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 Spørgsmålet er, om vi skal genetablere de 
organisatoriske rammer for at udnytte den almene 
sektor til fulde for igen at bringe Danmark i front 

med byggeriets udvikling.

”

Et byggeriets 
udviklingsråd for den 

grønne omstilling

D

KOMMENTAR 

Af Curt Liliegreen
Boligøkonomisk Videncenter

Journalist
Per B. Jensen
PeRscript
pbj@perscript.dk

et almene boligbyggeri var i mange år byggeriets for-
søgslaboratorium. Det startede med det berømte mon-
tagecirkulære i 1960, der satte gang i betonelementbyg-
geriet. Betonelementer, som de dyreste ejerlejligheder 

i mondæne havnekvarterer i dag bygges af. Og en teknologi, 
der udviklingsmæssigt bragte Danmark helt i front i en periode. 

I 1971 oprettede man BUR, Byggeriets Udviklingsråd, med 
henblik på at fremme byggeriets kvalitet og produktivitet, og 
øge dets konkurrenceevne. Her samlede man erhvervets mest 
fremsynede folk. BUR skulle arbejde med forsøgsbyggeriet. 

Arbejdet med udvikling og forsøg fortsatte i årene helt op 
til Boligministeriets nedlæggelse i november 2001. Det skete 
f.eks. i samarbejde med Erhvervsfremmestyrelsen om Proces- 
og Produktudvikling i Byggeriet (PPB), som kastede en række 
udviklingsaktiviteter af sig. Som f.eks. Casa Nova, hvor man vil-
le fremme etageboligbyggeri af træ. Da ministeriet forsvandt, 
forsvandt også drivkraften i forsøgsbyggeriet på boligområdet. 
Meget symbolsk blev BUR nedlagt ved lov i 2002. 

Det betød ikke, at byggepolitikken forsvandt. Under øko-
nomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen fortsatte staten 
byggepolitikken, og måske i større omfang end mange havde 
forventet. Den var imidlertid ikke længere bygget op omkring 
det almene boligbyggeri som før. En overgang handlede det lidt 
mere om Bjørn Lomborg end om økologisk byggeri. 

Nu har Danmark igen en boligminister. Vi har også på ny 
en udfordring med at skaffe billige boliger nok. Samtidig er vi 
presset på byggeriets klimavenlighed. Engang kunne man ned-
lægge boligministeriet og nedprioritere boligpolitikken. Men nu 

er pendulet vendt den anden vej. Spørgsmålet er, om vi skal gen-
etablere de organisatoriske rammer for at udnytte den almene 
sektor til fulde for igen at bringe Danmark i front med bygge-
riets udvikling. I dag er opgaven ikke maksimal produktivitet. 
Nu handler det om at bygge cirkulært med minimalt CO2-fod-
aftryk, og at reducere affaldsmængder uden at belaste knappe 
ressourcer. Den almene sektor er godt med i denne indsats. 

Det har været populært at italesætte den almene sektor som 
et område i krise. Man kan ikke ignorere de problemer, der be-
viseligt er. Det betyder imidlertid ikke, at man skal forbigå det 
enorme potentiale og de ressourcer, der ligger i denne sektor, 
bl.a. som et muligt byggepolitisk redskab. Den kan være med til 
at realisere ambitionen om en grøn omstilling. Den er der ingen 
grund til at tale ned. Der er tværtimod brug for at tale dette 
potentiale op og få skabt opmærksomhed og tilslutning hertil. 

Måske burde man genoprette Byggeriets Udviklingsråd og 
relancere forsøgsbyggeordningen som en bred, strategisk ind-
sats, som vi før i tiden gjorde med projekter som PPB. Måske 
burde man samle de bedste kræfter fra byggeriets organisatio-
ner, der måske inden længe samles i én fælles organisation, over 
Green Building Council til den almene sektor. Og måske burde 
man samles om en fælles, positiv vision, som da Boligministeriet 
i sin tid erklærede 1988 for ’Dansk bolig- og byggeår’. Det vil 
være en vision, som kan engagere og samle bedre, end det man 
hører fra det traditionelle grædekor over byggeriets produktivi-
tet. 
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En fælles
forpligtelse at få 

bygget flere 
boliger

Jeg kan godt blive lidt 
ærgerlig over, at der findes 
byer i Danmark, som slet 
ikke har taget fat på at 
bygge nye almene boliger
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INTERVIEW

år boligmister Kaare Dybvad tager den alvorlige mine 
på og med sine rolige øjne kigger på kortet over det dan-
ske boligmarked, er der især ét sted, der bekymrer ham. 

– Det er klart, at vi har et problem i vores hovedstad 
i forhold til, at der er så relativt få ejerboliger. De er udsat for 
voldsomme prisstigninger, fordi de tager en stor del af presset. 
Specielt på Amager er den helt gal. Her er priserne på de lejlig-
heder, der blev solgt i slutningen af 90’erne, 10 gange så høje 
sammenlignet med Frederiksberg og Valby, hvor stigningerne 
også er store, men måske kun fem gange så høje. 

– Vi oplever, at der er områder og kvarterer i hovedstaden, 
hvor prisudviklingen er gået voldsomt i vejret. Ørestaden er vel 
i dag det eneste sted, man kan købe en familiebolig med fire væ-
relser på under 110 m² til mindre en 3½ mio. kr. Det skyldes, at 
der ikke er blevet bygget tilstrækkelig med ejerboliger. Og som 
jeg ser det, er det i dag en fælles forpligtelse at gøre noget ved 
det problem, siger boligministeren, der understreger at lige som 
regeringen står fast på, at der skal bygges flere almene boliger, 
gælder nøjagtig det samme for ejerboligernes vedkommende.

– Der skal bygges mere, end der gøres i dag, så de bliver 
tilgængelige for en større del af middelklassen.

Men når boligministeren skal anvise veje til at imødegå mang-
len på boliger, er hans løsningsforslag forholdsvis enkle og 
traditionelle. Og ikke overraskende loyale over for det flertal i 
Borgerrepræsentationen, der lige som han selv udgår fra Social-
demokratiet:

Fortætninger og flere udstykninger

– Københavns Kommune har taget nogle gode skridt i den 
nye kommuneplan ved at lempe rigtigt meget på de eksisteren-

de kvadratmeterkrav og ved at gøre det muligt at lave fortætnin-
ger på eksisterende grunde. På Englandsvej på Amager hæver 
man f.eks. byggeprocenten med op til 180 pct. At arbejde med 
fortætninger er noget, man kan gøre på eksisterende arealer, 
hvor der i forvejen er en infrastruktur. Det tror jeg, der er me-
get fidus i. Og så handler det selvfølgelig også om, at der skal 
udstykkes nye områder, siger Kaare Dybvad og peger på Lynet-
teholmen som et af de områder, der i øjeblikket arbejdes på for 
at få ’regnestykket’ til at gå op. 

– Men vi er også klar til at udvide hele vejen rundt, under-
streger han og nævner Godsbaneterrænet mellem Vesterbro og 
Sydhavnen, Nordhavnsområdet og den østlige side af Amager, 
hvor der stadig findes arealer, der ikke er bebygget.

Mens det kniber med boligudbuddet i København, er ministeren 
nogenlunde tilfreds med udviklingen i provinsen.

– Alt er relativt. Men for dem, der har opgivet hovedstaden, 
er der gode muligheder for at købe boliger i forstæderne og i 
provinsen – muligheder, der understøttes af gode transport- og 
trafikforbindelser. Og så er det billigere at købe her, end hvis 
man vil bo centralt i København. Generelt er parcelhuset stadig 
en populær boligform i provinsen, hvor der hele tiden dukker 
nye parcelhuskvarterer op. Og når det gælder de større byer som 
f.eks. Vejle, Horsens og Kolding, ser vi ofte, at der er bygget nyt 
på de gamle havnearealer, hvor der tidligere har været industri-
bygninger. Her er det typisk de ældre beboere, der tidligere bo-
ede i parcelhus, som er flyttet ind på nye og færre kvadratmeter. 
En god løsning for både ældre og yngre. På den måde synes jeg, 
at dynamikken har ramt et fornuftigt leje i de fleste byer med 
forskellige boligformer.

For lidt alment byggeri 

Men – for der er et men – understreger ministeren: 
– Jeg kan godt blive lidt ærgerlig over, at der findes byer i Dan-

mark, som slet ikke har taget fat på at bygge almene boliger blandt 
de nybyggerier, de har på vej. Der er selvfølgelig politiske forskelle 
på Danmarkskortet og derfor også forskelle på, hvordan man løser 
opgaverne. I Aarhus Kommune, der er socialdemokratisk, bygger 
man ca. 500 boliger hvert år. Det svarer til ca. hver femte af alle de 
almene boliger, der blev bygget i 2018. Andre steder går det noget 
langsommere for nu at sige det mildt. Så jeg er bekymret over, hvor 
lidt de almene boliger fylder i det nybyggeri, man i øvrigt sætter 
gang i.

– Bekymringen dækker også over, at der er en udvikling i gang 
i såvel købstæder som større byer – en udvikling, der betyder at 
byerne er blevet mere opdelt (segregeret som det hedder i fagsprog, 
red.). Opdelt forstået på den måde at visse kvarterer i byen tiltræk-
ker bestemte typer af borgere. 

– Derfor er det også så vigtigt, at vi blander boligformerne. Det 
kan man ikke gøre i et parcelhusområde, men hvor vi har et tættere 
byggeri i boligområderne er det vigtigt, at man får blandet boligfor-
merne – ikke mindst at der findes almene boliger i et tilstrækkeligt 
antal. Og her kan man jo bruge lovkravet om, at 25 pct. af alt ny-
byggeri skal forbeholdes almene boliger.

Kaare Dybvad 
Født i 1984 i Holbæk
Uddannet cand.scient.
i geografi og geoinformatik
Valgt til Folketinget for 
Socialdemokratiet i 2015
Udnævnt til boligminister 
27. juni 2019

Foto: Peter M. Madsen

Høje priser og mangel på boliger en en giftig cocktail 
i Københavns kommune, erkender boligminister Kaare Dybvad. 

Derfor vil han bygge flere boliger i kommunen, som folk med 
almindelige indkomster kan betale – både private og almene
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KAARE DYBVADINTERVIEW

Tingbjerg. Ingen kan vel berettiget sige, at vi ville være bedre på 
vej uden den lovgivning, vi nu har lavet i stor skala og med bred 
politisk opbakning. Så var der ikke sket noget, og vi havde ikke 
fået løst de åbenlyse problemer, der er. 

Hvordan kan man gøre de almene boliger billigere uden at gå 
på kompromis med kvaliteten?

– Jeg tror, der er nogle muligheder. F.eks. har vi fået gen-
nemført en lovgivning, der gør det muligt for private og almene 
boligselskaber at gå sammen om at bygge i fællesskab. Før skul-
le parterne stille med hver deres hold af rådgivere og byggefolk. 
Nu kan byggeriet foregå i én proces. Og når man er færdig med 
at bygge karréen – eller hvad det nu er – kan man opdele boli-
gerne, så der bliver f.eks. 25 pct. til almene boliger – og resten 
til privat udlejning eller ejerlejligheder. Det er klart, at der lig-
ger nogle besparelsesmuligheder i en sådan model.

Derimod har ministeren mindre fidus til, at der bliver eksperi-
menteret med nye finansierings- og ejerformer. 

– Det vigtige er, at der bliver bygget. Så må vi som poli-
tikere fjerne de forhindringer, der udgøres af bureaukratiske 
regler og bestemmelser. Tilsvarende må kommunerne sørge for, 
at lokalplaner og byggetilladelser bliver gennemført hurtigt og 
effektivt. 

Ambitionerne er vigtige

København har næsten altid manglet boliger, og den ene plan 
efter den anden er blevet lanceret for at rette op på problemet. 
Hvem husker ikke Ritts 5.000 billige boliger? Hvorfor kan det 
ikke lade sig gøre?

– Som jeg husker sagen, var den daværende regering ikke 
interesseret i at ændre på noget af den lovgivning, der var nød-
vendig for, at planen kunne gennemføres. Jeg skal ikke gøre 
mig til dommer i den sag, men den oprindelige ambition var 
rigtig, lige som Ritts kamp for at leve op til løftet var vigtig. 
Også i dag mener jeg, at det er vigtigt at have nogle ambitioner 
på det boligpolitiske område. Får man en først en oplevelse af, 
at her er det umuligt at gøre noget, står man tilbage med et 
kæmpeproblem.

Hvad skal der ske efter Blackstone-indgrebet?

– Sagen har optaget os meget, og jeg mener, vi er nået frem 
til en god løsning, der tilgodeser alle parter i et eller andet om-
fang. Man vil altid kunne diskutere, hvad der vil ske, når en ny 
lov rammer virkeligheden. Herfra har vi sagt, at vi ikke tror 
på, at loven vil få betydning for prisen på andelsboliger, men 
at belåningsmulighederne nok ville blive reduceret med ca. 3-8 
pct. Det er min overbevisning, at vi ikke kommer til at se store 
prisfald på andelsboligerne. De vil stadig være meget billigere 
end ejerboligerne i København og derfor meget attraktive.

– Nu skal vi videre i bestræbelserne på at skaffe flere billi-
ge boliger. Vi skal således i gang med at diskutere Landsbygge-
fonden og mulighederne for at bruge fortætningsbyggeri i den 
almene boligsektor. Vi skal også finde ud af, hvordan vi kan 
bruge de mange tørlofter og friarealer, der er til rådighed i Kø-
benhavns-området. Jo, der er nok at tage fat på. 

Men gør man det i tilstrækkeligt omfang i Københavns 
Kommune?

– Ja, det synes jeg. Man skal jo huske, at loven blev vedtaget 
tilbage i 2015. Først derefter kunne man begynde at bruge den 
i lokalplanerne. Så reelt er det først nu, man kan begynde at 
skimte, hvilke virkninger den har haft. Men når det er sagt, så 
er der nogle områder, hvor de private bygherrer er lidt for slø-
ve. De starter med at bygge privatboliger op til de 75 pct., men 
udskyder efterfølgende byggeriet med de almene boliger. Nogle 
glemmer måske helt at komme i gang. Problemet med at fasthol-
de bygherrerne på 25 pct.’s-kravet er vi i gang med at finde en 
løsning på sammen med Københavns Kommune.

– Vi kommer jo ikke udenom, at København er en central 
aktør, når det drejer sig om at bygge almene boliger. Betingel-
serne er jo forskellige fra kommune til kommune. F.eks. er der 
meget strammere regler for, hvordan man må bygge i Køben-
havn. Det kan der være gode grunde til. Bl.a. at byggerierne skal 
understøtte den offentlige infrastruktur (S-tog, Metro m.m.). 
Men reglerne kan også virke modsat. I dag findes der områder i 
København, som ville være oplagte til almene boliger. Men her 
er det altså staten, der med sine stramme regler forhindrer, at 
boligerne bliver bygget. 

Skal man så lave reglerne om? 

– Nej, det vil jeg ikke anbefale. Jeg tror, det er vigtigt at 
fastholde kravet om de 25 pct., hver gang der bygges nyt, sådan 
som Københavns kommune også gør det. Også selv om vi taler 
om byggeri på Kgs. Nytorv, Christiania eller på Strandvejen i 
Hellerup. 

Almene boliger på Strandvejen

Kaare Dybvad blev i forbindelse med sin udnævnelse kendt for 
bemærkningerne om, at han gerne så, at der blev bygget almene 
boliger på Strandvejen i Hellerup – en lokation, der hører til i 
den ’rige’ Gentofte Kommune. Ja, han havde oven i købet udpe-
get området, hvor de skulle placeres. 

– Beliggenheden er ligegyldig. Men synspunktet har jeg sta-
dig. Jeg ved godt, at der ikke kommer til at ligge særlig mange 
almene boliger derude, men det er vigtigt for dem, som arbejder 
dér, at der findes boliger, de kan betale, så de ikke behøver at 
tage bussen eller S-toget hver dag. Og det er også sundt for Gen-
tofte-borgerne at få nye naboer. Man skal ikke underkende vær-
dien af blandede miljøer, hvor man møder hinanden på tværs af 
sociale skel, siger boligministeren.

I det hele taget skal der ikke herske tvivl om, at de almene bo-
liger er hans hjertebarn. Han har selv boet i et par af dem med 
adresse på Nørrebro, inden han sammen med sin kone købte en 
andelsbolig i 2013.

– For mig er de almene boliger et omdrejningspunkt i arbej-
derbevægelsens og Socialdemokratiets historie. Lidt på samme 
måde som andelsbevægelsen havde sit udspring i landbruget, 
har den almene boligbevægelse hægtet sig på udviklingen i 
Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen. Der er tale om an-
dels- eller civilsamfundsbaserede modeller, som i et eller andet 
omfang har inspireret hinanden. Den første almene boligorga-
nisation hed da også Arbejdernes Andelsboligforening. 

Erfaringerne fra Københavns kommune

– For mig er der ikke tvivl om, at den almene boligbevægelse 
op gennem tiden har fungeret meget bedre, end hvis boligerne 
havde været på kommunale hænder, som det f.eks. er tilfældet 

i Sverige. Københavns Kommune ejede i sin tid 19.000 boliger, 
som var gamle og nedslidte. Gang på gang tabte kommunen sa-
ger i huslejenævnene, fordi de ikke havde forstand på at udleje 
og vedligeholde deres boliger. I 1991 havde kommunen et drifts-
underskud på 250 mio. kr., hvilket jo var helt uholdbart. 

– Der er jo ingen almene boligorganisationer, der kører med 
underskud på den måde. De er meget dygtigere til at forvalte 
deres opgave, end kommunerne nogensinde har været. Jeg bli-
ver tit spurgt, om ikke man skulle etablere nogle statslige bo-
liger, som man har gjort det i Wien. Og så har mit svar været, 
at så længe de almene boligforeninger vedligeholder og udlejer 
boligerne så effektivt, som det er tilfældet, har jeg ikke brug for 
alternativer. 

Dertil kommer et ideologisk argument, som ligger ministeren 
meget på sinde:

– Det forhold, at de almene boliger i princippet er ejet af 
beboerne, forhindrede i 2002 finansminister Thor Petersen i at 
sælge ud af de almene boliger. Hvis staten på en eller anden 
måde havde haft råderet over disse boliger, kunne de være ble-
vet solgt, som det skete i England og i Sverige. Og så havde vi 
haft en reduceret almen boligsektor, der havde været forbeholdt 
de svageste mennesker.

For dyre

Selv om ministerens hjerte banker for de almene boliger, med-
giver han, at nogle af de nye er blevet for dyre:

– Det kan være svært at gøre noget ved det, for prisen af-
spejler jo den grundpris og byggepris, der er i området. Men 
det er noget, jeg er optaget af og som vi arbejder på herinde, for 
den udvikling må ikke fortsætte. Jeg kan godt forstå, at mange 
bliver overraskede over, at en bolig på 100 m² skal koste 11.000 
kr. om måneden. Det sætter nogle grænser for, hvem der kan 
bo i den. 

– Omvendt vil jeg også sige, at man er nødt til at gøre op med 
den klassiske opfattelse, at almene boliger skal forbeholdes de 
svage i samfundet – de personer, som er syge eller er kommet i 
klemme, fordi de blevet skilt og har mistet deres arbejde. Derfor 
er det i min optik også et sundhedstegn, hvis der flytter andre 
typer af beboere ind i de almene boliger. Men det skal være til 
priser, som almindelige lønmodtagerfamilier kan betale.

Ghettoplanen – et vigtigt værktøj

Almene boliger er en vigtig ingrediens i de ghettoplaner, som 
er ved at blive realiseret rundt omkring i landet. Nogle ste-
der fjerner man dem, andre steder bygges nye almene boliger. 
Hvad er din holdning til ghettopakken? 

– Den er et nødvendigt værktøj forstået på den måde, at vi 
fra slutningen af 90’erne har haft fokus på at omdanne de ud-
satte boligområder ved hjælp af forskellige værktøjer. Det har 
virket fornuftigt rigtig mange steder f.eks. i Avedøre Stationsby, 
Akacieparken, Valby og Ishøj-planen. Men vi må også erkende, 
at der er områder, hvor værktøjerne ikke har slået til. Lad mig 
bare nævne Vollsmose og Gellerupparken. Her har der været 
brug for noget nyt – noget, som kunne sikre, at alle børn får de 
samme muligheder, uanset hvor de er vokset op. 

– Mit mål er at sikre, at om 20 år har de skoleklasser, der 
f.eks. starter på Tingbjerg Skole, fået bedre muligheder end 
dem, der går i skolen i dag. Og det tror jeg oprigtigt på, at vi får 
med den aftale, vi har lavet. Man kan altid diskutere enkelthe-
der og detaljer, men den grundlæggende ambition i pakken er 
rigtig. Jeg mener klart, det er en rigtig lovgivning. Og har svært 
ved at se, hvem der skulle have noget imod det, der sker f.eks. i 

110.000 nye boliger
Regeringen vil gøre det lettere for de alme-
ne boligselskaber at bygge nye boliger. Der 
skal bygges 110.000 nye boliger i landets 
fire største byer inden 2031, heraf 60.000 
alene i København. 

Derfor fremsatte regeringen i november 
2019 et lovforslag, der giver kommuner-
ne mulighed for at fravige kravet om en 
tillægskøbesum, som boligselskaberne 
skal betale, hvis de ønsker at bygge flere 
almene boliger i eksisterende almene 
ejendomme.

Opførelsen af flere almene boliger er et 
centralt omdrejningspunkt for den over-
ordnede målsætning om at skabe en mere 
blandet by – med boliger, der er til at betale 
for alle befolkningsgrupper.
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I
Af Curt Liliegreen

Boligøkonomisk Videncenter

Fingeraftryk og 
finurlige punkter

Her redegøres for den politiske aftale, der er indgået om 
§ 5.2 med vægt på indgrebets vikninger for andelsboligerne

Især fokuseres på de punkter i aftalen, som er undgået offentlig-
heden, men som organisationerne lægger vægt på
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forbindelse med den politiske aftale om § 5.2 – af pressen 
døbt ’Blackstone-aftalen’ – kom andelsboligerne i søgelyset. 
Dækningen i medierne har mildt sagt været af skiftende ka-
rakter og kvalitet. Derfor er der god grund til at se nærmere 

på det reelle indhold i aftalen. 
Diskussionen om andelsboligerne har i offentligheden primært 
handlet om, hvorvidt der ville være en afsmittende negativ ef-
fekt på andelsboligpriserne. Der foreligger en klar tilkendegi-
velse fra aftaleparterne om, at det ønsker man ikke. Derfor har 
man forsøgt at udforme indgrebet, så risikoen for, at der kom-
mer en negativ effekt minimeres. Og skulle det vise sig, at den 
alligevel kommer, er man parat til at gribe yderligere ind. 

Tre søjler

Aftalen om § 5.2 består i det væsentlige af tre søjler:
For det første kan man ikke gennemføre en § 5.2-moder-

nisering og sætte huslejen op i de første 5 år efter, at man har 
erhvervet en ejendom. Det kaldes for karensperioden, og mere 
populistisk for et ’spekulant-stop’. Den periode gælder ikke, 
hvis man erhverver en andelsboligejendom og omdanner den 
til udlejning. Spekulantstoppet er den reelle forskel mellem af-
talepartierne og det alternative forslag, som Radikale Venstre 
arbejdede med. Da andelsboliger ikke er omfattet af indgrebet, 
påvirkes de ikke prismæssigt. Dette har Finanstilsynet også for-
muleret i et notat. 

For det andet kan man ikke gennemføre § 5.2-modernise-
ringer, med mindre hele ejendommen har energiklasse C. Før 
var kravet energiklasse D. Effekten af det krav er forholdsvis 
beskedent for de fleste ejendomme og er gennemregnet af det 
såkaldte ekspertudvalg om § 5.2 og af Boligministeriet.

For det tredje kan man i fremtiden ikke løfte huslejen efter 
en § 5.2-modernisering, så den ’ikke væsentligt overstiger det 
lejedes værdi’. Det kaldes populært for en ’huslejebremse’. 

Der har været rigeligt med omtale og polemik om priseffek-
ten af indgrebet. Derfor fokuserer vi her på de andre elementer, 
som nok har undgået de flestes opmærksomhed på grund af den 
megen ’spin’, der har været i omløb. Her taler vi om de organisa-
tionspolitiske fingeraftryk, som andelsboligsektoren har sat på 
aftalen. Disse fingeraftryk er usynlige for nogle, men kender 
man andelssektorens historik fra de seneste år, er de til at få øje 

på. Som gammel organisationsmand er jeg vant til at kigge efter 
den slags fingeraftryk, som til tider kan være subtile, andre gan-
ge kan de være indeholdt i en bisætning, lige som de ikke altid 
bliver markedsført med brask og bram. 

På samme vis indeholder aftalen flere finurlige punkter, 
der forekommer at være sat ind af lejerorganisationerne. Disse 
punkter er også fløjet under radaren hos medierne, men vil blive 
taget op senere i nyhedsmagasinet. 

Omgåelse af tilbudspligten

Efter lejeloven skal ejeren af en udlejningsejendom i visse situa-
tioner tilbyde lejerne at overtage ejendommen på andelsbasis, 
inden den overdrages til anden side.

Tilbudspligten har været helt afgørende for etableringen 
af en dansk andelsboligsektor. Det er begrænset, hvor mange 
andelsboliger der er blevet bygget i nyere tid. I perioden 1981-
2004 byggede man såkaldte ’støttede private andelsboliger’, 
men ellers er andelsboliger opstået ved, at private udlejningsbo-
liger er blevet omdannet til andelsboliger. 

Imidlertid er der kommet fokus på, at man kan omgå tilbuds- 
pligten. Det skete, da Carlsbergfondet solgte nogle udlejnings-
ejendomme til pensionskasserne DIP (Danske Civil og Akademi- 
ingeniørers Pensionskasse), JØP og PFA. Handlen skete ved at 
sælge aktier i de selskaber, der ejede ejendommene. Det vil også 
kunne udløse tilbudspligt, men kun hvis én part opnår en ma-
joritet af aktierne, og det skete ikke i det konkrete tilfælde. I 
forbindelse med handlen etableredes en særlig selskabsstruktur 
til lejligheden. Den er omtalt som ’minoritetsfinten’. Ejendom-
mene bliver nu kaldt ’Six-Pack ejendommene’, måske som følge 
af Carlsbergs tidligere ejerskab, måske fordi man oprettede seks 
selskaber til at fordele 
ejerskabet for ejendom-
mene i.

Lejerne anlagde sag, 
og Københavns Byret 
henviste den til Østre 
Landsret, der 26. april 
2019 gav Carlsbergfon-
det medhold i, at tilbuds- 
pligten ikke var udløst. 

BRL § 5.2 giver udlejer ret til at fravige reglerne om 
omkostningsbestemt leje (BRL §7-9) og i stedet be-
nytte det lejedes værdi (Lejeloven §47-53), såfremt 
følgende forudsætninger er opfyldt:
Udlejer har i løbet af en periode på maksimalt to år 
udført gennemgribende forbedringer til en samlet 
værdi af mindst kr. 259.699 (2020-kroner) eller kr. 
2.271 pr. kvadratmeter. Det er værd at bemærke, at 
vedligeholdelse og sparet fremtidig vedligeholdel-
se ikke tæller med i regnestykket. Ekspertgruppen 
estimerede i 2019 i gennemsnit, at 75 pct. af de af-
holdte omkostninger i forbindelse med 5.2-forbed-
rede lejemål kunne medregnes.

Udlejer skal som minimum have bragt energimærk-
ningen af ejendomme op på A-D jf. BRL § 5.3. Alter-
nativt til dette krav skal udlejer kunne dokumen-
tere, at der inden for en periode på to år er brugt 
mindst 400 kr. pr. kvadratmeter for den del af hele 
ejendommen, som anvendes til beboelse.

Udlejer skal jf. BRL § 5.4 inden en ny aftale indgås 
med 5.2-leje orientere beboerrepræsentanterne 
i ejendommen eller ejendommens lejere om ind-
holdet af BRL § 5.4. Indholdet består i, at beboer-
repræsentanterne eller lejerne efter orienteringen 
har 14 dage til eventuelt at indbringe en sag om 
manglende vedligeholdelse af selve ejendommen 
(og ikke inde i de enkelte lejemål) til huslejenævnet, 
såfremt de mener, at der er vedligeholdelsesmæssi-
ge mangler i ejendommen. Afgiver huslejenævnet 
påbud om udbedring af manglerne kan 5.2-leje-
målet først indgås, når udlejer har udbedret disse 
mangler.

Det påhviler udlejer at opretholde det gennemgri-
bende forbedrede lejemål jf. BRL § 5.6.

Udlejer kan ikke opsige en lejeaftale med en eksi-
sterende lejer med henblik på at 5.2-forbedre det 
enkelte lejemål. Udlejer kan ej heller gennemtvin-
ge, at der sker 5.2-forbedringer af de enkelte leje-
mål, mens der bor en lejer.

Boligreguleringslovens 
§ 5, stk. 2

Haraldsborg, beliggende 
på Islands Brygge 15-19, 
København S – en af de seks 
ejendomme, som Carlsberg-
fonden solgte til en række 
pensionskasser.  Fo
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Andelsboligsektorens egen organisation, ABF, (ABF står for 
Andelsboligernes Fællesrepræsentation) havde tidligere skrevet 
til Folketinget og advaret om, at tilbudspligten kunne omgås. I 
et brev til Boligudvalget foreslog ABF, at reglerne ved minori-
tetshandler blev strammet op. Sagen har således været af stor og 
nok også principiel betydning for andelsboligbevægelsen. 

Derfor er det også interessant, at aftalen indeholder en di-
skret lille passus i afsnittet ’Andelsboliger’, der ordret lyder: 
’Herunder er parterne enige om at ændre lejelovens regler om 
tilbudspligt, så det ikke er muligt at omgå reglerne om tilbuds-
pligt ved at placere ejendommen i et selskab.’ Dette må vurderes 
at være et klart organisationspolitisk fingeraftryk fra ABF på 
aftalen. 

Opløsning af andelsboligforeninger 

Der har på det seneste været eksempler på, at investorer – bl.a. 
PFA – har opkøbt andelsboligforeninger, opløst dem og omdan-
net dem til private udlejningsejendomme. Man kunne frygte, 
at denne praksis ville brede sig, når den nye aftale om § 5.2 
træder i kraft, for den fritager udtrykkeligt andelsboligforenin-
ger for den såkaldte ’karensperiode’. Det gør dem endnu mere 
attraktive at opkøbe, så man efterfølgende kan omdanne dem 
til udlejningsejendomme og gennemføre § 5.2-moderniseringer. 

I 2019 har der været nogle sager, hvor andelsboligforeninger 
er blevet opkøbt, men hvor minoriteten i bestyrelsen efterføl-
gende har udtrykt stor utilfredshed. ABF har flere gange været i 
medierne og har kritiseret pensionsselskabernes opkøb. 

Det er ikke første gang, at der har været pres på andelsbo-
ligsektoren på denne vis. I 2005 oplevede man, at andelsbo-
ligforeninger opløste sig selv for derefter at sælge ejendommen 
videre til en ny andelsforening (dem selv). På den måde kunne 
man omgå maksimalprisbestemmelsen og opnå store fortjene-
ster. Prisen var så, at andelsboligen som billig boligform efter-
hånden ville forsvinde – et forhold som Dansk Folkeparti i klart 
sprog påpegede og advarede imod i sine kommentarer under 
udvalgsarbejdet.

For at bremse den udvikling gennemførte Folketinget en 
hastelovgivning. Erhvervsminister Bendt Bendtsen fremsatte 1. 
juni 2005 lovforslag (Lovforslag nr. L 173) i Folketinget. Lovfor-
slaget blev vedtaget 16. juni 2005 med et bredt flertal, herunder 
venstrefløjen. Det er dog værd at bemærke, at S, SF og Enheds-
listen dengang foreslog, at der også skulle skrides ind over for 
salg til private udlejere. 

Andelsboligloven indeholder ikke så mange bestemmelser, 
som regulerer forholdet mellem foreningen og dens medlem-
mer. Disse forhold bestemmes af andelsboligforeningens ved-
tægter. Økonomi- og Erhvervsministeriet udarbejder en vejle-
dende normalvedtægt, men andelsforeningen kan også vælge 
selv at udarbejde sin egen vedtægt. I normalvedtægten står i § 
23 stk. 4, at beslutning om opløsning kræver 4/5 flertal. Dette 
krav finder man også i den vedtægt, som ABF udarbejder som 
forslag. 

I § 5.2-aftalens afsnit om andelsboliger står der nu følgende: 
’For at modvirke et utilsigtet øget pres på andelsboligforenin-
gerne til frivillig opløsning på baggrund af uopfordrede købstil-
bud fra investorer, der ønsker at omdanne andelsboligejendom-
me til udlejningsejendomme, lovfæstes normalvedtægtens krav 
om 4/5 tilslutning til forslag om foreningens opløsning.’ 

Det er en logisk følge af, at fritagelsen af andelsboligforenin-
ger for karensperioden, når de omdannes til udlejningsboliger, 
gør dem mere attraktive for investorerne. Hvis man ikke stram-
mede op i reglerne for opløsning, kunne man frygte en hel bølge 
af opkøb. Samtidig er det også en sejr for ABF, der hidtil har talt 
for døve øren, når de har advaret mod opkøbene af andelsbolig-
ejendomme. 

Lånevilkår ved køb af andelsbolig

Det er blevet sværere at låne, når man skal ind på boligmarke-
det. Det gælder for både ejerboliger og andelsboliger. Baggrun-
den er et generelt ønske om at undgå oppustede boligpriser. 
Dertil kommer, at man – belært af fortiden tilbage i boligbob-
lens dage – har været nervøs for økonomien i nystiftede andels-
boligforeninger.

Mens de fleste bakker op om, at det er en god idé med en 
udbetaling, har der ikke været enighed om, hvad den rette ud-
betaling skal være. Udbetalingskravet er 5 pct. for ejerboliger 
og siden 1. juli 2018 også andelsboliger. For sidstnævntes ved-
kommende beregnes beløbet som 5 pct. af den såkaldte tekniske 
værdi for andelsboligen. Den omfatter både værdien af andels-

beviset, men også andelshaverens andel af foreningens gæld. 
Dermed bliver udbetalingen ganske høj. Det gælder specielt for 
andelsforeninger med stor gæld og foreninger, der netop har 
afsluttet en større renovering. 

ABF og seniorøkonom Marc Lund Andersen, Boligøkono-
misk Videncenter, har i foråret 2019 problematiseret, at grund-
laget for beregningen af udbetalingen er den tekniske værdi. 
Andelsboligen var oprindelig tænkt som det billige alternativ til 
ejerboligen. Stramningerne i lånevilkårene kan ændre ved dette 
forhold, og dermed bliver den strammere regulering reelt poli-
tiserende. Fortolkningen blev bakket op af tidligere erhvervsmi-
nister Rasmus Jarlov.

I den politiske aftale står der imidlertid følgende: ’Parterne 
er endvidere enige om, at der nedsættes et udvalg med relevan-
te myndigheder og andre interessenter på området med henblik 
på at gennemgå mulige ændringer af finansieringsreglerne for 
andelsboliger. Udvalget afrapporterer ultimo 2020’. Hvad hand-
ler dette om? Hvis man er i tvivl, kan man læse pressemeddelel-
serne fra ABF. Men sagt fra undertegnede, der fra tid til anden 
har været nær drøftelserne, så handler det om udbetalingskra-
vet. Forhold, der har været talt om i længere tid, også før den 
seneste runde af de politiske forhandlinger startede. 

Organisationspolitisk sejr, men er det nok?

Andelssektoren har fået sat nogle solide fingeraftryk på den poli-
tiske aftale. Men er det nok til at sikre andelssektorens fremtid? 
Sammenkoblingen af andelsboligernes værdi med de private 
udlejningsejendommes værdi og sidstnævntes himmelflugt – 
som dokumenteres i den efterfølgende artikel – har været giftig 
for tanken om andelsboligen som ejerboligens billige alternativ. 
Om den forestilling kan opretholdes med de ændringer, som nu 
er indeholdt i den politiske aftale om § 5.2, må tiden vise. 

To ministre, der har grebet 
ind over for forslag, 
der har villet opløse 
andelsboligsektoren:  
Tidligere erhvervsminister 
Bendt Bendtsen ved et 
hasteindgreb i 2005 og 
boligminister Kaare Dybvad 
i 2020 ved at forhandle 
en aftale om at begrænse 
mulighederne for opløsning 
af foreninger på plads.

KANSLERHUS på Kanslergade, 
Østerbro i København. Et andet 
eksempel på en ejendom, som 
Carlsbergfondet solgte videre 
– i dette tilfælde til PFA.

Foto: Peter M. Madsen

Foto: 
Suhirrthavathy Thiruchelvam/Jysk Fynske 
Medier/Ritzau Scanpix: (Bendt Bendtsen)
Peter M. Madsen: (Kaare Dybvad)
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af kvadratmeter, som handles, varierer mindre end ved 
udlejningsejendomme. Derudover hjælper det også, at 
der er flere salg af ejerboliger end udlejningsejendomme.

Af de nævnte årsager fandt Boligøkonomisk Videncenter det 
vigtigt at få belyst prisudviklingen bedre. Derfor igangsatte vi 
udarbejdelsen af nye prisdata, som blev præsenteret i december 
2019 i arbejdspapiret ’Prisudviklingen for private udlejnings-
ejendomme opført før 1964 med minimum 7 lejligheder’.

Ny prisstatistik for private 
udlejningsejendomme

Arbejdspapiret indeholder prisudviklingen fra 1992-2019 (dog 
med foreløbige tal for 2019 på baggrund af udtræk i november 
måned) for private udlejningsejendomme opført før 1964 med 
minimum 7 lejligheder i områderne defineret som:

– Hele landet
– København+Frederiksberg
– Aarhus
– Aalborg
– Region Syddanmark
– Region Midtjylland (uden Aarhus)

Som oplyst i rapporten udgør antallet af handler med private ud-
lejningsejendomme generelt blot 1 promille af antallet af hand-
ler med ejerboliger. Bl.a. derfor blev prisudviklingen i rapporten 
belyst på årsbasis og med to forskellige typer af prisindeks. Det 
ene indeks var et simpelt kvadratmeterprisindeks. Den anden 
type indeks var et forsimplet SPAR-indeks (Sales Price Appraisal 
Ratio). SPAR-metoden måler prisudviklingen ved at se på udvik-

lingen i forholdet mellem de handlede boligers handelspriser og 
de offentlige ejendomsvurderinger. SPAR-metoden har til for-
mål at korrigere for problematikken ved, at de handlede boliger 
over tid er forskellige, og at det derfor ikke er ’den samme vare’, 
man måler prisudviklingen for. Selv om der i korte perioder var 
forskelle i udviklingen, lå de overordnede pristendenser tæt på 
de to typer prisindeks.

I figur 1 ses udviklingen i de handlede ejendommes kva-
dratmeterpriser fra 1992-2019. Som det fremgår, er der ret 
stor forskel både på prisudviklingen og prisniveauet rundt om i 
landet – fuldstændigt som det også er tilfældet for ejerboliger. 
Priserne er steget dramatisk i København+Frederiksberg og i 
Aarhus. Priserne på private udlejningsejendomme var i starten 
af 90’erne mindre end 2.000 kr. pr. kvm. I dag er de mere end 
22.000. kr. pr. kvm. Priserne i København+Frederiksberg er så-
ledes steget med mere end 1.000 pct. på godt 25 år.

Det største spring i priserne de senere år i København+Fre-
deriksberg skete fra 2016 til 2017. Det interessante er, at det 
netop var i 2017, at det omtalte amerikanske selskab Blacksto-
ne gjorde sit indtog på det københavnske marked for private 
udlejningsejendomme. Ifølge tal fra Cushman & Wakefield/
RED købte Blackstone i 2017, 2018 og 2019 (31. oktober 2019) 
beboelsesejendomme for hhv. 2,1, 3,8 og 0,7 mia. kr. i Køben-
havn. Som vi påviste i Magasinet nr. 32, skete der generelt et 
niveauskift i udenlandske selskabers andel af investeringer i kø-
benhavnske beboelsesejendomme i 2017. I perioden 2013-2016 
kom ca. halvdelen af investeringerne fra udenlandske selskaber, 
mens samme kategori tegnede sig for ca. ¾ af investeringerne 
i 2017-2019. De øgede investeringer fra udenlandske selskaber 
må alt andet lige have medvirket til at presse priserne op for 
private udlejningsejendomme i København.

følge Danmarks Statistik lå markedsværdien af samtlige 
ejendomme i Danmark i 2018 på kr. 4.354 mia. Det er næ-
sten det dobbelte af Danmarks bruttonationalprodukt i 2018. 
Ejendommene ejes bl.a. af boligejere, andelsboligforeninger, 

udlejere, almennyttige boligselskaber, kapitalfonde, pensions-
selskaber, staten, kommunerne og virksomheder.

Den mest almindelige måde at måle temperaturen på ejen-
domsmarkedet på er ved at se på prisudviklingen. For de enkel-
te ejere og for vores samfund har det stor økonomisk betydning, 
hvordan priserne udvikler sig. Generelt er en uændret eller svagt 
stigende prisudvikling ønskværdig. Prisfald skaber mistillid til 
boligmarkedet, koster ejerne dyrt og forringer mobiliteten, for-
di forgældede husholdninger stavnsbindes. Store prisstigninger 
gør det svært for førstegangskøbere at komme ind på markedet. 
Det bidrager samtidig til at skabe et mere opdelt samfund, hvor 
rige og mindre bemidlede bor hver for sig. Store udsving ska-
ber ujævnt fordelte kapitalgevinster og kapitaltab til heldige og 
uheldige ejere af disse ejendomme. Boligbobler kan opstå, som 
vi så det i midten af 00’erne, hvor de boligejere, som kom ud af 
boligmarkedet senest i 2007, vandt i boliglotteriet, mens dem, 
som kom ind omkring 2006-2007 og forlod boligmarkedet de 
efterfølgende år, ofte endte i økonomiske katastrofer. 

Bolig- og ejendomsprisindeks er nok det vigtigste instru-
ment til at forstå, hvad der sker på boligmarkedet. Udviklingen 
i priserne udtrykker meget forsimplet udviklingen i forholdet 
mellem udbud og efterspørgsel.

Forskellen mellem ejerne af landets ejendomme er stor. Det 
samme er typerne af fast ejendom. For at forstå boligmarkedet 
bedst muligt er det vigtigt at have gode boligprisindeks, som 
dækker forskellige ejendomskategorier og geografiske områder 
af landet. Ejerboliger er klart den bedst dækkede ejendomska-
tegori, hvad angår prisstatistik i Danmark. Af udbydere kan 
nævnes Danmarks Statistik, Finans Danmark, Boligsiden og Bo-
ligøkonomisk Videncenter, der alle offentliggør prisstatistik for 
enfamiliehuse og ejerlejligheder fordelt på regioner og landsde-
le. Da ejerboliger udgør 2/3 af de samlede markedsværdier (jf. 
Danmarks Statistik 2018) giver det også mening, at dækningen 
er størst for ejerboliger. 

Mangel på statistik vedrørende 
udlejningsejendomme

Indtil for nylig fandtes der meget begrænset prisstatistik for 
private udlejningsejendomme i Danmark. Det seneste års tid 
er det netop de private udlejningsejendomme, som har stjålet 
langt størstedelen af overskrifterne i medierne. Forklaringen er 
den, at Folketinget den 27. februar sidste år nedsatte en ekspert-
gruppe, som skulle undersøge brugen af Boligreguleringslovens 
(BRL) § 5, stk. 2, som følge af de udenlandske kapitalfondes ind-
tog på det private, danske udlejningsmarked. Den 29. oktober 
2019 udkom ekspertgruppens rapport, og siden har debatten 
om et eventuelt indgreb i BRL § 5.2 været heftig. 

I ekspertgruppens rapport belyste man prisudviklingen for 
udlejningsejendomme ved brug af en statistik fra arbejdspapiret 
’Danske Boligprisindeks 1938-2017’ (Boligøkonomisk Videncen-
ter, Marc Lund Andersen). 

I relation til problemstillingen omkring BRL § 5.2 er det dog 
ærgerligt, at denne statistik:

• bygger på tal baseret på kategorien Ejendomme med 
minimum 4 lejligheder (SKAT og Danmarks Statistik). 
Statistikken dækker primært over private udlejnings-
ejendomme, men den inkluderer også andelsboligfor-
eninger og i sjælden grad almennyttige boligselskabers 
køb af ejendomme.

• alene dækker hele landet, og at prisudviklingen ikke 
kan ses særskilt for forskellige geografiske områder af 
Danmark.

• ikke giver mulighed for at se prisudviklingen for den 
mest relevante type ejendom i BRL § 5.2-sammenhæng 
(dem, som er opført før 1964 med minimum 7 lejlighe-
der jf. ekspertgruppens rapport fra d. 29. oktober).

• er værdivægtet. Ved værdivægtede prisstatistikker kan 
enkelte salg få uforholdsmæssig stor betydning for pris-

 indekset i modsætning til ligevægtede prisindeks. Det 
er ikke så stort et problem ved ejerboliger, hvor antallet 

Af Marc Lund Andersen
Boligøkonomisk Videncenter

Prisudviklingen for 
ældre udlejningsejendomme

 de seneste 25 år

Et arbejdspapir fra Boligøkonomisk Videncenter fra 
december 2019 kaster lys over prisudviklingen i ældre private 

udlejningsejendomme og afslører bl.a. en prisstigning på mere end 
1.000 pct. i København og Frederiksberg siden midten af 90’erne.
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Figur 2: Prisudvikling i KBH+FRB samt hele landet målt som indeks

Note: 2019-tal baseret på udtræk foretaget i november 2019. 
Derfor skal tallene for 2019 anses som foreløbige tal.

Når man zoomer ind på prisudviklingen fra 2014-2019 ses det 
af figur 2, at priserne i København+Frederiksberg er mere end 
fordoblet i perioden.
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Prisudvikling i ejerlejligheder  
vs. private udlejningsejendomme

At priserne over de seneste årtier er steget markant, har ikke 
kun været gældende for private udlejningsejendomme. Af flere 
årsager er bl.a. ejerlejligheder også gået kraftigt op i pris. For 
det første har vi i Danmark ligesom i store dele af verdenen set 
en øget urbanisering – dvs. at flere og flere ønsker at bosætte sig 
centralt i storbyerne, hvor netop private udlejningsejendomme 
og ejerlejligheder ofte ligger. Derudover har det generelle ren-
teniveau overordnet set været faldende i det meste af perioden, 
hvilket har gjort det billigere at finansiere ejendomskøb. 

En af de væsentligste forskelle mellem ejerlejligheder og 
private udlejningsejendomme er, hvordan priserne bestemmes. 
Ejerlejligheder handles på frie markedsvilkår. Det gør private 
udlejningsejendomme principielt også. Men værdien af udlej-
ningsejendomme er helt afhængig af, hvilken husleje ejerne kan 
tage. I Danmark er loftet over huslejerne i praksis reguleret. 
Reguleringen har dog ikke været statisk over tid. For de ældre 
udlejningsejendomme opført før 1992 var indførelsen af Bolig-
reguleringslovens § 5, stk. 2 i 1996 særlig vigtig. Paragraffen 
mildnede en meget ugunstig huslejeloftsregulering for ejen-
domme opført før 1992 set fra udlejernes perspektiv. Som eks-
pertgruppen slog fast, er paragraffen i praksis mest væsentlig 
for ejendomme opført før 1964.

Derfor er det interessant at sammenholde forholdet mellem 
prisniveauet for de relevante udlejningsejendomme og ejerlej-
ligheder før og efter 1996. Bemærk dog, at ejerlejligheder tæller 

alle ejerlejligheder – ikke kun dem, som er opført før 1964. Til 
at belyse det forhold vises udviklingen i kvadratmeterpriserne 
i figur 3 og 4 for hhv. ejerlejligheder og de omtalte udlejnings-
ejendomme for hele landet og i København. For at tydeliggøre 
forholdet mellem de to ejendomstyper indtegnes en linje (som 
aflæses på højre akse), som viser, hvor meget kvadratmeterpri-
serne beløb sig til for de ældre private udlejningsejendomme 
sammenlignet med ejerlejligheder i procent. 

Som det ses, er priserne på ejerlejligheder også steget dramatisk 
i perioden. Ejerlejligheder steg fra 1992-2019 med ca. 600 pct. 
i København. Selvom en stigning på 600 pct. lyder dramatisk, 
er der alligevel et godt stykke vej op til de mere end 1.000 pct. 
for private udlejningsejendomme i København+Frederiksberg. 

Figurerne synliggør for det første, at BRL § 5.2 har haft stor 
betydning for værdien af disse udlejningsejendomme. Men fi-
guren vidner også om, at den mildnede regulering har fundet 
sted i et relativt jævnt tempo, til trods for at regelændringen i 
teorien principielt var en gave, som udlejer kunne regne ind i 
værdien fra ikrafttrædelsesdatoen. En af forklaringerne er nok, 
at det reelt set først fører til værditilvækst for udlejerne, når de 
eksisterende lejere flytter. Så kan udlejer nemlig 5.2-forbedre 
det fraflyttede lejemål og sætte lejen op for den næste lejer, som 
flytter ind. En anden forklaring kan være den, at værdien af BRL 
§ 5.2 er blevet større for udlejer i takt med den gradvist forøgede 
niveauforskel mellem det lejedes værdi og omkostningsbestemt 
leje.

Kvadratmeterpriser på under 2.000 kr.                         
i København og på Frederiksberg

I starten af 1990’erne var kvadratmeterpriserne mindre end 
2.000 kr. i København+Frederiksberg for private udlejnings-
ejendomme opført før 1964 med minimum 7 lejligheder. Det 
kan virke absurd lavt, selv om:

– der har været inflation i samfundet
– renten var markant højere
– Danmark netop havde været gennem en langvarig 

økonomisk afmatning 
– København ikke var så eftertragtet som i dag, hvilket 

også afspejles ved, at kvadratmeterpriserne for ejerlej-
ligheder var mindre end 6.000 kr. 

– brokvartererne, hvor en del ældre udlejningsejendom-
me ligger, endnu ikke var kommet gennem byfornyel-
sesprocessen.

Alligevel kan 2.000 kr. pr. kvm. forekomme ekstremt lavt. I for-
hold til ejerlejlighedspriser på 6.000 kr. var det da også meget 
lavt. Den korte forklaring skal findes i Boligreguleringslovens 
§ 9, stk. 1. Den siger nemlig, at ejere af denne type udlejnings-
ejendomme principielt kun må fastsætte huslejen, så de tjener 
7 pct. af udlejningsejendommenes offentlige ejendomsværdi fra 
1973 udover de nødvendige driftsomkostninger ved ejendom-
men (ejendomsskat, vicevært, renholdelse, affald, revisor osv.). 
Da de 7 pct. baserer sig på den offentlige ejendomsvurdering 
fra 1973, udhules værdien af dette afkast over tid. Korrigeret 
for inflation var værdien af dette afkast i 1995 reelt kun 1/4 af, 
hvad det var i 1973. Hvis man tænker på de ugunstige husleje-
lofter, der fandtes før indførelsen af BRL § 5.2, er det lettere at 
forstå, hvorfor disse ældre private udlejningsejendomme kunne 
erhverves til kvadratmeterpriser under 2.000 kr.

Figur 1: Udvikling i kvadratmeterpriser for udlejningsejendomme

Foto: Jens Christian Top/Ritzau Scanpix 
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Figur 3: Sammenligning mellem prisudvikling for ejerlejligheder og private 
udlejningsejendomme opført før 1964 med minimum 7 lejligheder (Hele landet)

Figur 4: Sammenligning mellem prisudvikling for ejerlejligheder (København) 
og private udlejningsejendomme opført før 1964 med minimum 7 lejligheder 
(København+Frederiksberg)

Kilde: Boligmarkedsstatistikken (Finans-
Danmark) og ’Prisudviklingen for private 
udlejningsejendomme opført før 1964 
med minimum 7 lejligheder’ (Marc Lund 
Andersen, Boligøkonomisk Videncenter)

Kilde: Boligmarkedsstatistikken (Finans-
Danmark) og ’Prisudviklingen for private 
udlejningsejendomme opført før 1964 
med minimum 7 lejligheder’ (Marc Lund 
Andersen, Boligøkonomisk Videncenter)
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Gunstig forretning for udlejerne

Da man indførte BRL § 5.2 i 1996, var formålet bl.a. at øge in-
citamentet for udlejere til at forbedre kvaliteten af boligmas-
sen. Dengang var de københavnske boliger nedslidte, og der 
var gang i en massiv offentlig byfornyelsesindsats. Derfor gav 
det god mening at give udlejere incitament til at bruge pen-
ge på at højne kvaliteten af boligmassen. Udlejerne har således 
i høj grad haft økonomisk fordel af at 5.2-forbedre ejendom-
mene. Pga. omdannelser til BRL § 5.2-lejemål, omdannelser til 
andelsboligforeninger og sammenlægninger af lejligheder faldt 
antallet af lejemål i Danmark med lav omkostningsbestemt leje 
i ejendomme opført før 1964 fra ca. 160.000 i 2001 til 75.000 i 
2019 jf. opgørelser fra forskellige ministerier. Det samlede antal 
5.2-omdannede lejemål var i 2019 oppe på ca. 57.000, og årligt 
anslås det, at der 5.2-omdannes 2.875 lejemål. Det er lejemål, 
som går fra at have meget lav husleje (omkostningsbestemt leje) 
til markant højere husleje (det lejedes værdi). Ved indførelsen 
af BRL 5.2 havde man næppe forudset, at det kunne føre til 
så store forskelle i lejeniveauet på ensartede lejemål i de sam-
me ejendomme (se figur 5). Vel at mærke alene på baggrund af 
om lejemålene er 5.2-istandsat eller ej. Udgangspunktet med 
de meget ugunstige huslejelofter gjorde før 1996 disse typer 
ejendomme meget lidt eftertragtede. BRL 5.2 vendte om på det 

billede og har siden gjort det muligt at hjemtage de største ka-
pitalgevinster, vi har set på ejendomsmarkedet – særligt for de 
udlejere, som købte udlejningsejendomme i København og på 
Frederiksberg i starten af 90’erne. På 25 år kan ejerne af disse 
ejendomme have tjent over 1.000 pct. i ren kapitalgevinst på at 
eje disse ejendomme, om end der selvfølgelig også er lagt bety-
delige summer i forbedringer af disse ejendomme.
 De nye prisstatistikker vidner om historisk store prisstigninger 
for private ældre udlejningsejendomme, om end dette sker ud 
fra et udgangspunkt med særdeles lave priser. Prisstigninger, 
som bl.a. er et resultat af ændret lovgivning, rentefald, urba-
nisering, inflation og byfornyelse. Ejerlejligheder i København 
har draget nytte af de samme faktorer med undtagelse af re-
gelændringen. Ejerlejligheder er dog ’kun’ steget ca. 600 pct. i 
samme periode. Selvom andre forskelle gør sig gældende, vid-
ner stigningen på 1.000 pct. om, at Boligreguleringslovens § 5, 
stk. 2 har betydet meget for prisudviklingen for dette delseg-
ment af ejendomsmarkedet. 

I figur 5 ses udviklingen i den gennemsnitlige 
husleje ved omkostningsbestemt leje og det 
lejedes værdi ved BRL § 5.2-omdannede leje-
mål jf. opgørelser fra forskellige ministerier.

Figur 5: Gennemsnitlige omkostningsbestemt husleje og det lejedes værdi 
ved BRL § 5.2-omdannede lejemål i 1999, 2002, 2007 og 2019

Hele landet København+Frederiksberg
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I adskillige år har Boligøkonomisk 
Videncenters direktør Curt Liliegreen 
også arbejdet med forskningsprojekter 
i bæredygtighed og cirkulær økonomi
indenfor det byggede miljø med 
evalueringsopgaver for EU’s forvaltnings-
organ EASME. I denne artikel løfter 
han sløret for retningen af nogle af de 
større flagskibsprojekter på området, 
der hører under forsknings-programmet 

HORIZON 2020

år der tales grøn omstilling og det byggede miljø, 
tænkes der både på en reduktion af CO2 emission, be-
grænsning af affaldsmængder og på at reducere ind-
vinding af knappe ressourcer. Diskussionen om den 

grønne omstilling er i sagens natur international. Danmark er 
med i front med den nye klimalov om 70 pct.’s reduktion af CO2 
emissioner i 2030 i forhold til 1990, klimaneutralitet i 2050 og 
et langsigtet mål om at begrænse temperaturstigningerne til 1,5 
grader svarende til Paris-aftalen. 

Med ’Europe 2020 Strategy’ lagde man sig i EU fast på et 
mål om en 20 pct. reduktion af CO2 i forhold til 1990. Som et 
led i strategien har man i september 2011 vedtaget ’Resource 
Efficient Europe’. Heri beskrives de strukturelle og teknologiske 
forandringer, som er nødvendige for at udvikle og videreføre 
Europe 2020-strategien frem mod milepæle i 2020, lige som 
man opstiller langsigtede mål for 2050. Byggeriet spiller en væ-
sentlig rolle i disse planer. 

Ressource Efficient Europe handler om, hvordan EU kan øge 
ressourceproduktivitet og afkoble den økonomiske vækst fra 
forbruget af ressourcer – et omdiskuteret emne indenfor bære-
dygtighed og klima. Ordet afkobling – decoupling på engelsk 
– er ligefrem blevet kontroversielt.

Desuden vedtog EU-Kommissionen i december 2015 ’The 
Circular Economy Action Plan’, hvor de organisatoriske og fi-
nansielle forudsætninger for indsatsen blev etableret. Her er 
der fokus på cirkulær økonomi mere end på det bredere begreb 
’bæredygtighed’. Netop dette begreb blev for alvor kendt med 
Brundtland-rapporten i 1987, hvor bæredygtighed blev define-
ret meget bredt. I den form kan bæredygtighed beskrives som 
et begreb med tre søjler: Miljø, sociale forhold og økonomiske 
forhold. I forhold hertil er cirkulær økonomi snævrere og mere 
rettet mod en ændring af produktionssystemerne. 

Fra lineær til cirkulær proces

Den cirkulære økonomi indebærer en omstilling af produktions-
processerne og forbruget væk fra den traditionelle lineære pro-

ces til en cirkulær med øget genanvendelse, genbrug og etab-
lering af markeder for genbrugsmaterialer. Med det sigte blev 
der afsat finansielle støtte blandt andet i form af 650 mill. euro 
til forskning og udvikling under EU’s forskningsprogram HORI-
ZON 2020. Hertil kom betydelige midler fra EU’s strukturfond.

Samtidig præsenterede Kommissionen et revideret forslag 
om håndtering af affald, som er et afgørende nøgleelement i den 
grønne omstilling. Indenfor byggeriet har cirkulær økonomi to 
hovedelementer: ’Ecodesign’ og affald, hvor man især satser på 
sidstnævnte, mens ecodesign har fået mindre opmærksomhed. 
For affaldets vedkommende er der således formuleret mål for 
omfanget af genbrug og genanvendelse af materialer, lige som 
man lægger op til ’industriel symbiose’. Herved forstår man, at 
biprodukter fra én industri anvendes som råvarer i en anden 
industri. Kommissionens forslag lagde også begrænsninger på 
omfanget af deponering, lige som man pegede på, hvordan man 
skulle håndtere affald – et af de helt store problemområder i 
EU’s bygge- og anlægssektor. 

EU og forskningen 

EU forsøger at fremme teknologiudviklingen gennem sine 
forskningsprogrammer. Det nuværende program hedder HO-
RIZON 2020 og indeholder midler for 77 mia. euro. Fra 1984 
til 2013 opererede EU med 7 såkaldte rammeprogrammer, Fra-
mework Program 1-7. Det blev for perioden 2014-2020 afløst af 
HORIZON 2020, der nu skal efterfølges af HORIZON Europe. 
For hvert nyt program er de økonomiske midler blevet forøget – 
en udvikling, der for alvor startede med det 7. rammeprogram 
i 2007. 

Med inspiration fra ’New Public Management’-teorien for-
søgte EU at forbinde forskningen i de offentlige programmer og 
på universiteterne med det private erhvervsliv. Forskningspro-
grammerne skulle bygge bro over den fragmenterede forskning, 
der led under, at Europa ikke havde fungeret som ét samlet mar-
ked. Samtidig kunne partnerskaber mellem EU og erhvervslivet 
sikre, at programmernes ressourcer fik langt større gennem-

Af Curt Liliegreen
Boligøkonomisk Videncenter

– EU har stor fokus på 
byggeriets rolle

En række partnerskaber mellem EU og erhvervslivet 
sikrer, at der sættes ind over for de strategiske udfordringer, 

som EU-landene står over for

Den grønne 
omstilling
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slagskraft, idet den private sektor selv skulle bidrage med be-
tydelige midler oveni EU-midlerne. Programmerne har som an-
dre store forskningsprogrammer rundt om i verden – som f.eks. 
NASA – haft mål for, hvor tæt innovationen kom på markedet og 
forbrugerne. Det gør man ved hjælp af Technological Readiness 
Level (TRL), Market Readiness Level og andre nøglebegreber. 
Programmerne og de enkelte projekter er genstand for en om-
fattende evaluering helt i tråd med New Public Management.

I figuren ser man eksempler på, hvordan EU har formaliseret 
sit samarbejde med erhvervslivet. Det sker i form af partner-
skaber, der sætter ind over for de strategiske udfordringer, som 
samfundene er udsat for. Partnerskaberne repræsenterer hver 
især milliarder af kroner i udviklingsudgifter. Over de enkelte 
partnerskaber findes en paraply, hvorunder der findes en række 
projekter med specifikke og konkrete opgaver. 

Store milliardbeløb er i spil

Da handlingsplanen for cirkulær økonomi blev udfoldet, blev 
der afsat større beløb under HORIZON 2020 til den cirkulære 
økonomi svarende til 900 mio. euro i 2016-2017 og 950 mio. 
euro i programmet for 2018-2020. Den samlede indsats er så-
ledes ganske betydelig, og byggeriet har fået en nøglerolle gen-
nem en række flagskibsprojekter. Til de såkaldte ’calls’ – udbud 
af forskningsopgaver – som fandt sted i perioden 2016-18, blev 
der givet støtte til 257 projekter med relation til cirkulær øko-
nomi til et samlet beløb på 1,24 mia. euro, svarende til mere 
end 9 mia. kr. 

For perioden 2016-18 har midlerne fordelt sig med 20,7 pct. 
til den største gruppe ’affald’. ’Vand’ og ’spildevand’ er den næst-
største gruppe med 12,9 pct., mens ’Critical raw materials’ er 
den tredjestørste med 10,6 pct. Byggeri og nedrivning tegner sig 
for beskedne 4,6 pct., men sektoren er reelt repræsenteret inden 
for de øvrige grupper. 

Mens Danmark nedlagde Boligministeriet i november 2001 
og stoppede brugen af den almene sektor som udviklingslabo-
ratorium, kom byggeriet til at fylde mere og mere i EU’s forsk-
ningsprogrammer. Lande, som vi ikke har tillagt nogen stor 
rolle i den grønne omstilling, kom i større omfang med i de 
store og bredt favnende internationale konsortier, der vinder 
forskningsopgaverne. Danmark er stadig med i front, og det er 

jo kun positivt, at flere lande nu kan gøre os rangen stridig på 
konkrete indsatsfelter. Men 20 år uden et dansk Boligministe-
rium, alt imens innovationen i byggesektoren har fået en sta-
dig større rolle i forskningsprogrammer rundt om i Europa, har 
selvfølgelig sat sine spor, når det gælder om at opretholde den 
danske førerposition.

De virksomheder, der involverer sig i de internationale 
forskningsprojekter inden for byggeriet, er ikke letvægtere. I et 
projekt som FISSAC deltager 26 partnere fra 8 lande i konsorti-
et, herunder den spanske sværvægter indenfor byggeri og ved-
varende energi, ACCIONA, med 30.000 ansatte. I BAMB deltog 
15 partnere fra 7 lande, herunder engelske BRE Group med 820 
ansatte. BRE er et af verdens førende videncentre indenfor byg-
geri og er bl.a. kendt for certificeringssystemet BREEAM. 

I diagrammet nævnes SPIRE eller (A)SPIRE, 
som det også kaldes. Der er tale om et 
såkaldt cPPP – det står for kontraktbaseret 
Public Private Partnership. SPIRE-part-
nerskabet omfatter virksomheder, der 
udgør 20 pct. af den europæiske fremstil-
lingsindustri. Under SPIRE ligger vigtige 
forskningsprojekter – man kunne kalde 
dem flagskibe – der har betydning for det 
byggede miljø i form af BAMB (Buildings as 
Material Banks) og FISSAC (Fostering Indu-
strial Symbiosis for a Sustainable Resource 
Intensive Industry across the extended 
Construction Value Chain). 

Diagrammet viser også EeB, partnerskabet 
om energieffektive bygninger. Fra 2010-
2018 har der været ikke mindre end 174 for-
skellige projekter under dette partnerskab. 
PPP’erne er som nævnt hver især paraplyer 
for en mængde forskellige initiativer.

 
Anm.: Den million, figuren refererer til, 
er opgjort i 2010-prisniveau. 
Kilde: www.statistikbanken.dk, tabel RP06

Kilde: Eurostat

Eksempler på samarbejde mellem EU og erhvervslivet på udvalgte teknologiområder

Udledning af drivhusgasser i kilo pr. indbygger i EU's 28 medlemslande fordelt efter endelig anvendelse, 2018

Affaldsmængde i kilo pr. million kr. værditilvækst i 2010-priser  
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Derfor har byggeriet en nøglerolle

Som nævnt spiller bygge- og anlægssektoren en central rolle i 
den grønne omstilling. Det skyldes først og fremmest sektorens 
absolutte størrelse. Dernæst skyldes det, at det byggede miljø 
står for en væsentlig del af emissionen af drivhusgasser, beslag-
lægger vigtige råstoffer og er den største producent af affald. 
Derfor er det afgørende, at vi kan bygge energieffektivt, at vi 
kan spare råstoffer ved nybyggeri og at vi kan genanvende eller 
genbruge materialerne. Det gælder på det internationale som på 
det nationale niveau, altså i EU og f.eks. i Danmark. 

Selve byggeriet kræver ikke de helt store energimængder. 
Men byggematerialerne har oplagret et stort energiindhold, og 
der forbruges store mængder af energi i de færdige bygninger 
til opvarmning og ventilation. I Danmark har vi sat ind overfor 
energiforbruget, lige som vi løbende har skærpet kravene til ny-
byggeri i bygningsreglementerne. Nu rettes indsatsen mod den 
CO2, der er indlejret i materialerne og materialernes genanven-
delighed. 

En flerstrenget strategi 

EU-systemet er overvældende stort og opfattes af mange som 
administrativt tungt. De forskellige forskningsprogrammer er 
delt op efter typen af den aktivitet, der støttes – f.eks. om ho-
vedvægten er på forskning eller på pilotprojekter og demonstra-
tion af teknologi. Man kan imidlertid opdele projekterne inden 
for byggeriet alt efter hvilken sti, de følger mod den grønne om-
stilling. Herunder ses de relevante EU-projekter anført i paren-
tes med deres forkortelse:

1)  Systemløsninger, der er rettet mod forandring af 
forretningsmodeller og/eller produktionsproces

–  Ecodesign (f.eks. BAMB)
–  Nye forretningsmodeller for cirkulær økonomi 
 (CINDERELA)

2)  Forskning i cirkularitet i materialestrømme
–  Industriel symbiose (For eksempel FISSAC)
–  Genanvendelse og genbrug af byggematerialer/
 byggeaffald (f.eks. CINDERELA og HISER)

3)  Mere bæredygtig drift af bygninger
–  Energi- og vandbesparelse ved drift af bygninger 

(HOUSEFUL, UMBRELLA)
 

Ecodesign og virkelighedens udfordringer 

Med ’ecodesign’ i byggesektoren tænkes ikke på, at bygninger 
skal konstrueres, så de får et lavere energiforbrug. Tankegangen 
er snarere, at man i design- og projekteringsfasen af en bygning 
indtænker, at den en dag skal kunne ændres til et andet formål. 
Eller at den skal kunne rives ned på en sådan måde, at materi-
alerne kan bevare deres værdi. Man kan kalde det ’reversibelt 
design’. Bygningen skal altså være forberedt, så den kan skilles 
ad igen, ligesom de Meccano-sæt (patenteret i 1901), man som 
barn kunne lege med i gamle dage. Den risikerer altså ikke at 
blive sprængt eller jævnet med jorden af en nedrivningskugle. 

Nu lever en bygning jo ofte i 20, 30, 50 år eller længere, før 
man ændrer dens formål væsentligt eller river den ned. Hvis 
tanken om reversibelt design skal give mening, skal konceptet 
også omfatte:

– at man har nøje viden om de enkelte bygningskompo-
nenter og herunder detaljer om deres bestanddele 

– at man har overblik over, hvor stor en genanvendelses- 
og genbrugsværdi en given bygning måtte have 

– at bygningsdelene er udformet og sammenkoblet på en 
sådan måde, at bygningen kan adskilles i en økono-
misk rentabel og sikker proces, uden at de enkelte 
deles brugsværdi ødelægges.

Dette er i høj grad et informationsproblem, og for at løse det 
har man i EU-projektet BAMB udviklet såkaldte ’pas’ for disse 
materialer. Passet indeholder en chip for hver enkelt bygnings-
del og sikrer, at materialet kan identificeres éntydigt. Man kan 
herefter gå ind i en database, der rummer informationer om 
bygningsdelen såvel som de materialer, der indgår i den. Chip-
pen kan aflæses ved hjælp af en smartphone, der holdes mod 
materialet. Denne teknologi er blevet testet i ikke færre end 300 
forskellige materialepas i BAMB-projektet. 

Men i praksis kan der være udfordringer ved en sådan da-
tabase med information om materialerne. Bl.a. kan bygningen 
have været udsat for brand og/eller vandskader, der kan være 
trængt ind i materialerne. Derfor er der behov for også at have 
en logbog over, hvad der er sket med bygningen i løbet af dens 
levetid. 

Det er også et mere teknisk problem, der handler om at 
kunne sammenkoble bygningselementer, så de kan adskilles og 
derefter samles igen - eventuelt på en anden måde. Denne me-
tode skal kunne lade sig gøre for forskellige typer af materialer 
som betonelementer, stål eller træ. I Danmark kender vi samme 
problemstilling fra projektet ’Circle House’. Her står det finske 
selskab Peikko for samlingen af betonelementerne. Mens man 
normalt støber elementer sammen, så de nærmest er umulige 
at skille ad uden at ødelægge dem, arbejder Circle House med 
boltede samlinger. I BAMB-projektet har man udviklet en hel 
række sammenkoblingsmetoder til forskellige materialer. 

Industriel symbiose

Det er let nok at forstå idéen med genanvendelse af et brugt be-
tonelement eller en stålbjælke, når en bygning en dag skal skil-
les ad, og materialerne anvendes i et nyt byggeri. Men ikke alle 
materialer og affaldsprodukter bliver til på så enkel en måde. 
Her er det, at begrebet industriel symbiose kommer ind. For at 
forklare dette, tages der udgangspunkt i et konkret eksempel. 

Under fremstillingen af materialer eller i forbindelse med 
genbrugsprocesser opstår der nye affaldsprodukter. Hvis man 
vil genbruge aluminium, så f.eks. en aluminiumsdåse ikke ender 
som affald, men bliver til nye råstoffer, får man en ’sidegevinst’ 
i form af et andet affaldsprodukt i store mængder. På engelsk er 
det kendt som ’black dross’. Dette materiale indeholder værdi-
fuldt aluminium, men når man udvinder det, fremkommer end-
nu et affaldsprodukt kaldet ’salt kage’. Dette produkt er giftigt, 
og hvis man alligevel anbringer det i deponering, kan det afgive 
gasser, udvikle varme og antænde stedet, hvor det er anbragt. 

Der er udviklet ny teknologi til at udvinde aluminium fra 
’dross’. Alternativt kan man forsøge at anvende affaldsproduk-
terne fra genbrug af aluminium som byggemateriale. Det kan 
lade sig gøre i såvel cement som i beton med positive resultater. 
Herved bliver affaldsstoffet forvandlet til en råvare – og det er 
netop, hvad industriel symbiose handler om. 

Genbrug og genanvendelse af byggematerialer

Affald fra byggeri og anlæg genbruges i stort omfang i hele EU – 
og ikke mindst i Danmark. Når EU har involveret sig i området, 
er det bl.a. for at forhindre, at genbrug bliver ’downcyclet’, det 
vil sige at materialerne ender med at blive anvendt til mindre 
fornuftige formål. Men det er også for at tilbyde disse løsninger 
til især de lande og regioner, hvor der findes barrierer og mindre 
tradition for genbrug. Med i det samlede billede hører også, at 
man forsøger at nyttiggøre affald fra andre sektorer i byggeri 
og anlæg. 

En væsentlig del af innovationen ligger i at skabe værktøjer, 
der kan understøtte beslutninger. Det kan f.eks. være analyser 
af forretningsmodeller. Det kan være IT-værktøjer, der gør det 
muligt at foretage analyser af affaldsstrømme i bestemte byom-
råder inden for EU. Disse værktøjer skal kunne beskrive affalds-
typerne i detaljer, deres mængde og de specifikke veje, som af-
faldet som hovedregel følger. Der er tale om typer af affald, som 
fylder meget, men som har en begrænset værdi pr. m3 eller ton. 

Beliggenhed og transport er altså væsentlige faktorer og 
derfor også fokuspunkter i projektet CINDERELA, Circular Eco-
nomic Business Model for More Sustainable Urban Construc-
tion. CINDERELA har 13 partnere fra 7 lande. Konsortiet ar-
bejder med pilotprojekter og demonstration af teknologier, så 
hovedvægten er på praksis. Konsortiet udvikler dog også nye 
teknikker, bl.a. gennem partneren TU Delft, et af verdens fø-
rende tekniske universiteter. Her har man i nogle år udviklet 
IT-værktøjer til analyser af affaldsstrømme. Det er ikke muligt 
at vise kompleksiteten i dette værktøj i en enkelt illustration, 
men et enkelt diagram kan give et indtryk (se skærmbilledet 
herunder). Det viser affaldsstrømme fra byggeri i Amsterdam 
Metropol-regionen. Det er et såkaldt ’Sankey-diagram’, hvor 
mængden af affald illustreres ved stregernes tykkelse. Farven 
er en kode for affaldstypen. Diagrammet kan imidlertid også 
vise affaldsstrømmenes retning og de faktiske vejruter. 

Byggeriets vej 

Forestillede man sig, at man kunne fjerne verdens CO2-emis-
sioner med enkle løsninger som f.eks. afgifter, ville det hele 
være meget nemmere. Politikerne kunne nøjes med at vedtage 
CO2-afgifter, og markedskræfterne ville af sig selv få forbrugere 
og virksomheder til at vælge alternativer til de varer og pro-
duktionsmetoder, der medfører for høje emissioner af drivhus-
gasser. Oksebøffen kunne blive erstattet af kylling og flyrejsen 
med tog. Måske vil en sådan afgift være nok til at løse klimapro-
blemerne, selv om den på en række områder ikke ville fungere 
optimalt. 

Men for byggeri og anlæg er der ikke altid et almindeligt 
marked. Ofte er kunden kun én part, staten eller en kommune. 
Ofte er det svært at finde alternativer til en vare som f.eks. beton 
eller stål, hvis man skal bygge en bro over Kattegat. Fordyrer 
man anlægsomkostningerne, kan det medføre, at broen ikke 
bygges, men merudgiften fra en CO2-afgift kunne også blive 
overskygget af udsving i kalkulationsrenten, af ændrede trafik-
prognoser og et utal af andre forhold. Stiger prisen på beton, 
kan man ikke bare bygge en bro, der rækker 75 pct. i stedet for 
100 pct. over Kattegat. Den skulle gerne nå hele vejen. Er den 
ikke længere rentabel som følge af en afgift, vil samfundet lide 
et tab i forhold til den situation, at vi kunne producere cement, 
beton og stål med mindre emissioner end i dag. 

Man kan imidlertid ikke bare fritage byggematerialerne for 
den grønne omstilling og f.eks. lade de energitunge materia-
ler slippe for en CO2-afgift. Dertil har disse materialer for stor 
en energimængde. Også betonen må blive grøn. Men en sådan 
’grøn beton’, ’grøn cement’ eller ’grønt stål’ har brug for hjælp i 
udviklingsfasen på samme måde, som EU f.eks. bistår den euro-
pæiske flyindustri med at udvikle renere motorteknologi i pro-
jektet Clean Sky. Udviklingen kan kræve ændringer i standarder 
og regulering, og den kan kræve forskning, som rækker ud over 
den enkelte virksomheds evne og formåen. Men når industrien 
kan løfte i flok og gå sammen om opgaverne, kan man komme 
videre i den rigtige retning. Det demonstreres af de partner-
skaber mellem virksomheder og myndigheder, som EU’s PPP’ere 
har sikret. Udviklingen hen mod de grønnere materialer er alle-
rede i fuld gang. 

 Læs mere om BAMB projektet på hjemmesiden: 
 www.bamb2020.eu/

 Læs mere om FISSAC på projektets hjemmeside:

Affaldsstrømme fra byggeri og anlæg i 
Amsterdams Metropolområde visualiseret 
i GDSE-program, Geodesign Decision 
Support Environment
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Af Michael Harboe Møller
Boligøkonomisk Videncenter 

Danskerne tror stadig 
på stigende boligpriser

Andelen af danskere, som tror, at prisen på et 
dansk parcelhus vil falde, er højere end den har været 

de sidste seks år. Den gennemsnitlige dansker 
forventer dog stadig, at priserne vil stige

      På lidt længere sigt 
er der færre danskere, 
der forventer at bo lig-
priserne bliver på 
samme niveau, som 
de er i dag. To ud af tre 
forventer, at priserne 
på danske parcelhuse 
vil stige i løbet af de 
kommende fem år.

”
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PRISFORVENTNINGER

november 2019 forventede 45 pct. af danskerne, at priserne 
på almindelige danske parcelhuse ville stige i løbet af det 
kommende år. 12 pct. troede modsat, at priserne ville falde. 
I forhold til august 2017, hvor 60 pct. af de adspurgte for-

ventede prisstigninger og kun 3 pct. at priserne ville falde, er 
danskerne blevet mindre optimistiske. Men den gennemsnitlige 
dansker forventer stadig, at priserne vil stige, mens den typiske 
dansker (medianen) tror, at priserne vil ligge på samme niveau 
om et år i forhold til i dag. 

Siden januar 2010 har Boligøkonomisk Videncenter over-
våget danskernes forventninger til boligmarkedet. Det er gjort 
gennem en periodisk spørgeskemaundersøgelse, som udføres i 
forbindelse med Danmarks Statistiks Omnibus-undersøgelse, 
hvor en række forskellige undersøgelser gennemføres samtidigt 
med de samme respondenter.

I undersøgelsen spørges danskerne om deres forventninger 
til fremtidige priser på almindelige danske parcelhuse, om de-
res indtryk af den hidtidige udvikling og om deres forventnin-
ger til deres eget lokale boligmarked.

Københavnerne forventer mest

I maj og november er respondenterne blevet stillet lidt flere 
spørgsmål end ellers. Blandt andet er de blevet spurgt om, hvad 
de forventer vil ske i deres eget lokale boligmarked. For at opnå 
tilstrækkeligt store respondentgrupper, når vi ser på regionerne 
hver for sig, grupperer vi de to undersøgelser sammen og får 
resultater for 2019 som helhed. 

I gennemsnit er danskerne en anelse mere optimistiske, når 
der spørges til deres lokale boligmarked, end de er, når der spør-
ges generelt til prisudviklingen i de øvrige regioner. Hvor 10 
pct. i de to måneder forventede faldende priser på parcelhuse, 
var det kun 8 pct., der troede, at boligpriserne ville falde i deres 
eget lokalområde. 47 pct. vurderede, at priserne ville stige.

De mest optimistiske forventninger til priserne i ens eget 
lokalområde fandt man i Region Hovedstaden, hvor hele 60 pct. 
forventede, at priserne ville stige. Næstmest optimistisk var 
man i Midtjylland, hvor 49 pct. forventede, at priserne vil be-
væge sig op ad.

Realistiske forventninger

På lidt længere sigt er der færre danskere, der forventer at bo-
ligpriserne bliver på samme niveau, som de er i dag. To ud af tre 
forventer, at priserne på danske parcelhuse vil stige i løbet af de 
kommende 5 år. 

Når vi spørger danskerne om deres forventninger til deres 
lokale boligmarked i løbet af fem år, har vi benyttet en lidt an-
den tilgang, end hvad vi ellers gør. Her spørger vi først om hvor 
meget, man forventer at skulle investere, hvis man ville købe en 
bolig, som passer til ens eget behov. Dernæst spørger vi, hvad 
den enkelte respondent forventer, at en tilsvarende bolig ville 
koste fem år senere. På baggrund af de to svar, kan man bereg-
ne en gennemsnitlig årlig stigningstakt for hver af responden-
terne. I forhold til at spørge om man forventer store eller små 
stigninger, har denne spørgeteknik den fordel, at svarmulighe-
derne ikke er normative. Dermed kan vi fange, hvis der sker et 
skred i, hvad der skal til, førend priser kan siges at stige eller 
falde ’meget’.

1 pct. af danskerne forventer, at priserne vil få skåret en 
fjerdedel eller mere af i løbet af de 5 år og i den anden ende 
forventer 1 pct. at kunne lægge tre fjerdedele oven i prisen. 
Danskerne, som de er flest, er til gengæld mere afdæmpede i 
deres forventninger. To tredjedele af buddene ligger mellem 0 
og 20 pct. stigning på 5 år, svarende til 3,7 pct. årligt. Det mest 
typiske bud - medianen – er, at priserne om 5 år vil være 10 pct. 
højere, svarende til en gennemsnitlig årlig stigningstakt på 1,9 
pct. 

Også på 5 års sigt er det i Hovedstaden, vi finder de mest op-
timistiske danskere. Den typiske borger i Region Hovedstaden 
forventer, at priserne vil stige 12,5 pct. i løbet af 5 år. Og mens 
73 pct. af danskerne forventer, at priserne vil stige i et eller an-
det omfang, gælder det samme for 78 pct. af borgerne i Region 
Hovedstaden. Paradoksalt nok er det også i Hovedstaden, vi fin-
der flest, der forventer et prisfald. Hele 14 pct. tror, at priserne 
vil være lavere om 5 år, end de er i dag. I Region Midtjylland er 
det kun 9 pct., der mener det samme. 
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Det er dog i Region Nordjylland, at man generelt finder de 
laveste forventninger. Den typiske nordjyde tror, at priserne på 
lokale ejerboliger om 5 år vil være 7,7 pct. højere end i dag. Det 
svarer til 1,5 pct. årligt. Nordjyderne er i det hele taget meget 
afdæmpede i deres forventninger. De er hverken mere eller min-
dre tilbøjelige til at tro på faldende priser end resten af dansker-
ne. Nordjyderne er således meget enige om, at priserne nok ikke 
flytter sig det store. Hele 24 pct. af dem forventer, at priserne 
ikke rører sig ud af flækken. 

Hvor tror danskerne, at prisen på lokale boliger ligger om 1 år i forhold til i dag?

Andel af befolkningen, som forventer en given årlig prisudvikling de næste 5 år, kumulativ

Fordelingen af forventede årlige prisstigninger de næste 5 år 

Anm.: tallet i parentes er antallet 
af respondenter, der har besvaret 
spørgsmålene.

Sådan læser du figuren: Denne figur opsummerer data svarende til figuren ovenfor. 
Grænserne mellem de forskellige farver på bjælkerne illustrerer, hvor høje forventninger de 
mindst optimistiske 10%, 25%, 50%, 75% og 90% af befolkningen har i hver af regionerne. 
Med andre ord vises, hvad de mest typiske 50% (det blå område) og 80% (det blå område 
plus det grå) af befolkningen forventer. Den mest typiske person i befolkningen er vist i 
søjlernes tal.

Sådan læser du figuren: Figuren viser, hvor store prisstigninger de mindst optimistiske 
x procent af befolkningen forventer. Man kan f.eks. starte ud for 90% på den nederste 
akse og gå lodret til skæringen med kurven for Nordjylland (grøn). Ved derefter at gå vand-
ret derfra til venstre-aksen ses det, at de 90% mindst optimistiske forventer prisstigninger 
på 5% årligt eller mindre. Vendt på hovedet betyder det også, at de mest optimistiske 
10% af nordjyderne forventer 5% eller mere i årlig prisstigning gennem de næste 5 år. 



U

Af Michael Harboe Møller
Boligøkonomisk Videncenter 

Førstegangskøberne 
føler sig klemt

Flere end tidligere søger efter bolig i aviser og på internettet. 
Der er også betydeligt flere end normalt, der siger, at de over-
vejer at købe eller sælge en bolig, fremgår det af Boligøkono-

misk Videncenters forventningsundersøgelse

Den stigende 
bekymring for, 
om priserne bliver 
for høje, skal også 
findes uden for 
hovedstaden. 

”
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dover at måle folks forventninger til prisudviklingen 
i Boligøkonomisk Videncenters forventningsundersø-
gelse holder vi også øje med, hvordan danskerne selv 
agerer i boligmarkedet. Flere end tidligere siger, at de 

inden for de seneste 3 måneder har overvejet at købe eller sælge 
en bolig. Der er også flere, der anfører, at de har søgt efter boli-
ger i aviser og på internettet.

Det ser således ud, som om danskerne i højere grad står på 
spring for at gøre noget, uden at vi af den grund kan sige noget 
om, at de overvejer at skille sig af med deres bolig eller købe en. 
Vi kan heller ikke afkode, hvad de går efter – om de søger efter 
en ejerbolig eller lejebolig. 

Spørger man de potentielle førstegangskøbere (dvs. folk i 
leje- og andelsboliger, som ikke har ejet en bolig inden for de se-
neste 5 år), er der dog flere, der tilkendegiver interesse i at købe 
en ejerbolig. Hele 32 pct. overvejer at købe mod normalt 25 pct. 

De 32 pct., der overvejer at købe egen bolig, er dog ikke 
nødvendigvis hele sandheden om hvor mange, der kunne tænke 
sig at bo i en ejerbolig.

Begrundelser for ikke at overveje køb 

Vi har spurgt dem, som har svaret, at de ikke overvejer at 
købe deres første ejerbolig, hvorfor. I de år, vi har stillet spørgs-
målet, har resultaterne været forholdsvis stabile. Hovedparten 
af dem svarer, at de er tilfredse med deres nuværende leje- eller 
andelsbolig. Typisk er der også en del, som svarer, at økono-
miske forhold på den ene eller anden måde spiller ind. Disse 
respondenter er dækket ind af de fire midterste muligheder i 
den midterste figur på side 31. 

I 2014 var det 60 pct. af dem, som ikke overvejede at købe, 
der svarede ja til mindst en af de fire muligheder. Det svarer 
til, at 47 pct. af alle potentielle førstegangskøbere undlod at 
overveje et boligkøb med henvisning til deres økonomiske si-
tuation. Frem mod 2018 faldt den andel løbende til 39 pct. (55 
pct. af dem, som ikke overvejede at købe). I 2019 steg andelen 
dog kraftigt igen. 

For 76 pct. af de potentielle førstegangskøbere, som ikke 

overvejede at købe, da de blev spurgt i løbet af 2019, indgik et af 
de fire økonomiske forhold, vi spørger ind til, i deres begrundel-
se. Det svarer til, at 52 pct. af alle potentielle førstegangskøbere 
undlader at overveje boligkøb med økonomiske forhold som en 
medvirkende årsag.

Pressede førstegangskøbere

Resultaterne tyder altså på, at de potentielle førstegangskøbere 
i større omfang føler sig pressede på økonomien i forhold til at 
kunne købe bolig. 

Det er bemærkelsesværdigt, fordi renten er historisk lav og 
priserne på ejerboliger har været stagnerende eller svagt stigen-
de det sidste års tid. Samtidig er ledigheden for lønmodtager-
ne på arbejdsmarkedet lav. Når folk alligevel føler sig pressede 
økonomisk, må det være andre forhold, der gør sig gældende. 
Her kan de opstramninger i lånevilkårene, som bankerne har 
praktiseret – og deres fortolkninger heraf – være en forklaring. 
Det kommer til udtryk i søjlerne ’Manglende lånemuligheder’ 
og ’Ikke råd til udbetaling’ i det midterste diagram på side 31.

I Danmark er der krav om 5 pct. i udbetaling ved køb af 
ejerbolig. I teorien kan man låne sig til de 5 pct., blot det ikke 
sker i forbindelse med selve købet af ejerboligen. Hvad der er 
praksis på området, kan imidlertid være strammet op. Endelig 
kan søjlen ’Ikke råd til ydelser’ udtrykke, at der er sket begræns-
ninger i den type lån, man kan optage – især i vækstområderne 
Aarhus Kommune og København med omegn. Låner man mere 
end 60 pct. af boligens værdi (hvad de fleste førstegangskøbe-
re vil gøre), kan man ikke længere vælge et variabelt forrentet 
afdragsfrit realkreditlån, lige som førstegangskøberne i vækst-
områderne generelt hverken kan få variabel rente eller afdrags-
frihed. 

Også dem, som siger, at de overvejer at købe, føler sig mere 
pressede end tidligere. Når de adspurgte har svaret, at de har 
overvejet at købe en bolig, spørger vi ind til, hvilket forhold der 
medvirker til, at de overvejer at købe bolig. De fleste svarer, at 
en af årsagerne til, at de overvejer at købe deres første bolig er, 
at de foretrækker ejerboliger som boligform.
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Der er dog også et stigende antal, som siger, at overvejelsen 
skyldes bekymringer. Dels over at priserne kan blive for høje til, 
at man kan købe, hvis man venter. Dels over manglende udbud 
af lejeboliger. 

Svært at finde lejeboliger i hovedstaden

Det er især i hovedstaden, at respondenterne har besvær med 
at finde lejeboliger, men her er niveauet til gengæld stabilt. 12 
pct. af alle potentielle førstegangskøbere i Region Hovedstaden 
siger, at de har så svært ved at finde en passende lejebolig, at 
de bl.a. af den grund overvejer at købe en bolig. Modsat Ho-
vedstaden er der i resten af landet en stigende tilbøjelighed til 
at overveje boligkøb som følge af vanskeligheder med at finde 
en lejebolig. Her er man dog stadig på et lavere niveau. I 2019 
er der uden for Hovedstaden 7 pct. af dem, som endnu ikke har 
købt deres første ejerbolig, der overvejer at gøre det som følge 
af, at de har svært ved at finde lejeboliger. 

Den stigende bekymring for, om priserne bliver for høje, 
skal også findes uden for hovedstaden. I 2016 var der 10 pct. 
af alle potentielle førstegangskøbere i Region Hovedstaden og 
6 pct. i resten af landet, der frygtede, at priserne ville blive for 
høje, hvis de ventede med at købe bolig. I 2019 var det 12 pct. 

i Region Hovedstaden og 10 pct. i resten af landet. Den tilsyne-
ladende stigning i hovedstaden er ikke tilstrækkelig til at være 
statistisk signifikant. Det er den imidlertid i provinsen.

Flere vil eje i hovedstaden 

Også en anden af de mulige forklaringer på, hvorfor man ønsker 
at købe en bolig, gør sig i højere grad gældende i Region Hoved-
staden end i de andre regioner. Her overvejer flere at købe, fordi 
de faktisk foretrækker en ejerbolig. Hidtil har der været ca. 4 ud 
af 5 adspurgte uden for hovedstaden, der siger, at de overvejer 
at købe en ejerbolig, fordi de ønsker at være herre i eget hus. Det 
er der stadig. I hovedstaden har der til gengæld været mindre 
end 2 ud af 3 potentielle førstegangskøbere, der gerne ville være 
herre i eget hus. I 2019 er andelen imidlertid helt oppe på 3 ud 
af 4. 
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Af Per B. Jensen

PeRscript

Boligmarkedet 
er ikke fair

Stifter og partner i NREP, Rasmus Nørgaard, deler København 
Kommunes ønsker om en mere blandet by og flere billige boliger. 

Men det er ikke nok alene at overlade opgaven til de almene bolig-
selskaber, siger han i dette interview 
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et nytter ikke at lægge alle sine æg i samme almene 
kurv, hvis man vil løse problemet med at skaffe flere 
boliger i hovedstaden, som folk med almindelige ind-
komster kan betale.

Den kontante melding kommer fra Rasmus Nørgaard, der er 
medstifter og partner i det nordiske ejendoms- og investerings-
selskab, NREP. Han har mere end 15 års erfaring med det kø-
benhavnske boligmarked og opfordrer både det politiske flertal 
i Borgerrepræsentationen og boligministeren til også at inddra-
ge andre løsninger i bestræbelserne på at få bygget billigere og 
mindre boliger og få skabt en mere blandet by.

Han skynder sig at tilføje, at han til fulde deler målsætnin-
gen om, at byen skal være mere blandet og i bedre balance med 
sig selv rent boligmæssigt. Han er også en stor tilhænger af, at 
vi har en almen sektor og anerkender, at den har en vigtig rolle 
at spille på boligmarkedet. Men det er for ensidigt alene at satse 
på den almene boligsektor, og man risikerer at gå glip af andre 
konstruktive løsninger til gavn for målgruppen, mener Rasmus 
Nørgaard. 

– Derfor kunne det være spændende, hvis man ville inddra-
ge ejendomsbranchen i en dialog om, hvordan vi får løst pro-
blemet med at få bygget flere boliger, som folk med almindelige 
indkomster kan betale. Gerne med både pisk og gulerod, hvor 
politikerne på den ene side kunne stille nogle krav til os, om 
hvordan vi skal bygge, og hvor vi på den anden side fik nogle 
incitamenter til at påtage os opgaven, siger den erfarne ejen-
domsudvikler.

Selv peger han på et af de projekter, NREP i øjeblikket er i gang 
med i Tingbjerg. Her arbejder man sammen med to almene bo-
ligselskaber som led i en større byudviklingsplan, der skal løf-
te det udsatte boligområde væk fra ghettolisten og ind i en ny 
tidsalder – bl.a. ved at der bygges lidt over 1000 nye, private 
boliger, som NREP udvikler og opfører.

Samarbejde med kommunen 

– Vi kan sagtens arbejde konstruktivt sammen med kommu-
nen. Også i praksis, som vi gør det i Tingbjerg, hvor vi har etab-
leret et partnerskab med de to beboerforeninger. Det er reelt 
også et partnerskab med kommunen. 

Han er åben overfor andre samarbejdsformer med kommunen, 
når det gælder om at finde flere betalbare boliger i hovedsta-
den, herunder at private udlejere kunne stille nogle af deres 
lejligheder til rådighed for kommunen mod, at den betalte den 
gældende husleje – vel at mærke uden at kommunen får direkte 
anvisningsret til boligerne.

– Hvis modellen er baseret på frivillighed, kan jeg ikke se, 
hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre. Omvendt ville jeg 
nok have nogle betænkeligheder ved en direkte anvisningsret. 
Vi vil godt tage et socialt ansvar, men vi vil også gerne kunne 
sammensætte beboergrupperne i de ejendomme, vi råder over 
ud fra et ønske om, at de kan fungere sammen og etablere sig 
i forskellige fællesskaber omkring ejendommen. Derimod ville 
jeg være mere positiv, hvis man f.eks. gav kommunen lov til 
at anvise hver 20. lejlighed i den private boligmasse. I så fald 
vil der stadig være tale om mange lejligheder. En sådan model 
ville kunne rykke noget, og vi bidrager gerne, men uden at det 
ændrer dynamikken i de eksisterende fælleskaber. Så er spørgs-
målet, om modellen vil kunne vinde gehør i kommunen eller 
hos boligministeren.

For langsom til at handle

For nylig – den 27. februar – vedtog Borgerrepræsentationen 
en ny kommuneplan, der ændrer på reglerne om, hvor store 
boliger, der må bygges. Tidligere var det et krav, at 75 pct. af 
byggeriet af nye boliger i gennemsnit skulle være 95 m² store. 
Nu bliver kravet sat ned til 50 m². På den baggrund forventer 
Rasmus Nørgaard, at det bliver muligt at bygge nogle mindre og 
billigere boliger. Men først skal den nye kommuneplan imple-
menteres i de eksisterende lokalplaner.  

Hertil siger han. 
– Vi har længe arbejdet for at få boligstørrelserne ned. Da 

man i sin tid indførte 95 m²-reglen, var det fornuftigt nok, fordi 
man manglede større boliger, der kunne tiltrække familierne. 
Men i dag kan vi konstatere, at befolkningstilvæksten i Køben-
havn fortsætter. Her og i det øvrige Danmark bliver der flere og 
flere singler – begge forhold er udtryk for en udvikling, der har 
været i gang længe. Så er det jeg spørger: Hvorfor skal det gå så 
langsomt og i tempi à 5 år, før man får tilpasset reglerne, så de 

NREP (Nordic Real Estate Partners) er et nordisk 
ejendomsselskab med investorer fra ind- og ud-
land, primært pensionskasser. Virksomheden inve-
sterer langsigtet i udvikling og drift af ejendomme. 
Udover det langsigtede perspektiv adskiller NREP 
sig fra andre ejendomsselskaber ved at udvikle 
ejendomskoncepter og ejendomsvirksomheder 
inden for forskellige segmenter som f.eks. logistik, 
studieboliger og ældreboliger. NREP identificerer 
så at sige nogle nicher, som man tror på. Derefter 
udvikles et koncept og en identitet omkring den 
pågældende aktivitet/virksomhed.

NREPS NØGLETAL: 
NREP har hovedkontor i København og er grund-
lagt i 2005. 200 medarbejdere på tværs af Norden, 
heraf størstedelen – ca. 120 – i Danmark. Det 
samlede ejendomsareal i NREP-regi er på mere 
end 2,5 mio. m2, med en værdi på ca. 4,3 mia. EUR.
Igangværende projekter og koncepter omfatter 
byudvikling i Tingbjerg og ca. 500 bæredygtige 
lejligheder i ’UN17 Village’ i Ørestad. Dertil kommer 
udvikling af Tunnelfabrikken i Nordhavn samt flere 
tusinde bofællesskaber i regi af Plushusene og 
Agorahaverne. NREP udvikler desuden plejehjem, 
butiksmiljøer og kollegieboliger.

NREPS danske boligafdeling forventer at kunne 
levere ca. 8500 nye enheder på vej frem mod 2025 
– svarende til knap 130 nye boliger om måneden. 
Langt de fleste er lejeboliger.

Kort om NREP
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blandet by, må vi 
være ambitiøse. 
Jeg synes faktisk, 
at en bolig på 50 m² 
er en stor bolig.
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passer til virkeligheden. Som boligministeren flere gange har 
sagt, skal der bygges mere og tættere i København, både alment 
og privat.

Rasmus Nørgaard havde gerne set, at man var gået længere ned 
i størrelse end de 50 m², der nu er er vedtaget som minimum, 
mens der gælder 40 m² i byudviklingsområderne Nordhavn, 
Sydhavn og Ørestaden. 

– Hvis vi vil have en blandet by, må vi være ambitiøse. Jeg 
synes faktisk, at en bolig på 50 m² er en stor bolig. Vi befinder 
os i en tid, hvor mange arbejder på helt andre måder end for 10 
år siden. Lige som de lever et helt andet liv. Derfor har de også 
nogle helt andre behov. Der vil formentlig være dem, der kunne 
indskrænke sig på 20 m², hvis enheden lå så centralt i byen som 
overhovedet muligt. Så er der selvfølgelig andre, der har behov 
for noget mere. Og det er jo lige netop det, det handler om: 
Behovene er forskellige, og først når boligmassen kan opfylde 
beboernes forskellige behov, får vi den blandede by, som alle 
ønsker.

Embedsmænd skal efterleve beslutningerne
 

I det hele taget så Rasmus Nørgaard gerne, at politikerne og 
embedsmændene lytter mere til det omkringliggende samfund, 
når man skal finde ud af hvilke ønsker, der er til udviklingen 
af byen. 

– Hvis vi vil have en inkluderende by med plads til alle, er 
det vigtigt, at den prioritering når hele vejen ud i systemet. Så 
nytter det ikke, at Miljø- og Teknikforvaltningen i kommunen 
ser det som sin opgave at skabe flest mulige kvadratmeter pr. be-
boer. I forvejen er vi et af de lande i Europa, der har det største 
boligareal pr. indbygger. Og ja, det er jo dejligt med plads, men 
det koster også – både for kommunen og for de borgere, der ikke 
har råd til at flytte ind i de større boliger. 

For mange regler

Generelt mener Rasmus Nørgaard, at der er for mange regler og 
for meget regulering af boligmarkedet.

– I dag har vi et meget komplekst boligmarked med mange 
forskellige boligformer. Men folks adgang til at vælge mellem de 
forskellige typer er ikke reel. Tag f.eks. en ældre dame, der bor 
i en 180 m² lejlighed for 4.000 kr. om måneden. Selv om hun 
gerne ville, kan hun ikke flytte til en mindre, fordi hun ikke har 
råd at betale, hvad den koster. 

– Derfor efterlyser jeg et fair og mere transparent boligmar-
ked. Hvis man ønsker det, bliver man nødt til at liberalisere 
det. Som systemet er i dag, er der for mange vindere og tabere 
til, at man kan kalde det et fair boligmarked. Dem, der får de 
attraktive boliger i dag, er de ressourcestærke, der der har de 
rigtige kontakter.

– Derfor mener jeg, at det er nødvendigt at liberalisere bo-
ligmarkedet, men det skal kombineres med en stærkere lejerbe-
skyttelse, samtidig med at det skal gøres mindre attraktivt at 
have en ejerbolig. Jeg begriber ikke, hvorfor der stadig er noget, 
der hedder rentefradrag. Og hvorfor skal gevinster på ejerboli-
ger være skattefri? I stedet for at subsidiere og forgylde bolig-
ejerne på bekostning af lejerne, tror jeg, at man kunne finde en 
bedre balance ved at liberalisere markedet og samtidig indføre 
en række tiltag, der stillede lejerne bedre, end de er i dag.

Selvransagelse 

Hvis det skal lykkes at bygge flere billige boliger og gøre Køben-
havn til en mere mangfoldig by, skal bygge- og ejendomsbran-
chen også bidrage.

– Vi bliver nødt til at se os selv i spejlet i forhold til den måde, 
vi arbejder på. Alle elementer i byggeprocessen skal inddrages. 

Vi skal også være mere fleksible og innovative i den måde, vi 
arbejder på. Alene at stille krav om at byggegrundene skal være 
20 pct. billigere, ville være alt for letkøbt for branchen.

Dertil kommer, at branchen ifølge Rasmus Nørgaard de sidste 
10 år har været alt for traditionsbunden og traditionel, når man 
har bygget boliger.

– Murstenene kan variere lidt, men de lejlighedsplaner og 
typer af boliger, der ser dagens lys, ender jo med at være rigtig 
meget af det samme. Og ser man i et helikopterperspektiv på det 
livsforløb, vi alle gennemgår fra studieboligen og frem til pleje-
hjemmet, tager vi ophold i det, vi kalder lejligheder, rækkehuse 
og villaer. Det er den typologi, vi har til rådighed. Og det på 
trods af, at folks behov ændrer sig markant i et livsforløb. Eller 
set med vores øjne: Kundebehovet ændrer sig, men i forhold til 
mange andre brancher, er ejendomsbranchens kundefokus ikke 
særligt udtalt. 

– Har du børn, flytter de på et tidspunkt hjemmefra. Bliver 
du skilt eller dør din ægtefælle, har du brug for noget mindre. 
Sådan har det altid været, men læg dertil, at vi er blevet en del 
af en større international verden, hvor flere danskere rejser ud 
for at arbejde – og flere udlændinge kommer hertil for at arbejde 
eller uddanne sig. Jeg tror, at vi som branche skal være meget 
bedre til at se ind i de specifikke behov, folk har. Vi skal i frem-
tiden være bedre til at designe til forskellige segmenter – unge 
som gamle (Se casen om NOLI Studios på bagsiden).

Aktør i det byggede miljø

NREP vedtog for knap to år siden en ny vision for virksomheden 
– en vision, som går ud på, at man vil arbejde for ’at forbedre det 
byggede miljø for at øge menneskers livskvalitet’. Selv beskriver 
Rasmus Nørgaard udviklingen som en rejse, hvor man i starten 
opfattede sig som et traditionelt investeringsselskab, til i dag, 
hvor man ser sig selv en aktør i det byggede miljø og dermed 
samfundet. 

– Vi er en stor udvikler i mange af de regioner, vi er aktive i. 
Det medfører også, at vi har et ansvar for at forvalte den rolle på 
en ansvarlig og ordentlig måde. Et af de problemer ejendoms-
branchen tumler rundt med er, at der er for mange aktører, der 
opererer på den korte bane – entreprenører, rådgivere, deve- 
lopere, jordsælgere. De har ofte et meget kortsigtet fokus – og 
handler derefter. I den anden ende har vi beboerne og de øvrige 
stakeholders i det lokale miljø, man er en del af, her i blandt 
kommunen. De har alle et mere langsigtet perspektiv. Men det 
er ofte førstnævnte gruppe, der sætter betingelserne, herunder 
tidsperspektivet. 

– Vores tilgang til denne problematik er, at vi forsøger at 
opdrage vores investorer til at acceptere, at vi gerne vil arbejde 
mere langsigtet med det, vi gør, simpelthen fordi vi tror på, at 
det er den rigtige måde at gøre tingene på. Men vi tror også, at 
man på den måde skaber et godt afkast til investorerne på den 
lange bane. Hvis vi skal skabe bedre boliger – i relativ forstand 
– til dem, der vil bo dér, vil der i sidste ende også være flere, der 
vil blive boende. Også selv om de måske skal betale en lidt hø-
jere husleje. Sagt på en anden måde: Vi tror på, at det godt kan 
betale sig at skabe god kvalitet i det byggede miljø.

Den grønne omstilling – et must

Samme holdning går igen, når Rasmus Nørgaard skal gøre rede 
for NREP’s indsats på det grønne område.

– For 5-6 år siden tog vi beslutningen om, at her var noget, 
vi gerne vil være på forkant med – og tage ansvar for. Nogle af 
vores første initiativer, f.eks. Ressource Rækkerne og Upcycle 
Studios i Ørestad, er i dag anerkendte pionerprojekter og er må-
ske nogle af Københavns mest bæredygtige boliger. Men vores 
beslutning om at være pioner, tog vi også ud fra en overvejelse 

om, at det ville kunne betale sig rent kommercielt. Vi opererer 
jo med en langsigtet investeringsstrategi, så hvis vi f.eks. opfø-
rer en bygning i dag og sælger den om ti år til en partner, der 
måske tænker yderligere ti år frem, så giver det jo rigtig god 
mening, hvis vi fra starten har indtænkt de nyeste metoder for 
genanvendelse og bæredygtighed i byggeriet.

– Og jeg må indrømme, at jeg er overrasket over, hvor stor en 
opmærksomhed, den grønne omstilling har fået i branchen og 
i samfundet i øvrigt i løbet af de seneste 12 måneder. Vi ser en 
entydig og positiv udvikling, der går i retning af, at de her ting 
vil blive vægtet højere og højere både af investorer og myndig-
heder, men også af forbrugerne.

Sjovere at være frontløber

– Det er for længst slået fast, at byggeriet og det det byggede 
miljø har en stor påvirkning på klimaet svarende til 40 pct. af 
det samlede CO²-aftryk. I den situation gælder det om at handle 
og gøre det, vi mener er rigtigt. Vi ville tage en stor risiko, hvis 
vi ikke tog ansvar for den udvikling. Og så kan du enten vælge 
at blive frontløber eller bare at følge med strømmen. Og stillet 
over for det valg, synes vi, det er sjovere at være i spidsen, både 
på den grønne agenda og når det gælder ’affordability’. Begge 
dele er bæredygtighed for os.

Rasmus Nørgaard medgiver, at den samlede branche inden for 
bygge, anlæg og ejendomme nok halter bagud, når det gælder 
om at indfri de krav, som den grønne omstilling stiller.

– Men som jeg sagde før, synes jeg, at der er sket rigtig meget 
de seneste par måneder. Jeg oplever nogle spillere, som tidligere 
har været tavse, nu er begyndt at røre på sig. Der er en udvikling 
i gang, men hvis man vil have det til at gå så hurtigt, som rege-
ringens 2030-mål lægger op til, er branchen nødt at tage livtag 
med nogle af sine grundvilkår, lige som der er brug for nogle 
incitamenter, der kan drive udviklingen frem.

Efter Blackstone

Vi kan vel næppe undgå at komme ind på Blackstone-sagen. 
Hvad betyder den for jer og branchens renommé? 

– Umiddelbart tænker jeg, at her var der tale om en virksom-
hed, som håndterede sit ansvar forkert. Jeg tror, at det i sidste 
ende handler om de mennesker, der står bag. Og hvor kommer 
pengene fra. Vi arbejder for mange pensionskasser, store virk-
somheder og fonde – velrenommerede danske og udenlandske 
foretagender. De ønsker naturligvis, at vi opfører os ordentligt. 

– Men der findes jo også pensionskasser, fonde og andre, der 
agerer meget kortsigtet og alene har profit for øje. Jeg tror, det 
primært handler om ordentlighed og ansvarlighed hos de per-
soner, der træffer beslutningerne. Og heldigvis synes jeg også, 
at langt de fleste aktører handler både ansvarligt og ordentligt.  

Se case på bagsiden

Foto: Peter M. Madsen

      Jeg mener, 
det er nødvendigt 
at liberalisere 
boligmarkedet, men 
det skal kombineres 
med en stærkere 
lejerbeskyttelse.

”



CASE

Nyhedsmagasin 33

Et af de eksempler på nicheområder, som NREP har 
spottet og udviklet, er boligerne kaldet NOLI Studios. 
De er målrettet unge i de nordiske lande i alderen 
25-35 år, der efter endt uddannelse er på jagt efter 
en bolig. Inden boligerne blev opført, brugte NREP – 
som det er tilfældet i andre sammenhænge – mange 
ressourcer på at finde ud af, hvad de unge i mål-
gruppen lagde vægt på, når de skulle finde et sted at 
bo. Der blev således arbejdet med spørgeskemaer, 
fokusgrupper og interviews med personer inden for 
målgruppen. I nogle tilfælde inddrager man også 
antropologer i arbejdet med at finde frem de unges 
prioriteringer.

Researcharbejdet afdækkede, at de unge går efter 
noget centralt, noget nemt og tilgængeligt (conve-
nience). Overraskende nok viste det sig, at 1/3 af de 
unge anslår, at deres boligbehov kun rækker 6 må-
neder frem – eller kortere. Derfor er der udarbejdet 
et meget fleksibelt og tilgængeligt koncept, hvor de 
unge kan bestille og modtage en lejekontrakt online. 
Den kan opsiges, når man vil. Jo længere tid, du bor 
i lejligheden, jo mindre husleje betaler man. Men 
faktisk kan man nøjes med at bo der i en meget kort 
periode, hvis det er ens behov.

Der er tale om små kompakte enheder med eget 
køkken og med adgang til fællesarealer så som 
fitnesscenter, café, arbejds- og mødelokaler, TV og 
filmlokaler m.m. I øjeblikket findes de kun i Helsinki, 
men noget tilsvarende er på vej til København.

NOLI Studios

Foto: NOLI Studios


