som oftest pga. forlig, manglende

Forbedring af lejlighed eller af ejendom
Boligreguleringslovens § 5, stk. 2 blev til i 1996. Dengang
var mange ejendomme - særligt i København - i relativt dårlig stand. Af samme grund brugte man i perioden 1980 –
2000 mange penge på byfornyelsen i København. En af ideerne med BRL § 5, stk. 2 var at give incitament for udlejerne
til at øge kvaliteten af den private boligudlejningsmasse.
Udgangspunktet i BRL § 5.2 er forbedringer af det enkelte
lejemål og ikke af selve ejendommen. Derfor sker 5.2-forbedringer i praksis ofte ved etablering af nye køkkener og
badeværelser samt installationer (se bl.a. ekspertudvalgets
rapport s. 30). Man kunne derfor frygte, at pengene i nogle
tilfælde kunne have været brugt bedre på selve ejendommens
tag, facade, fundamenter, faldstammer og andre ejendomsspecifikke installationer. Der ligger dog det i mente, at BRL §
5.2 kun kan benyttes i ejendomme, som har et energimærke
bragt op i niveau A-D, eller hvor der er brugt minimum 400
kr./m2 for den del af ejendommen, som anvendes til beboelse
jf. BRL § 5, stk. 3. Derudover har beboerrepræsentationen
eller de øvrige lejere i udlejningsejendomme en mulighed jf.
BRL § 5, stk. 4 for at gøre indsigelser mod en udlejer, som
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mål i nærområdet. Ordet ’væsentlig’ åbner for, at man kan
tage lidt mere, end hvad lejen i de sammenlignelige lejemål
ellers lægger op til. Det har gjort det muligt for det lejedes
værdi at stige med årene. Det er netop en indgriben mod
begrebet ’væsentlig’, som er foreslået som den alternative
Model 3 i ekspertgruppens rapport om BRL § 5.2.
At forskellen mellem den omkostningsbestemte leje og det
lejedes værdi er blevet større, kan være med til at forklare, at
der årligt omdannes flere billige OMK-lejemål end tidligere.
Af ekspertgruppens rapport fremgår det, at der i perioden
fra 2006-2019 er omdannet ca. 2.875 billige OMK-boliger
om året via BRL § 5.2. I 2009 skønnede Velfærdsministeriet,
at der i perioden fra 1996-2006 blev omdannet ca. 2.000
boliger om året. Det kan sammen med de lave renteniveauer,
det stabile politiske landskab i Danmark og den øgede urbanisering være en del af årsagen til den stigende udenlandske
interesse for disse boliger i København.

Presset mod storbyen
Det andet forhold er af mere samfundsmæssig karakter. Urbaniseringen har skabt en ny boligpolitisk dagsorden i de
fleste storbyer i den vestlige verden. Store mængder kapital
placeres på boligmarkederne. Det sker bl.a. fordi, man har
tillid til, at urbaniseringen fortsætter, men også fordi det
lave renteniveau har gjort investeringer i fast ejendom mere
attraktive end tidligere.
Især i de europæiske storbyer er udbuddet af boliger relativt uelastisk på kortere sigt, fordi der ikke er ledige arealer
at bygge på. Derfor overvæltes det øgede efterspørgselspres
i boligpriserne. Det gør det sværere for lav- og mellemindkomstgrupper at købe ejerboliger i byerne. Bysamfundene
har dog stadig brug for f.eks. sygeplejersken, politibetjenten,
skolelæreren, butiksekspedienten, håndværkeren og buschaufføren for at kunne fungere. Når disse indkomstgrupper
må flytte længere væk fra byens centrum, betyder det mere
pendling, samt at det bliver sværere at få besat ovennævnte
jobs. Derudover kommer der øget pres på transportsystemerne, ligesom byerne befolkningsmæssigt ændrer karakter.
Boligreguleringslovens regler om omkostningsbestemt
husleje havde ved indførelsen til hensigt at fungere som
værn mod stærkt stigende huslejer. Det er en lov, som er med
til at gøre det muligt for en bred vifte af indkomstgrupper at
bo i de større byer.

For og imod deregulering
Man kan som udlejer anfægte det rimelige i, at nogle lejere
får et indirekte tilskud ved at bo i en lejebolig med kunstigt
lav husleje som følge af huslejereguleringen. Omvendt vil
nogle lejere måske påpege, at det ikke er anderledes end for
de ’heldige’ boligejere, som tjener betydelige skattefri kapitalgevinster på deres ejerboliger, fordi de har købt og solgt
på heldige tidspunkter de rigtige steder i landet, hvor priserne er steget kraftigt.
Problematikken er langt hen ad vejen et politisk spørgsmål. Spørgsmålet er svært at afklare med økonomisk og statistisk analyse, fordi det er svært at sætte tal på værdien af at
have billige tilgængelige boliger, og fordi disse langtfra altid
tilkommer dem, som har mest brug for dem. Det gavner heller ikke mobiliteten i samfundet, at de heldige lejere holder
fast i boligerne. Men sådan som reglerne i dag giver mulighed for 5.2-omdannelser, så er det ej heller sådan, at nye,
mere trængende lejere får adgang til de billige OMK-lejemål,
når først fraflytningen og den efterfølgende 5.2-omdannelse
har fundet sted. Ønsker man at bevare en billig boligform i
en tid med stærkt stigende boligpriser i København, eller ser
man større fordele ved, at disse boliger omdannes til et mere
frit marked? Det ene giver skjulte subsidier til de ’heldige’
lejere, mens det andet giver økonomiske gevinster til ejerne
af disse ejendomme.

Fastholdelse af lejere
De regulerede lejligheder med lav husleje er ikke nødvendigvis forbeholdt dem med de laveste lønninger. Folk bliver
boende i dem pga. det store indirekte økonomiske tilskud,
der består i, at huslejen er lavere end markedslejen. Det
er i økonomisk teori kendt som ’reguleringsgevinsten’ (se
DREAM-sekretariatets rapport ’Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsmarked’, udarbejdet for
Boligøkonomisk Videncenter i 2012).
Fænomenet med at omdanne de regulerede lejligheder
vha. BRL § 5.2 er ikke kun noget, Blackstone og andre udenlandske investorer praktiserer. Det er en øvelse, som de fleste
udlejere har incitament til at foretage, når lejerne fraflytter
de ældre, huslejebeskyttede boliger. Derfor kan meget få billige OMK-lejemål forventes at komme andre end de nuværende lejere til gode, med mindre der gribes ind over for det
nuværende regelsæt.
Forskellen mellem den omkostningsbestemte leje og det
lejedes værdi er blevet større med tiden. Ifølge publikationen
fra 2009 kaldet ’Anvendelsen af § 5, stk. 2 i boligreguleringsloven’ af Velfærdsministeriet var lejen i 5.2-omdannede lejemål i gennemsnit 860 kr./m2. I ekspertudvalgets rapport fra
oktober 2019 var denne leje 1.407 kr./m2. Det svarer til en
stigning på 547 kr./m2. I samme periode er lejen i OMK-lejemål ifølge de to undersøgelser steget med 273 kr./m2 (fra
506 til 779 kr./m2).
I bestemmelserne om det lejedes værdi står der, at lejen
ikke væsentligt må afvige fra lejen i sammenlignelige leje-

Modeller for en revision
Problematikken førte til, at ekspertudvalget i deres rapport
fremlagde 7 potentielle løsningsforslag, hvor de tre sidste
dog skal ses som alternative løsningsforslag, da de ikke er
bearbejdet med sammen detaljeringsgrad som de 4 første.
De 7 modeller kaldes i rapporten:
Model A: Afskaffelse af § 5, stk. 2, i boligreguleringsloven
Model B: Skærpet krav til energistandard ved § 5,
stk. 2-forbedringer
Model C: Forhøjelse af beløbsgrænser i boligreguleringslovens § 5, stk. 2
Model D: Forhøjelse af afkastet, som anvendes for
forbedringer i forbindelse med lejefastsættelse efter
boligreguleringslovens § 5, stk. 1
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Alternativ model 1: Lovbestemt tillæg til gennemgribende forbedringer efter boligreguleringslovens §
5, stk. 2

BEBOELSESEJENDOMME

En af de tre metoder kaldes valuarmetoden. Her betaler
andelsboligforeningen en valuar for at udarbejde en værdiansættelse af ejendommen, som var det en privat udlejningsejendom. Når valuaren gør dette, skal han følge en branchenorm fastsat af Dansk Ejendomsmæglerforening. Heri er det
fastlagt, at ejendommen skal vurderes ud fra DCF-metoden.
Denne metode er meget skematisk. Der er dog fortsat mulighed for, at valuarer kan komme frem til forskellige vurderinger af den samme ejendom, fordi DCF-metoden hviler på en
række individuelt bestemte forudsætninger.
En afgørende faktor for udlejningsejendommens værdi er
den husleje, ejeren må fastsætte. Valuaren skal i sin beregning af huslejen tage højde for, at den er underlagt reglerne
i lejeloven og boligreguleringsloven. Valuaren skal huske at
medtage mulighederne ved brug af Boligreguleringslovens
§ 5, stk. 2 ved sin beregning af ejendommens værdi. Derfor
består en væsentlig andel af en valuarvurdering ofte i en forudsætning om, at lejemål langsomt fraflyttes og omdannes
fra OMK-lejemål til BRL § 5.2-lejemål, som jo giver en højere
husleje. Derfor vil valuarvurderingerne og dermed andelskronen blive påvirket i negativ retning, hvis mulighederne i
BRL § 5.2 forringes. Derudover gælder, at de fleste andelsboligforeninger har gæld. Det gør, at værditabet for den enkelte
ejendom procentuelt vil være større end det direkte værditab
for ejendommen. Desto større gældsniveauet er, desto større påvirker et fald i den DCF-beregnede ejendomsværdi den
enkelte maksimale andelskrone. Det er derfor svært at forestille sig, at Folketinget foretager væsentlige ændringer i BRL
§ 5.2, uden at der samtidig laves tiltag, som sikrer andelsboligernes værdier. I nedenstående figur ses ekspertudvalgets
estimater for, hvordan værdien af udlejningsejendomme vil
ændre sig jf. DCF-metoden, som følge af valg af de beskrevne
modeller til ændring af BRL § 5.2.

Alternativ model 2: Omkostningsbestemt leje med
et forhøjet afkast for energiforbedringer
Alternativ model 3: Justering af margin for det
lejedes værdi
Ekspertudvalget har lavet beregninger for, hvilke umiddelbare effekter de enkelte tiltag vil have for hhv. lejere og udlejere. For udlejere fokuseres der på, hvilken værdiændring
løsningerne fra A-D vil betyde for udlejningsejendomme. Beregningerne laves på baggrund af den såkaldte Discounted
Cash Flow model, forkortet DCF.
Udvalgets vurderinger af konsekvenserne spænder bredt
afhængigt af den valgte model.
Model D kan der ikke beregnes en konkret effekt af. Årsagen er for det første den, at det afhænger af størrelsen af
forhøjelsen på afkastet, der må tages oven i det generelle
niveau, som var det en almindelig 5.1-forbedring. Derudover
vil der være modsatrettede effekter som følge af, at 5.2-muligheden fjernes (negativ værdipåvirkning), samtidig med at
en forbedret 5.1-leje gøres mulig (positiv værdipåvirkning).
Ekspertudvalget har foretaget en fiktiv beregning, hvor afkastet jf. 5.1-forbedringer forhøjes til 9 pct. mod ca. 6,6 pct.
i dag. Her ses det, at den maksimale husleje jf. en ny 5.1-leje
vil være lavere end lejen ved 5.2 i Hovedstadsområdet og
Aarhus, mens den vil være lig med eller højere i resten af
landet.
Andelsboligforeningernes brug af valuarmetoden
Der er en afledt problematik i, at andelsboligforeninger, som
værdiansættes af valuarer, skal værdiansættes, som var de
private boligudlejningsejendomme. Andelsboligforeninger
kan vælge mellem tre metoder til værdifastsættelse af andelsboligforeningens ejendom. Den værdiansættelse har direkte påvirkning på andelskronen, og dermed for hvad andelshaverne må tage for deres andelsboliger.

Ekspertudvalgets vurderinger af konsekvenserne af de valgte modeller.
Andel af lejemål som i den enkelte
ejendom allerede er BRL § 5.2-forbedret
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Model C (Fordobling af krav til forbedring)
Model D (Forhøjelse af afkast ved BRL § 5.1)
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Den historiske prisudvikling
for udlejningsejendomme
Stærk huslejeregulering medførte, at prisudviklingen på
udlejningsejendomme fra 1938-1972 stort set fulgte den generelle
prisudvikling i samfundet. Lovændringer, urbanisering og særlige forhold på
markedet for beboelsesejendomme har siden hen fået priserne til at stige
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Reale prisindeks
for enfamiliehuse, ejerlejligheder og beboelsesejendomme med
minimum 4 lejligheder 1938-2019,
1. halvår (1938 = 100,
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1973 1. halvår = 100)
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1 Lovændringer vedrørende huslejeregulering i private
boligudlejningsejendomme

dencenter en række lange tidsserier i rapporten ’Danske
Boligprisindeks 1938-2017 – samt historiske data om boligmarkedet’. Rapporten viser blandt andet prisudviklingen for beboelsesejendomme med minimum 4 lejligheder
fra 1938-2017. I praksis dækker det primært over udlejningsejendomme og i nogle tilfælde andelsboliger, som bliver
omdannet til udlejningsejendomme. I figur 1 er tidsserien
korrigeret for inflation og opdateret, så den løber frem til og
med 1. halvår 2019. Som det ses, kan der først konstrueres
prisindeks for ejerlejligheder fra 1973, hvilket primært skyldes, at de først blev til som juridisk begreb i 1966.
Der opstår et mere interessant billede, hvis figur 1 splittes
op i to perioder: en periode fra 1938-1972 og en anden fra
1973-1. halvår 2019.
Når man ser på prisudviklingen for beboelsesejendomme
i figurerne på modsatte side, kan det overraske, at den blå
kurve dækker over udviklingen i den samme ejendomskategori.
Det ses af anden figur, at de reale priser på beboelsesejendomme stort set var uforandret i perioden 1938-1972,
hvilket betyder, at priserne alene udviklede sig i samme takt
som de generelle priser i samfundet.
Tredje figur viser et helt andet billede. Her ses, at priserne på beboelsesejendomme procentuelt er steget mere end
både enfamiliehuse og ejerlejligheder i perioden fra 1973-1.
halvår 2019. Det er i denne sammenhæng vigtigt at forstå, at
her er tale om et indeks og ikke om de faktiske kvadratmeterpriser i kroner. Man må altså ikke tro, at ovenstående er et
udtryk for, at kvadratmeterpriserne på beboelsesejendomme
er højere end for ejerboliger. Figuren viser blot, at selve prisstigningstakten har været større for beboelsesejendomme
end for ejerboliger.
I denne artikel berøres tre medvirkende årsager til den
særlige prisudvikling i beboelsesejendomme. Der lægges
særligt fokus på det førstnævnte punkt:

2 Urbanisering og øget boligefterspørgsel i storbyerne
3 Særlige forhold vedrørende andelsbolig- og udlejningsejendomme
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Vigtige lovændringer med betydning for
prisudviklingen for udlejningsejendomme

1985

Lovændringer vedr. huslejeregulering
I 1916 indførte man med ’Lov om Fastsættelse af Husleje’ for
første gang regler for, hvordan ejerne af udlejningsejendomme skulle forholde sig, når de skulle bestemme huslejen for
deres lejemål. I 1939 blev der som følge af 2. verdenskrig
indført en række stramninger for udlejning – herunder en
midlertidig huslejeregulering. Disse reguleringer var begyndelsen på en vedvarende periode med huslejeregulering af
den private lejeboligsektor. Efterfølgende er der foretaget en
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del ændringer, men overordnet set har den private lejeboligsektor haft huslejeregulering siden 2. verdenskrig.
De nugældende regler om omkostningsbestemt husleje
(herfra kaldet OMK-lejemål) i Boligreguleringsloven (herfra kaldet BRL) er et resultat af et forlig fra 1966. Her blev
Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Radikale enige
om at indføre en gradvis forøgelse af den husleje, som måtte
tages afhængigt af ejendommenes alder. Som udgangspunkt
må udlejer tage en leje, som svarer til ejendommens nødvendige driftsudgifter jf. BRL § 8, samt et afkasttillæg jf. BRL
§ 9. Dette afkast er som hovedregel 7 pct. af ejendommens
offentlige ejendomsværdi fra 1973. Men jf. BRL § 9, stk. 2
kan der for ejendomme opført efter 1963 vælges et andet
afkasttillæg. Dette afkast er defineret således, at man som
afkast kan
’beregne et beløb, der ikke må overstige rimelige ydelser på sædvanlige langfristede prioritetslån, der er optaget
til finansiering af ejendommens opførelse, med tillæg af en
passende forrentning af den resterende del af den rimelige
anskaffelsessum med fradrag af lejerindskud. Som passende
forrentning anses:
Ibrugtagelsesår
1964
1965-1969
1970-1973
Efter 1973

get i brug til udlejning første gang efter 31. december 1991.
Reglen betyder, at udlejer og lejer frit kan aftale huslejen
og skrive det ind i lejekontrakten. Det betyder, at udlejeren
teoretisk set kan opnå en markedsleje ved aftalens indgåelse
– altså den leje, som en lejer er villig til at betale. Efter lejeaftalen er indgået, er huslejestigninger begrænset. Udgangspunktet for aftaler, der er indgået efter 2015, er, at huslejen
maksimalt må stige med udviklingen i det officielle danske
nettoprisindeks fra Danmarks Statistik, hvis det er aftalt
mellem de to parter (Før 2015 var huslejestigninger mulige i
forbindelse med ’aftalt trappeleje’, som det hed).
Boligreguleringslovens § 5, stk. 2
Den tredje og sidste lovmæssige ændring fandt sted den 12.
juni 1996. Her indførtes den omtalte mulighed for, at en udlejer kunne tage en maksimal husleje bestemt efter det lejedes værdi (jvf. Lejeloven) i stedet for en maksimal husleje
bestemt efter Boligreguleringslovens bestemmelser om omkostningsbestemt leje. Det gælder for udlejningslejligheder,
som forbedres ’gennemgribende’ jf. § 5, stk. 2 i Boligreguleringsloven. Reglen betød, at udlejere skulle forbedre de enkelte lejligheder for mindst kr. 1.500 pr. kvm. eller minimum
170.000 kr. i alt i 1996-priser, før man kunne tale om en gennemgribende modernisering. Beløbet vedrører kun egentlige
forbedringer, og vedligeholdelse og sparet fremtidig vedligeholdelse skal trækkes fra. Beløbet reguleres år for år med
nettoprisindekset og ligger i dag på hhv. kr. 2.255 pr. kvm.
og kr. 257.894 i alt.
Udlejer kan ikke smide lejeren ud og derefter gå i gang
med at renovere. Moderniseringsarbejdet kan først finde
sted, når lejeren er fraflyttet, og inden næste lejer er flyttet
ind.
De tre ændringer mod et mindre reguleret udlejningsmarked må alt andet lige tænkes at have haft stor betydning
for prisudviklingen på beboelsesejendomme.

Pct.

8
10
12
14’

Som det ses, var målet langsomt at hæve huslejeniveauet for
nyere udlejningsejendomme.
Den 29. oktober offentliggjorde en ekspertgruppe nedsat
af parterne bag lejelovsforliget i 2014 sit arbejde omkring
BRL § 5, stk. 2. Rapporten omhandler omdannelsen af lejemål, som følger de omtalte regler om omkostningsbestemt
husleje jf. BRL til lejemål, som er gennemgribende forbedret, så de kan følge huslejereglerne om ’det lejedes værdi’
i Lejeloven. Det lejedes værdi giver nemlig mulighed for at
tage væsentlig højere husleje, end det er muligt ved brug af
omkostningsbestemt husleje jf. BRL. Ekspertgruppen fokuserede udelukkende på potentialet med omdannelse af udlejningsejendomme opført før 1964, fordi den beskrevne model
fra BRL § 9, stk. 2 medfører højere tilladte huslejeniveauer
ved ejendomme opført efter 1963.
Det er klart, at de omtalte regler gav adgang til højere
og mere attraktive afkast af ejendomme - særligt for dem,
som er opført efter 1973. Men det er vigtigt at huske på,
at ejendomme opført efter 1973 kun vil fylde en brøkdel af
den samlede masse af beboelsesejendomme de første mange
år efter 1973. Derfor vil sådan en lovændring ikke påvirke
priserne øjeblikkeligt, men snarere i takt med at ejendomme
opføres og handles.
Det omtalte boligforlig fra 1966 var den første af tre lovmæssige ændringer, som her fremhæves som værende af afgørende betydning for en langsom delvis deregulering af det
private boligudlejningsmarked.
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kort efter ville stige, hvis den nystiftede andelsboligforening
gik over til at bruge højere valuarvurderinger til bestemmelse af maksimalprisen.
Valuarvurderingerne skulle senere vise sig at være ude
af trit med virkeligheden. Angiveligt bød ejendomsspekulanterne hinandens ejendomme kunstigt op i pris i håb om at få
lejerne til at slå til. Handel og spekulation med pantebreve
indgik også i de komplicerede arrangementer, og forfatterne
benytter bl.a. udtrykket ’planlagt pristeater’ til at beskrive,
hvad der foregik. Det er imidlertid svært at kortlægge, hvor
stor en indflydelse disse forhold har haft på prisstatistikkerne. Men da antallet af handler med beboelsesejendomme er
relativt beskedent, kan det ikke afvises, at den slags arrangementer potentielt kan have medvirket til at løfte prisindeksene for disse ejendomme i 00’erne.

reglerne tilsiger, at andelsboligforeningers ejendomme maksimalt må fastsættes til den oprindelige anskaffelsesværdi,
den seneste offentlige ejendomsvurdering eller en valuarvurdering. Maksimalprisbestemmelserne er direkte styrende
for andelsboligers andelskrone, og dermed også for hvor meget den enkelte andelsboligejer må tage for sin andelsbolig.
Lovforslagets bemærkninger omtaler, at andelsboligforeningerne opløser sig selv og sælger til en stråmand,
som så sælger selvsamme ejendom tilbage til de oprindelige andelshaverne. Af maksimalprisbestemmelserne i andelsboligloven må man bl.a. godt vælge en metode kaldet
anskaffelsesværdimetoden. Så ved selv at danne en ny andelsboligforening, som køber ejendommen af den gamle andelsboligforening til en fiktiv høj pris, kunne man fremadrettet sælge de enkelte andelsboliger videre til andre uden for
andelsboligforeningen til højere maksimalpriser. Reelt set
overflødiggjorde sådanne arrangementer ideen med maksimalprisbestemmelsen i de pågældende foreninger.
Af lovforslaget fremgår det, at 109 private andelsboligforeninger solgte deres ejendomme i perioden fra 2000-2005
(medio april). Tendensen lod til at være stigende, da 40 pct.
af disse alene blev solgt i 2004. Denne udvikling kan ligeledes have været med til at presse priserne på beboelsesejendomme op.
Kombinationen af større spekulanter og private andelsboligforeningers spekulative ageren kan tænkes at have medvirket til den voldsomme prisstigning fra 2. halvår 2000 til
2. halvår 2006. Her steg priserne på beboelsesejendomme
med minimum 4 lejligheder med 128 pct. på bare 6 år. Priserne faldt efterfølgende fra 2. halvår 2006 til 2. halvår 2011
med 23,2 pct. Det er dog ikke muligt på det foreliggende
grundlag at kvantificere effekten af denne adfærd.

Spekulation blandt andelsboligforeninger
Udover at større ejendomsspekulanter gjorde sit indtog på
dette marked, så begyndte et andet uheldigt scenarie at udspille sig i starten af 00’erne. Af Lovforslag nr. 173 fra Folketinget 2004-2005 (2. samling) fremsat af den daværende
økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen fremgår følgende forslag;
’En andelsboligforening kan ikke gyldigt indgå aftale om
erhvervelse af en ejendom, der inden for de seneste 5 år har
været ejet af en andelsboligforening, et boligaktieselskab eller et bolig-anpartsselskab. Reglerne om tilbudspligt i kapitel
XVI i lov om leje gælder ikke for ejendomme, der inden for
de seneste 5 år har været ejet af en andelsboligforening, et
boligaktieselskab eller et bolig-anpartsselskab.’
Reglen havde til formål at stoppe en udvikling, hvor ejere
af andelsboliger opløste deres ejendomme med henblik på
at indkassere gevinster, som var højere, end hvad de kunne
få, når andelsboligerne blev solgt med udgangspunkt i maksimalprisbestemmelserne for andelsboliger. Maksimalpris-

Urbanisering og øget boligefterspørgsel
Private udlejningsejendomme findes ligesom ejerlejligheder
ofte centralt i byerne. Som det har været tilfældet med ejerlejligheder, har prisstigningerne på disse ejendomme derfor
været drevet af urbaniseringen, som har øget efterspørgslen
efter boliger i storbyerne. Bedre jobmuligheder i storbyerne,
byfornyelsen i København, kulturelle tilbud, investeringerne
i bedre infrastruktur er bare nogle af de kræfter, som har
øget priserne på beboelsesejendomme.
Særlige forhold i årene op til finanskrisen
Faktorerne her er af mere spekulativ karakter. I 1975 blev
reglerne om tilbudspligt til bosiddende lejere i private udlejningsejendomme indført i Lejeloven. Den betød, at lejerne i
en udlejningsejendom skal tilbydes at købe en ejendom med
henblik på at omdanne den til en andelsboligforening, førend ejeren af udlejningsejendommen kan videresælge den
til anden side. Lejerne skal tilbydes at købe udlejningsejendommen til den samme købspris, som udlejeren måtte være
blevet tilbudt og have accepteret fra anden side. I bogen
’Andre folks penge’ (Sandøe & Svaneborg 2013) gennemgår
forfatterne en række problematiske forhold i relation til tilbudspligten, som fandt sted i årene op til finanskrisen. De
henviser bl.a. til, at ejendomsinvestorer og spekulanter pumpede priserne på udlejningsejendomme kunstigt op ved at
give hinanden overdrevent høje købstilbud. Angiveligt blev
lejerne lokket til at købe udlejningsejendommene til disse
priser med udsigten til, at værdien af deres andelsbeviser

Intet huslejeloft i ejendomme opført efter 1991
Næste lovmæssige ændring skete d. 27. december 1991.
Her indførtes muligheden for at fravige de normale bestemmelser i Lejeloven og Boligreguleringsloven vedrørende fastsættelse af den maksimale husleje for udlejningsejendomme
opført eller ibrugtaget til udlejning efter 1991 (Lejelovens
§53, stk. 3-5 samt Boligreguleringsloven §15a). I praksis kaldes det aftalefrihed vedrørende huslejen for ejendomme ta-
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En sikker havn i boligmarkedet
Der findes ca. 600.000 almene boliger i Danmark. De er fortrinsvis
placeret i de store folkerige bykommuner og deres forstadskommuner og
huser fortrinsvis yngre og ældre personer. Denne artikel redegør for den
almene sektors rolle på boligmarkedet

Af Shangitha Satgunalingam
og Curt Liliegreen
Boligøkonomisk Videncenter

D

er er fem forskellige boligformer i Danmark: Ejerboliger, almene boliger, privat udlejning, andelsboliger
og offentlig udlejning. Lidt under halvdelen af alle
beboede boliger, 49,3 pct., er ejerboliger beboet af
ejeren selv. Almene boliger udgør 20,6 pct. Privat udlejning
– herunder af ejerboliger – løber op i 18,4 pct. Andelsboliger
tegner sig for 7,5 pct. Offentlig udlejning udgør 1,8 pct. Endelig er der 2,4 pct., hvor der mangler oplysninger, eller hvor
der gælder andet. Skal man pege på et par punkter, hvor
det danske boligmarked adskiller sig fra mange andre vestlige lande, er det for det første ved, at vores almene boliger
ikke er ’social housing’ forbeholdt de svageste grupper. De
har altså ingen social stigma over sig. Dernæst er det vores
andelsboliger - en boligform, der i høj grad er skandinavisk.
Danmark ligger i den høje ende, hvad angår de almene
boligers andel af boligmarkedet. Den position deler vi med
Holland, Østrig og Sverige. Holland ligger øverst med en andel på 32 pct. Østrig ligger med 23 pct. også højere end Danmark. Lavest ligger Grækenland, hvor boligformen slet ikke
eksisterer. Derefter følger Schweiz, Norge og de østeuropæiske lande. I en række østeuropæiske lande har man privatiseret størstedelen af det støttede boligbyggeri, efter at man
gik over til markedsøkonomi.
Der er ikke nogen fælles definition i Europa eller EU af,
hvad almene boliger eller ’social housing’ er. Dog er der nogle generelle, fælles karakteristika, som karakteriserer sektoren. Det er en mission målrettet den generelle samfundsmæssige interesse i en god boligforsyning, at formålet er at
øge forsyningen af billige (affordable) boliger ved at bygge,
drive eller købe socialt boligbyggeri. Derudover opereres der
med en målgruppe af lejere, der er kendetegnet ved deres
socioøkonomiske status eller ved at være sårbare (Se ’Social
Housing in the EU’, udgivet af Directorate General for Internal Policies – policy department A: Economic and scientific
policy, januar 2013). I ’Social Housing in Europe’ af Kathleen
Scanlon og Christine Whitehead, 2007, slås det også fast, at
der ikke er en én autoritativ definition af socialt boligbyggeri
i Europa. Derimod er der forskellige nationale definitioner af
boligtypen. Den vigtigste af disse synes at være boligernes
formål.

Ca. 600.000 almene boliger
Ifølge Danmarks Statistiks opgørelsesmetode er der 554.000
almene boliger i Danmark med tilmeldt CPR – altså hvor der
bor personer. Hertil kommer 21.000 uden tilmeldt CPR, måske fordi ejendommen er fraflyttet og under istandsættelse,
eller fordi den enkelte bolig midlertidigt står tom mellem
to lejemål. Endelig er der 1.000 almene boliger, hvor det er
uoplyst, om de er beboede eller ej. Det samlede antal almene boliger er dermed på 576.000 ifølge Danmarks Statistik.
Det reelle tal er ifølge Boligselskabernes Landsforening, BL,
snarere ca. 600.000 almene boliger, idet man har registreret
596.000 almene boliger pr. 1. januar 2019. BL’s huslejestatistik dækker 573.000 af disse. En del almene boliger i BL’s statistikker er registreret selskabsmæssigt som garantiselskaber
eller andelsboligforeninger.
De almene boliger er geografisk meget ulige fordelt på
kommuner. Den laveste andel almene boliger finder man i
Gentofte, hvor blot 4,3 pct. af boligmassen er almen. En række landkommuner, og ikke mindst øer, har også andele langt
under landsgennemsnittet. Det er ø-kommuner som Samsø,
Læsø, Fanø og Langeland og landkommuner som Stevns.
I den anden ende af skalaen ligger forstadskommunerne i
Region Hovedstaden som Brøndby og Albertslund med henholdsvis 64,5 og 60 pct.
Den almene bolig findes således især i de store folkerige
bykommuner og deres forstadskommuner. De 10 kommuner
med flest almene boliger havde i 2019 tilsammen 235.000
almene boliger. De 40 kommuner med færrest almene boliger havde 65.000 tilsammen. Denne historisk betingede
opdeling af boligmarkedet er ikke uden problemer. Forstadskommuner med en andel almene boliger på 50-60 pct. af boligmassen risikerer, at befolkningssammensætningen bliver
skæv, og at man derved placerer sig fjernt fra de ’blandede
byer’, som er et politisk ønske. Samtidig opstår risikoen for,
at der dannes klynger af udsatte nabolag, jævnfør ’Udsatte
boligområder i Danmark’, DREAM, juni 2019.

Andel af almene boliger i % af den samlede boligforsyning
i et udvalg af danske kommuner, 2019

4,5%

Kilde:
Data fra Danmarks
Statistik, tabel BOL101
og egne beregninger

De almene boligers historie
De almene boligers historie i Danmark går tilbage til Lægeforeningen, der i 1853 byggede ’Brumleby’ som en reaktion
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64,9%
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på koleraepidemien, der havde ramt København i sommeren 1853 og krævet mange menneskeliv. Danmarks største
almene boligselskab, KAB, blev stiftet i 1920. Den almene
tanke, som vi kender den, blev født ved Kanslergade-forliget
i 1933, hvormed der kom statslig støtte til boligformen og
lovgivningsmæssige rammer. Til sammenligning fik Holland
allerede i 1901 lovgivning om sociale boliger. Danmark er
altså hverken først eller størst på området, men vi placerer
os klart i toppen i europæisk sammenhæng.
I dag er der kun en lille andel af de almene boliger, der er
opført før 1940, svarende til 4,5 pct. I alt 35 pct. af de almene boliger blev opført mellem 1960 og 1980 – en periode, der
efterfølgende er blevet kendt som de store ’planers’ tid med
industrialiseret byggeri. Det forcerede byggeri i denne periode skyldes de store årgange og bevægelsen fra land til by,
hvortil kom udflytning fra meget dårlige lejligheder i kernen
af de største byer.
Der blev imidlertid opført næsten ligeså mange almene
boliger i de to perioder 1950-59 og 1980-89 tilsammen. Den
første periode er tiden umiddelbart før ’montagecirkulæret’ og introduktionen af betonelementbyggeri i Danmark. I
1950’erne så man de såkaldte ’tæt-lave’ parkbebyggelser. Det
er boligområder i grønne omgivelser, hvor der ikke er anvendt karréstruktur, men hvor boligerne ligger i lave blokke,
der sikrer maksimalt sollys. Den anden periode 1980-89 er
også karakteriseret af det såkaldte ’tæt-lav’ byggeri, der nu
var en modreaktion på det industrialiserede byggeri.
Man kan se de forskellige byggeperioder klart afspejlet i
figuren ’Den relative fordeling af almene boliger efter opførelses år og bygningstype’. Her ser man, at række-, kæde- og
dobbelthuse faktisk var den hyppigste bygningstype ved alment nybyggeri i 1980’erne.

De 40-80-årige bor i ejerboliger
Beboermassen i den almene sektor er kendetegnet ved, at
der bor en relativt større andel af yngre mennesker mellem
18 og 30 år end i ejerboligsektoren. En af årsagerne er de
almene ungdomsboliger, men generelt bor flere unge til leje
end som ejere. Der er relativt flere beboere i ejerboligsektoren mellem 40 og 80 år end i den almene sektor. Fra 80 år
og opefter bor der igen relativt flere i almene boliger end i
ejerboligsektoren. Her spiller de almene ældreboliger en rolle. Den største forskel mellem de to delmarkeder finder man
hos de unge. 8 pct. af de almene lejere ligger i aldersklassen
25-29 år mod 3,4 pct. i ejerboligsektoren.
Som man kan se af figuren, er der relativt færre børn
under 18 år i den almene sektor end i ejerboligsektoren. Det
gælder især for de lidt større børn over 5 år, men under 18 år.
Det kan overraske, da der er mange unge mellem 25 og 40 år
i den almene sektor. Et forhold, der her spiller ind, er, at den
almene sektor i meget høj grad rummer singler. Mens nogle i
offentligheden måske har en opfattelse af den almene sektor
som domineret af ’storfamilier’ med skrigende børn, er sandheden, at singlerne vejer særlig tungt i den almene sektor.
Dette forhold gør den almene sektor vigtig, når vi taler om
boligforsyningen i de store bykommuner og deres omegn, da
disse områder i dag huser mange yngre singler.
Karakteristika for tilflyttere
En af den almene sektors funktioner er at virke som en sikker havn for flygtninge og indvandrere, og for danske borgere som har været udsat for en negativ socioøkonomisk begivenhed. Med det sidste tænkes på arbejdsløshed og/eller
parsplittelse. Tilflyttere til den almene sektor har derfor en
lavere indkomst end tilflyttere til andre af boligmarkedets
delmarkeder. Det er ligeledes karakteristisk, at mange af tilflytterne til den almene sektor har oplevet en indkomstnedgang i de forudgående år.
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Fordeling af
almene boliger
efter opførelsesår
og bygningstype
Anm.: Tabellen medtager
kun beboede boliger.
Kategorien uoplyst er ikke
medtaget.
Kilde:
Danmarks Statistik,
www.statistikbanken.dk,
tabel BOL101.
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2010-

Kollegier mv

100%

Ejerbolig beboet af ejer

Brumleby på Østerbro
blev oprindeligt opført
af Lægeforeningen
i 1853-57 for private
midler og fremstår som
et ikonisk eksempel
på byggeri for de
mindrebemidlede.
Først i 2002 blev det
til almene boliger, der
administreres af KAB
og Brumleby Almene
Andelsboligforening.

Etageboliger

2 personer
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Personer, som overgår til midlertidig offentlig forsørgelse, er klart overrepræsenteret blandt tilflyttere til almene
boliger. Dette gælder ca. hver fjerde tilflytter mod blot hver
femte person af dem, der generelt flytter.
2,1 pct. af dem, der flytter til en almen bolig, er kommet
på førtidspension. Det gælder kun for 0,6 pct. af dem, der
flytter til en anden boligform.
Den almene sektor er altså med til at udgøre et socialt
sikkerhedsnet for dem, der rammes af de socioøkonomiske
hændelser.
Ser man på de personer, der har oplevet en indkomstnedgang i forhold til deres tidligere indkomst, er den almene
sektor ikke overrepræsenteret på dette punkt.

Socioøkonomiske hændelser
Når en person flytter, skyldes det ofte en ’socioøkonomisk
hændelse’. Det kan være, at ens parforhold er gået i stykker,
eller der kan være tale om, at man er blevet arbejdsløs, er
kommet på førtidspension eller generelt blot er gået ned i
indkomst.
De personer, der flytter til en almen bolig, har noget hyppigere været udsat for parsplittelse end de, der flytter til andre boligformer. Det gælder for 12 pct. af tilflytterne til den
almene sektor, at der er tale om personer, der er gået fra
hinanden. Til sammenligning er det 8 pct. af tilflytterne til
andre lejlighedstyper, der har oplevet dette.
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29,8 pct. af beboerne i den almene sektor er indvandrere
og efterkommere deraf, og 25,1 pct. kommer fra ikke-vestlige lande. Ser man på oprindelsesland, er der store forskelle
fra land til land. Der boede pr. 1. januar 2018 12.450 lejere
af pakistansk oprindelse i den almene sektor, og 91 pct. af
dem boede i hovedstaden. Almene beboere med oprindelse i
Vietnam og Sri Lanka bor imidlertid kun i begrænset omfang
i København. Her er andelene henholdsvis 16 og 9 pct. Den
største gruppe har oprindelsesland Tyrkiet. Gruppen talte
36.930 personer, hvoraf 63 pct. boede i hovedstaden.
De ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor generelt i eller ved de større byer, og 46 pct. af de almene beboere
i denne gruppe boede pr. 1. januar 2018 i København.
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Almen bolig, øvrige

I ovenstående figur ses det, hvordan indkomst og valg af
boligform hænger sammen. Befolkningsgrupperne med den
relativt laveste medianindkomst vælger at bosætte sig i de
almene boliger, hvor de udsatte boligområder i særdeleshed
har den laveste medianindkomst. Beboere med den højeste
indkomst vælger at bosætte sig i en ejerbolig. Andelsboligerne vælges af den næsthøjeste indkomstgruppe. De lidt lavere
indkomstgrupper søger mod privat udlejning, hvilket også
tiltrækker mange unge.

Ejerlejlighed

Andelslejlighed

falde. I et marked med fri pris- og huslejedannelse på boligerne måtte man derfor støtte den slags svagere husholdninger med indkomstsubsidier – boligstøtte – i højere grad end
i dag. Det er dybest set et valg mellem støtte til boliger eller
støtte til personer. Vi har i Danmark valgt et system, hvor
man kombinerer disse støtteformer.
Det forhold, at Danmark har en stor forsyning af almene
boliger, sikrer, at boligmarkedet får en større rummelighed.
Samtidig er en stor almen sektor – og huslejeregulering af de
private udlejningsboliger – et alternativ til en højere boligstøtte. I nogle europæiske lande er man i de senere år gået
den vej, at man har privatiseret socialt boligbyggeri. Det gælder eksempelvis England og Tyskland. Erfaringerne hermed
er komplekse, og har ikke været nogen udelt succes. Er man
interesseret i en detaljeret gennemgang af konsekvenserne,
hvis man privatiserer socialt boligbyggeri, kan man læse ’Social Housing in Europe’ af Kathleen Scanlon, Christine Whitehead & Melissa Fernandez Arrigoita, 2014.

Hvis boligmarkedet blev privatiseret
Figuren viser, hvordan de forskellige boligformer supplerer
hinanden. Hvis alle boligformer overgik til at være ejerboliger, ville markedskræfterne medføre en større spredning i
boligpriserne, indtil alle boliger med tiden blev beboet. I så
fald ville priserne imidlertid blive højere på de mere attraktive beliggenheder. Det ville gøre det svært for husholdninger
med lav indkomst såsom unge, singler og ældre uden supplerende pension at bo nær de store bycentre. Disse grupper
ville blive tvunget til at pendle over større afstande end nu.
Fungerede markedet ’efficient’, ville ingen boliger komme til
at stå tomme, men priserne på de dårligere boliger ville blive
så tilpas lave, at de svageste grupper kunne få råd til at købe
dem. Det ville medføre en større geografisk opdeling af boligmarkedet end i dag.
For en række husholdninger ville det gælde, at man måtte
indskrænke sit boligforbrug og bo på færre kvadratmeter end
i dag. I en del tilfælde ville det være rationelt. Der ville imidlertid også være husholdninger, så som børnefamilier med
lavere indkomster, hvor et marked baseret udelukkende på
ejerboliger ville medføre et velfærdstab i form af ringere boligkvalitet, og hvor familiens rådighedsbeløb samtidig ville

Anm.: Tabellen indeholder personer på 18-59 år, som ikke er hjemmeboende hos forældrene. Gruppen ’Lejligheder, øvrige’
indeholder personer, som flytter til en ejer-, andels- eller privat udlejningslejlighed.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.
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Privat udlejningslejlighed
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SMILE

SMILE

Nu skal SMILE opdateres
Det er en gigantisk regnemaskine –
her illustreret lidt humoristisk som
en Georg Gearløs-maskine – der
anvendes, når SMILE-modellen
skal fremskrive danskernes
boligefterspørgsel målt som hver
enkelt individs karakteristika så som
bopæl, alder, køn, indkomst m.m.
Tegning af Bob Katzenelson.

Boligefterspørgselsmodellen fra 2010 skal have bragt sit datagrundlag up
to date. DREAM og Boligøkonomisk Videncenter indgår aftale herom

Af Curt Liliegreen
Boligøkonomisk Videncenter

B

OLIGØKONOMISK VIDENCENTER og den økono-

DREAM-gruppen har i de senere år arbejdet med forskellige
økonomiske modeller, der varierer i deres opbygning og har
forskellige formål. Der er tale om:

miske modelgruppe DREAM-institutionen (Danish
Rational Economic Model) har siden 2010 samarbejdet om at få opstillet en model, der kan fremskrive
boligefterspørgslen.
Modellen hedder SMILE, der står for Simulation Model
for Individual Life Cycle Evaluation. Den indeholder et utal
af data for hver eneste dansker, og fremskriver individernes boligefterspørgsel afhængig af det enkelte individs alder, køn, etnicitet, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning,
indkomst, bopælskommune, bystørrelse, familieforhold med
mere. Modellen fremskriver blandt andet boligefterspørgslen i de enkelte kommuner fordelt på ejerformer og boligtyper som enfamiliehuse, rækkehuse og etageboliger.
Der er således tale om en gigantisk regnemaskine. På
BVC’s hjemmeside findes mere end 40 rapporter med resultater fra modellen. Modellens ligninger er opstillet ud fra
historiske data, men med tiden ændrer befolkningsudviklingen sig. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, hvis modellen
kan blive fodret med de seneste data og få ændret (reestimeret) sine relationer. Af den grund har BVC indgået aftale med
DREAM om at få modellens datagrundlag bragt up to date til
data, der vil foreligge pr. november 2019. I begyndelsen af
2020 vil modellen herefter være ajourført.
Ajourføringen forventes ikke at ændre ved de strukturelle forskydninger på boligmarkedet, som SMILE forudsiger.
Der kan imidlertid godt forekomme ændringer, når man bruger modellen til detaljerede beregninger i enkelte kommuner. Når de nye modelkørsler foreligger, vil BVC rapportere
herom.
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– DREAM-modellen, der bruges til analyser af langsigtede strukturelle forhold i økonomien, for eksempel
indflydelse fra demografiske forhold
– REFORM, der er en såkaldt generel ligevægtsmodel
– SMILE, som er nævnt tidligere
Stor aktivitet
Der foregår mange aktiviteter i DREAM i disse år. Den samfundsøkonomiske model for Danmark kaldet ADAM skal på
pension, og DREAM har fået til opgave at udvikle en helt ny
model, MAKRO. Den har fået sin egen arbejdsgruppe, der
ledes af DREAM’s forskningschef Peter Stephensen. Bestyrelsen for det arbejde, der skal forestå MAKRO-projektet er
sammensat med bestyrelsesmedlemmer fra både ADAM og
DREAM med tidligere overvismand professor Torben M. Andersen som formand.
Samtidig med disse aktiviteter er der kommet stort fokus
på de såkaldte ’grønne regnemodeller’. Under navnet ’Grøn
reform’ skal disse modeller udvikles af DREAM i samarbejde
med en række forskere fra Københavns Universitet. Professor, tidligere overvismand og tidligere formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen skal stå i spidsen for dette arbejde.

29

Ø KO N O M I S K R E G U L E R I N G

Ø KO N O M I S K R E G U L E R I N G

Sværere at låne penge
Makroprudentiel regulering er en nyskabelse inden for
økonomisk regulering og politik, der kommer til at påvirke mange menneskers økonomi.

Da Landsmandsbanken
i 1922 kom i økonomisk
uføre, måtte betjente
fra Nationalbanken
slæbe store tasker fyldt
med sedler over til den
nødstedte bank.
Fotograf: Holger Damgaard.

Formålet er at beskytte såvel den finansielle sektor som den enkelte bankkunde

Af Kasper Herrig Thorndal
Boligøkonomisk Videncenter

D

et er blevet sværere at låne i
banken. Hvor huskøbere i de ’gode
gamle dage’ kunne føle, at banken
nærmest påduttede dem et lån,
bliver kunden nu set kritisk an. Det er
en del af en international opstramning
i lånevilkår og styring af den finansielle
sektor, som er blevet kendt under det ikke
særligt mundrette navn makroprudentiel
regulering. Selv om udtrykket er svært at
udtale, er det klogt at sætte sig ind i begrebet, for det er en nyskabelse indenfor
økonomisk regulering og politik, der vil
påvirke mange menneskers privatøkonomi.
Den makroprudentielle regulering vil
nok blive opfattet negativt af den enkelte
bankkunde, hvis den forårsager et ’nej’
i banken. Formålet med reguleringen
er imidlertid at beskytte den finansielle
sektor som helhed, da den er en krumtap
i det moderne samfund. Dermed skal
reguleringen i sidste instans også være til
gavn for den enkelte bankkunde, selvom
det måske ikke føles sådan, når ’nej’et’
bliver modtaget i banken.
Ordets oprindelse
Begrebet ’makroprudentiel’ er for alvor
blevet anvendt efter finanskrisen, men det
optrådte første gang i international sammenhæng i slutningen af 1970’erne under
et møde i Cooke- komitéen, som var en
forgænger til den nuværende Basel-komité. Af referatet fra mødet fremgår, at
formanden beskrev, at mikroøkonomiske
problemer (som dengang var komitéens
eneste anliggende) begyndte at sammensmelte med makroøkonomiske problemer,
når ’mikroprudentielle’ problemer blev,
hvad der kunne kaldes makroprudentielle
problemer.
’Mikroprudentiel’ regulering er det
traditionelle tilsyn med banker, som har
til formål at beskytte de enkelte bankers

kunder og investorer mod at lide økonomisk nød i tilfælde af en uventet hændelse. I den mikroprudentielle tilgang anses
den samlede risiko i den finansielle sektor
som værende bestemt udefra – det vil
sige, at de enkelte bankers adfærd ikke
påvirker den samlede risiko. Økonomer
siger, at risikoen er ’eksogent’ bestemt.
Modsat er formålet med den makroprudentielle regulering at beskytte det
finansielle system som helhed. Det sker
ud fra en erkendelse af, at det finansielle
system yder nogle kernefunktioner, som
bidrager til vækst i realøkonomien. Hvis
disse funktioner svækkes, kan det have
store negative konsekvenser for økonomien – og ikke kun for kunderne i en enkelt
bank. I den makroprudentielle tilgang
anses den samlede risiko i det finansielle system som værende bestemt af det
finansielle systems egen optræden – det
vil sige, at de enkelte bankers adfærd
påvirker den samlede risiko. Det betegner økonomer som værende ’endogent’
bestemt.
Når banker kommer i uføre
Finansiel stabilitet kan eksempelvis påvirkes negativt, hvis én banks ulykke spreder
sig til andre banker, der på en eller flere
måder er forbundet til den første banks
forretning. Dette kan skabe en dominoeffekt i det finansielle system. Det samme
kan finansiel panik, hvor information om
en banks ulykke påvirker folks tillid til
alle banker og dermed forårsager ’bankstormløb’, hvor alle forsøger at hæve deres
indestående i bankerne på samme tid. Det
er ikke en teoretisk risiko. Historien viser
mange eksempler på, at det kan ske. Da
Nordens største bank Landmandsbanken
(i dag Danske Bank) i 1922 kom i økonomisk uføre, flygtede kunderne fra banken.
Krisen måtte løses med en statslig garanti, hvor Nationalbanken tilførte kapital.
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Hvad er Basel-komitéen?

Basel-komiteen kendes på
engelsk også under dets
forkortelse BCBS, som står for
Basel Committee on Banking
Regulations and Supervisory
Practices. Komitéen er oprettet
med det formål at styrke den
finansielle stabilitet gennem
forbedringer af kvaliteten af
banktilsyn i hele verden.
Basel-komitéen har etableret en række internationale
standarder indenfor regulering
af banker. Mest kendt er deres
anbefalinger vedr. kapitalkrav,
som populært kaldes Basel I,
Basel II og Basel III.

Hvad er ESRB?

Det Europæiske udvalg for
Systemiske Risici (ESRB) er en
makroprudentiel tilsynsmyndighed, hvis hovedformål er
at begrænse opbygningen af
risici indenfor det finansielle
system i EU. De blev oprettet
i kølvandet på den finansielle krise. I den såkaldte De
Larosière-rapport fra 2009
blev etableringen af et udvalg
med mandat til at overvåge
risici i det finansielle system i
EU anbefalet, og i slutningen af
2010 trådte reguleringen, der
etablerede ESRB, i kraft.
ESRB’s kerneopgaver
inkluderer risikomonitorering,
risikovurdering samt udstedelse af anbefalinger og advarsler
til medlemslande.

Det skete så bogstaveligt, at Nationalbankens betjente ligefrem slæbte pengesedler
over gaden til Landsmandsbanken.
Hvorfor skal der nye politiske værktøjer
til at håndtere den systemiske risiko?
Kan vi ikke blot anvende de traditionelle
økonomiske redskaber såsom pengeog finanspolitik? Det korte svar er nej.
Pengepolitikken anvendes til at fastholde
den danske krones niveau overfor euroen.
Derfor kan den ikke samtidig anvendes til påvirke den finansielle stabilitet.
Finanspolitiske tiltag såsom at ændre på
skatterne eller det offentlige forbrug kan
godt bruges til at påvirke den finansielle
stabilitet. Problemet med finanspolitikken
som redskab er imidlertid, at den rammer
for bredt ift. makroprudentielle tiltag,
som i meget højere grad kan målrettes.
Selvom penge- og finanspolitikken ikke
har den finansielle stabilitet som mål,
påvirkes den finansielle stabilitet alligevel
af ændringer i disse traditionelle redskaber. Derfor er det vigtigt at tage højde for
penge- og finanspolitik, når der udvælges
makroprudentielle instrumenter.
Den makroprudentielle proces
Hvis finansiel stabilitet er målet med makroprudentiel regulering, hvordan måler
man så denne stabilitet? Der findes ikke
et tal, der opsummerer finansiel stabilitet.

I stedet har Det Europæiske Udvalg for
Systemiske Risici (ESRB) opsat en række
delmål, der vurderes nødvendige for at
opretholde finansiel stabilitet. Det drejer
sig om følgende delmål, som også Det
Systemiske Risikoråd (Rådet) i Danmark
anvender i overvågningen af risici for den
finansielle stabilitet:
1 Imødegå og forebygge overdreven
kreditvækst og gearing
2 Imødegå og forebygge overdreven
grad af løbetidstransformation og
markedsillikviditet
3 Begrænse direkte eksponeringskoncentrationer
4 Begrænse systemiske risici som
følge af indirekte eksponeringskoncentrationer (forbundethed)
5 Begrænse systemiske risici forbundet med systemisk vigtige
finansielle institutioner og reducere uhensigtsmæssige incitamentstrukturer
6 Styrke modstandskraften af de
finansielle strukturer
Fordi disse delmål ikke er målbare,
er det nødvendigt at opstille målbare
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MINI-ORDBOG
LØBETIDSTRANSFORMATION
OG
EKSPONERINGSKONCENTRATIONER
Ved løbetidstransformation
forstås, at der er et mismatch
mellem bankers aktiver (lån)
og passiver (finansiering af
lån). Man søger således at
mindske graden af lån med
lang løbetid, som finansieres
af indlån og obligationer med
kort løbetid.
Eksponeringskoncentrationer som eksempelvis store
låneengagementer til samme
type kunder medfører, at bankerne bliver sårbare overfor
specifikke negative hændelser.
Banker med store eksponeringskoncentrationer vil
således have større risiko for et
negativt stød, som kan får systemiske konsekvenser. En investor i aktier spiller på mange
heste for at reducere risikoen i
hendes portefølje, og bankerne
skal prøve at gøre det samme
hvad angår deres portefølje af
låneengagementer.
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indikatorer for hvert delmål. Rådet står
for overvågningen af finansiel stabilitet i
Danmark med udgangspunkt i de 6 delmål, der er omtalt på side 31. Eksempelvis
anvender Rådet indikatorerne Vækst i
reale huspriser, Kontantpris på huse i forhold til disponible indkomst samt Reale
huspriser som indikatorer for udviklingen
på boligmarkedet, hvad angår delmål 1.
Når de udvalgte indikatorer overstiger
en fastsat grænse, er det et tegn på, at der
kan opstå finansiel ustabilitet. I den slags
situationer er næste skridt i den makroprudentielle proces at introducere et nyt
instrument eller stramme et i forvejen
anvendt instrument, så delmålet igen
overholdes. Eksempler på instrumenter,
der kan afhjælpe en for høj vækst i reale
huspriser, fremgår af boks 1 nedenfor.
Mange muligheder
Mængden af forskellige instrumenter, der
kan hjælpe til at overholde et overskredet
delmål, er stor. Dette, samt det forhold at
anvendelsen af makroprudentielle instrumenter er relativt ny, vanskeliggør udvælgelsen af det bedste instrument. Ydermere er der ikke opbygget stor erfaring med
makroprudentiel politik, hvorfor indførelsen af nye instrumenter i et vist omfang
må ske på baggrund af en teoretisk og
trial-and-error basis. Den proces, hvor
instrumenter udvælges, inden de tages i
brug, skal ses som en evaluering af, hvad
instrumentet vil have af konsekvenser, før
det tages i anvendelse.
Fordi introduktionen af nye instrumenter ofte beror på teori og trial-and-error praksis, er der behov for også at
evaluere instrumentet efter, at en effekt
forventes indtruffet. Det kan tage lang
tid, før effekten af et instrument kan ses

og måles. Ydermere kan der ske meget
i perioden efter indførelsen af instrumentet, der slører den egentlige effekt
af tiltaget. F.eks. kan såkaldte ’austerity
measures’, der er tiltag, som er målrettet
at reducere et lands underskud på de offentlige budgetter gennem skattestigninger eller begrænsninger på det offentlige
forbrug, tænkes at forstærke effekten af
et tiltag.
Som reaktion på landets gældskrise
har Grækenland siden 2010 gjort brug af
en række austerity measures. Eksempelvis
introducerede de i 2010 en skattereform,
der bl.a. forøgede ejendomsværdierne og
dermed skatten på ejendom. Introduktionen af sådanne tiltag vil ændre den
observerede effekt af et makroprudentielt
instrument. Det er derfor vigtigt at kunne
sortere disse effekter fra i efter-evalueringen.
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Makroprudentiel regulering
i Danmark
Af Kasper Herrig Thorndal
Boligøkonomisk Videncenter

D

et Systemiske Risikoråd er den
makroprudentielle myndighed
i Danmark. Det har bl.a. til
opgave at henstille til relevante
parter om makroprudentielle tiltag.
Rådet henstiller om tiltag efter et princip, hvor modtager enten skal efterleve
henstillingen eller fagligt forklare,
hvorfor de vælger ikke at gøre det.
Makroprudentiel regulering
dækker hele det finansielle system
og ikke blot den del, der er målrettet
boligmarkedet. F.eks. er der en række
såkaldte ’buffere’ i den makroprudentielle værktøjskasse, som påvirker
boligmarkedet, men som ikke direkte
er målrettet det. Den kontracykliske
kapitalbuffer er et eksempel herpå. I
Danmark anvendes den til at garantere, at finansielle virksomheder sparer
op til dårlige tider, mens tiderne stadig
er gode.

Initiativer målrettet
boligmarkedet
I boks 2 kan man se de seneste års
danske makroprudentielle tiltag, som
er målrettet boligmarkedet.
Lande, vi normalt sammenligner
os med, har også indført en række
makroprudentielle tiltag i perioden
efter den finansielle krise. Eksempelvis
har Sverige i 2016 indført et tiltag,
der påkræver, at nye lån med pant i
fast ejendom skal afdrages, indtil de
udgør maks. 50 pct. af pantets værdi.
Låntagere med en LTV på over 70 pct.
skal afdrage mindst 2 pct. af lånets
oprindelige hovedstol hvert år, mens
låntagere med en LTV på mellem 50
og 70 pct. skal afdrage mindst 1 pct.
hvert år. Dette tiltag begrænser de
typer af lån, som en låntager med høj
gæld kan optage.
Imødegå overoptimisme
De første tre tiltag i boks 2 (og til dels
det sidste) kan tilskrives Det Systemiske Risikoråds delmål 1: Imødegå og

forebygge overdreven kreditvækst og
gearing. Det er tiltag, der skal begrænse overoptimisme og risikoillusioner
hos låntagere og finansielle aktører.
Hvis efterspørgslen efter kredit fra
låntagere stiger, og der er stor konkurrence om disse låntagere hos de
finansielle aktører, er tiltagene med til
at forebygge opbygningen af systemiske risici i sektoren. Eksempelvis
er begrænsningen af de lån, det er
muligt at optage ved høj gældsætning
(styresignalet), med til at begrænse
efterspørgslen efter kredit, da nogle
af de låntagere, som ønsker at optage
variabelt forrentede lån, enten må
købe en billigere bolig (en begrænsning af kreditvækst) eller vente til
deres privatøkonomi er forbedret (en
begrænsning af gearing).
Den makroprudentielle proces er
opbygget således, at beslutninger om
anvendelse af instrumenter beror på
udviklingen i udvalgte indikatorer
såvel som på skøn. I eksemplet med
styresignalet observerede Det Syste-

BOKS 2

Makroprudentielle tiltag for at beskytte boligmarkedet i Danmark

BOKS 1

Eksempler på makro-prudentielle instrumenter
■ Loan-To-Value (LTV) grænse – Dette
instrument begrænser hvor stor en
andel af en boligs værdi, man kan
låne. Hvis denne grænse sættes ned,
kan potentielle boligkøbere ikke
låne ligeså meget som før, og det vil
afspejle sig i priserne, som vil falde.
■ Loan-To-Income (LTI) og Debt-To-Income (DTI) grænser – Disse instrumenter bestemmer hvor stor en
andel en families årsindkomst må
udgøre af et lån eller dens samlede
gæld. Instrumentet kaldes også for
gældsfaktoren.

■ Debt-Service-To-Income (DSTI) grænse – Dette instrument begrænser hvor
stor en andel af en families indkomst,
der må anvendes på renter, afdrag,
mv. på f.eks. bolig.
Anm.: Der kan være store forskelle
på den specifikke udformning af
instrumenterne fra land til land.
Eksempelvis er der forskel på måden,
hvorpå indkomst opgøres. Derfor er
en direkte sammenligning af instrumenternes ’hårdhed’ vanskelig.
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■ Med virkning fra 1. november 2015
blev der indført et udbetalingskrav på 5 pct. ved optagelse af
lån med sikkerhed i fast ejendom. Dette kan fortolkes som en
LTV-grænse (se boks 1) på 95 pct.
■ Den 1. februar 2016 trådte en række områdespecifikke krav i kraft i
København og Aarhus. Fra denne
dato har det været påkrævet, at
kunder, der optager et lån med
en LTI (se boks 1) på mellem 4 og
5, skal have en positiv formue
ved et fald i boligens værdi på 10
pct. Ved en LTI over 5 skal kunden
have en positiv formue selv ved
et fald i boligens værdi på 25 pct.

Låntagere med høj jobsikkerhed,
og som vælger et fastforrentet lån,
fritages fra disse krav.
■ D. 1. januar 2018 indførtes ’styresignalet’, der begrænser de typer
af lån, som husholdninger med en
DTI på over 4 samt en LTV på over
60% kan optage. Således kan de
ikke optage lån med en rentebinding på mindre end 5 år eller
afdragsfrie lån med en rentebinding på mindre end 30 år.
■ Ligesom styresignalet trådte 3 ud
af 5 af pejlemærkerne i Tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter i
kraft d. 1. januar 2018. Tilsynsdia-
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manten er lavet på anbefaling
i den såkaldte Rangvid rapport,
som omhandler finanskrisens
årsager og konsekvenser. Tilsynsdiamanten er tænkt som
et supplement til eksempelvis
kapitalbuffere, da pejlemærkerne
er målrettet risici, der ikke alene
kan imødegås af mere kapital.
Det drejer sig om pejlemærkerne, der begrænser udlånsvækst,
låntagers renterisiko samt store
eksponeringer. Disse pejlemærker
er målrettet realkreditinstitutterne, hvor de øverste 3 tiltag er
målrettet låntager.
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miske Risikoråd på deres møde i juni
2016 bl.a. reale ejerlejlighedspriser tæt
på toppunktet i 2006, der som tidligere beskrevet er en af de indikatorer,
som Rådet anvender for udviklingen
på boligmarkedet. De noterede sig,
at der var udsigt til et historisk lavt
renteniveau i en årrække og fremgang i realindkomster, som yderligere
kunne presse ejendomspriserne op.
Disse stigninger i ejendomspriserne
kunne øge risikoen for et efterfølgende
betydeligt fald (f.eks. ved en rentestigning), som kunne få negative systemiske konsekvenser.
Temperaturkort
Rådet anvender et ’temperaturkort’ til
at holde øje med indikatorer for boligmarkedet, og opdeler indikatorerne til
overvågning i hhv. hele Danmark og
udelukkende København By.
Temperaturkortet viser, at der i
perioden 2014-2016 var indikationer på en uholdbar boligprisvækst i
reale priser for hele landet og især i
København By, hvor også boligsalget
lå højt. Her så man kraftige stigninger i boligpriserne i forhold til den
disponible indkomst. Der var dermed
flere indikatorer, der signalerede, at
delmålet om at imødegå og forebygge
overdreven kreditvækst og gearing
ikke var opfyldt.

FIGUR 1

Til udvælgelse, finjustering og
timing af et relevant instrument
(før-evalueringen) anvendte Rådet
den fremgangsmåde, at de udsendte
et diskussionspapir og afholdt en konference med udgangspunkt i papiret.
Boligøkonomisk Videncenter var
repræsenteret med direktør Curt Liliegreen på konferencen. Rådet vedtog
i 2017 en henstilling om at begrænse
risikable låntyper med høj gældsætning, som resulterede i Styresignalet,
som tidligere er beskrevet.
I Danmark anvender vi makroøkonomiske modeller som ADAM og
MONA, der kan estimere konsekvenserne af forskellige tiltag, når der
f.eks. skal foretages en før-evaluering
af finanspolitiske tiltag. Der findes
endnu ikke økonomiske modeller, der
kan estimere virkningen af makroprudentielle tiltag. Det skyldes bl.a., at
anvendelsen af makroprudentiel regulering stadig er noget relativt nyt.
Antagelser og
årsagssammenhænge
Uanset om man anvender økonomiske
modeller eller ej, er før-evalueringen baseret på en række antagelser.
Den vil derfor sjældent stemme helt
overens med den egentlige effekt, som
først kan observeres et stykke tid efter
indførelsen af et makroprudentielt
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tiltag (i efter-evalueringen). Efter-evalueringen er – ligesom før-evalueringen – ikke en simpel øvelse. Det
kræver nemlig, at man kan identificere
årsagssammenhænge.
Når man anvender statistiske
modeller til at identificere disse
årsagssammenhænge, besværliggøres
processen af flere årsager. Eksempelvis er det nødvendigt at frasortere
effekten af andre politiske tiltag såsom
finanspolitik eller pengepolitik, som
tidligere beskrevet. Desuden opstår
det, der indenfor økonomi kaldes et
endogenitetsproblem. Dette sker, fordi
det makroprudentielle tiltag er en reaktion på en observeret eller forventet
ændring i den systemiske risiko, og
på samme tid er det den systemiske
risiko, som tiltaget forsøger at påvirke. Med andre ord er der en form for
vekselvirkning mellem det makroprudentielle tiltag (det, der skal forklare)
og den systemiske risiko (det, der skal
forklares), som i statistisk sammenhæng besværliggør identifikationen af
årsagssammenhænge.
Indførelsen af et makroprudentielt
tiltag kan også medføre, at eksempelvis finanspolitiske stramninger, som
ellers ville blive gennemført, alligevel
ikke introduceres, fordi det makroprudentielle tiltag har påvirket økonomien. Det betyder, at makroprudentielle

Temperaturkort

Hele Danmark

tiltag ikke evalueres i en alt-andet-lige
betragtning, fordi det ikke er muligt at
observere effekten af det finanspolitiske tiltag, som ikke gennemføres.
Efter-evalueringen havde været
nemmere, hvis man – ligesom man gør
det indenfor f.eks. medicinalbranchen
– kunne foretage kontrollerede studier, hvor en tilfældigt udvalgt gruppe
udsættes for det makroprudentielle
tiltag, mens en anden gruppe ikke gør.
Et sådant scenarie ville gøre det markant nemmere at identificere effekten
af tiltaget med statistisk sikkerhed.
Dette er typisk ikke muligt med
makroøkonomisk politik, der generelt
påvirker alle agenter såsom husholdning og finansielle institutioner.
I figur 2 nedenfor ser man en tidslinje over de makroprudentielle tiltag,
der er nævnt i boks 2 samt boligprisudviklingen for hhv. ejerlejligheder og
enfamiliehuse.
Forskellige effekter
Boligpriserne i Danmark er generelt stagneret de seneste kvartaler.
Som beskrevet ovenfor er det dog
ikke muligt at konkludere noget om
effekten af f.eks. styresignalet på den
baggrund. Her er det bl.a. nødvendigt
at kontrollere for andre påvirkninger af boligpriserne. Det er vigtigt at
påpege, at effekten – ud over at være

FIGUR 2
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for lille eller tilpas – også kan være
for stor, eller være tilpas i en periode,
for derefter at blive for stor i en anden
periode, hvor den generelle økonomiske situation i samfundet er ændret.
Derfor er det lige så vigtigt at vurdere,
om krav skal lempes, som det er, om
de skal strammes, ligesom det er vigtigt at vurdere kravene over tid.
Et tidligt dansk eksempel på tiltag,
der svarer til makroprudentiel regulering, var Kartoffelkuren fra oktober
1986. Indgrebene omfattede blandt
andet nedsættelse af løbetiden for nye
realkreditlån fra maksimalt 30 år til
20 år. Samtidig ændrede man lånenes
afdragsprofil, så man i stedet for de
traditionelle annuitetslån fik såkaldte
mix-lån, der var en blanding af annuitetslån og serielån, som betød højere
afdrag ved lånets start. Kort efter
vedtagelsen af Kartoffelkuren skete
der imidlertid et konjunkturomslag, og
effekten blev en længerevarende krise
på boligmarkedet. Krisen ophørte
først, da man i 1993 fik et rentefald
samtidig med, at man ophævede lånereguleringerne.

Europæiske Udvalg for Systemiske
Risici, nationalbanker, mv. offentliggør årligt flere analyser inden for
emnet, ligesom der også årligt offentliggøres mange forskningsartikler i
økonomiske tidsskifter. Det er god en
udvikling, som der er brug for i dette
tidlige stadie af begrebets anvendelse.
Specielt er det vigtigt, at der foregår
uafhængig forskning fra aktører, der
ikke direkte eller indirekte har til
opgave at gennemføre tiltagene. For
at gå fra en trial-and-error fremgangsmåde til en mere empirisk og teoretisk
funderet beslutningsproces er det
nødvendigt med forskning i bl.a. økonomiske modeller, der kan indregne
makroprudentielle tiltag.

Et nyt forskningsområde i vækst
Forskningsaktiviteten inden for emnet makroprudentiel regulering er i
stor fremgang, og store aktører som
Den Internationale Valutafond, Det

Tidslinje over makroprudentielle tiltag i Danmark og boligprisudviklinger
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Kritik af reguleringen i Sverige

S

om nævnt introducerede Sverige et afdragskrav i 2016, hvor
husholdninger med en LTV på
over 70 pct. skal afdrage mindst
2 pct. af gælden om året, mens husholdninger med en LTV på mellem 50
og 70 pct. skal afdrage mindst 1 pct.
om året. Oven i dette krav introducerede de i 2018 endnu et afdragskrav,
som betyder, at husholdninger med en
LTI på over 4,5 skal afdrage yderligere 1 pct. af gælden. Dvs. at låntagere
med en LTV over 70 pct. og en LTI
over 4,5 – typisk unge førstegangskøbere uden opsparing – skal afdrage
mindst 3 pct. af gælden om året.
Kravene har til formål at øge modstandskraften hos husholdningerne.
Det vil sige deres evne til at betale
deres lån og opretholde deres forbrug
ved faldende boligpriser, rentestigninger og indkomstfald. Lars E.O.
Svensson, tidligere Fellow hos den
Europæiske Centralbank og tidligere
vicenationalbankdirektør i Sverige,
mener ikke, at kravene har den ønskede effekt – faktisk mener han, at effekten er nøjagtig modsat. Det beskriver

han i en rapport, som han har udarbejdet for Stockholms Handelskammare,
der er en interesseorganisation for
erhvervslivet i hovedstadsregionen i
Sverige.
Han argumenterer for, at det er
en myte, at der er forhøjede makroøkonomiske risici i Sverige, og at den
er opstået ved at skele til Danmark,
Storbritannien og USA, som alle også
har høj gæld. I disse lande så man en
nedgang i husholdningernes forbrug – dvs. deres indkøb af varer og
serviceydelser – forårsaget af et fald
i boligpriserne. Forskning viser dog,
at kun de husholdninger, som i årene
før krisen havde forhøjet deres forbrug
ved at optage tillægslån i boligen, sænkede deres forbrug efter krisens udbrud – og blot ned til normalforbruget.
Da der ikke er tegn på et boliglånsfinansieret overforbrug i Sverige, mener
han ikke, at der er forhøjede risici for,
at et boligprisfald resulterer i et nedsat
forbrug hos husholdningerne.
Han argumenterer yderligere for,
at den høje boliggæld i Sverige kombineret med mange variabelt forrentede

lån øger den svenske nationalbanks
evne til at udnytte pengepolitikken til
at påvirke husholdningernes økonomi
gennem en rentenedsættelse. Slutteligt argumenterer han for, at der ikke
er en direkte sammenhæng mellem
gældsætning og følsomhed overfor
indkomstfald, men at den øgede betalingsbelastning, som afdragskravene
medfører, lægger et pres på husholdningernes forbrug. Derfor mener han,
at kravene medfører netop det, som de
forsøger at forebygge.
Det skal nævnes, at Danmark
modsat Sverige ikke kan føre en
aktiv pengepolitik. Danmark har låst
kronens kurs overfor euroen, hvorfor
pengepolitikken udelukkende anvendes med dette mål for øje, og ikke kan
anvendes til at afhjælpe presset på
husholdningernes økonomi.
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