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Mens medierne fra 
deres udkigsposter inde i København 

taler boligfest og boligboble, er virkeligheden en 
anden i yderområderne

’
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Skal vi have en statsbank 
til yderområderne?

iden starten af 1990’erne er boligpriserne i de store 
byer og deres opland rendt fra resten af landet. Det 
afspejler, at den økonomiske vækst, jobskabelsen og 
befolkningstilvæksten sker i de største bycentre. Bo-

ligpriserne er et ydre tegn på de dybereliggende strukturel-
le forandringer i samfundet. 

De forandringer handler i høj grad om, at produkti-
onssamfundet er erstattet af et servicesamfund. Fiske-
ri, skovbrug, landbrug og industri har i dén grad udskiftet 
arbejdskraften med kapital. Der har været en forbløffende 
produktivitetsudvikling. Det er på mange måder en succes-
historie. Det efterlader blot Danmark i den situation, at med 
affolkning og aldring i landdistrikterne får man i en lang 
overgangsfase en række tunge udfordringer: Tomme boli-
ger, usælgelige huse og stagnerende boligpriser er blot nog-
le af disse. 

Mens medierne fra deres udkigsposter inde i Køben-
havn taler boligfest og boligboble, er virkeligheden en an-
den i yderområderne: 10 pct. af de enfamiliehuse, der var 
udbudt på Boligsiden.dk primo april 2021 havde en liggetid 
på mindst 700 dage. 

12 pct. af de private enfamiliehuse på Lolland har ikke 
beboere tilmeldt CPR i 2021. I Lemvig og Frederikshavn er 
det 11 pct. I Vordingborg, Bornholm og Thisted 10 pct.

I en artikel i dette nyhedsmagasin kan man se, at den 
gennemsnitlige realiserede værdistigning for et enfamilie-
hus i Landsdel Vestjylland handlet mellem 1992 og 2018 var 
205.000 kr. Og det er før fradrag af handelsomkostninger. 
Det er ikke just den fortælling, man hører, når der fra poli-
tisk hold lyder krav om beskatning af boligejernes kapital-
gevinster. 

Tiltag for at hjælpe boligmarkedet i yderområderne får 
karakter af symptombehandling. Den helbreder ikke den 
underliggende sygdom, men den lindrer dog. For nogen er 
løsningen en statslig bank, der kan fremme långivning til 
boligkøb. En anden løsning er en garanti- eller forsikrings-
ordning, der kan reducere private långiveres risiko ved ud-
lån i disse områder. Sådanne ordninger findes i andre lande, 
f.eks. Holland og England, men det er generelle ordninger 
og ikke målrettet specifikke geografiske områder. Den hol-
landske ordning hviler økonomisk i sig selv, så der er ikke 
puttet statslige midler i den. 

Danmark har tidligere brugt statslån til ejerboliger i 
1938-58, men tiden er nu en anden. Fremfor at lege Venezu-
ela og lade staten overtage udlån, er en garantiordning at 
foretrække. Den må dog ikke blive en sovepude og føre til 
ringere kreditvurdering. 

Vi bruger allerede garantier i dag. Det offentlige garan-
terer realkreditudlånene til den almene sektor. Det sikrer en 
lav bidragssats. Tanken om en garanti til private er derfor 
ikke ’på månen’. Hvorfor give garanti på lån til den almene 
boligblok i landkommunen, men ikke til det private hus 100 
meter længere væk nede af vejen? 

En garanti, der øger muligheden for opnå realkredit-/
banklån kan også reducere det pantebrevsmarked, som el-
lers er genopstået. Men djævlen gemmer sig i detaljen . Der 
lurer mange faldgruber i en sådan ordning, og der bør tæn-
kes grundigt over det, før man går videre. Først og fremmest 
skal man være sikker på, at der virkelig er et finansierings-
problem.  
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– står vi ved et vendepunkt?
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København og Frederiksberg kommuners andel af Danmarks befolkning 1840-2020

oligmarkedet har overrasket under coronapandemi-
en med prisstigninger. Det er et internationalt fæno-
men. I lande, der er hårdere ramt af Corona end Dan-
mark, har prisstigningerne været endnu kraftigere 

end dem, vi selv har oplevet. 
I en årrække har vi været vant til at se, at ejerlejligheder 

i København steg kraftigt i pris. Som noget nyt ser vi nu, at 
også enfamiliehuse stiger markant. Der er ikke tale om et 
landsdækkende fænomen, men prisstigningerne har især 
været høje i Region Hovedstaden. En af forklaringerne har 
været, at der er sket en øget udflytning af børnefamilier fra 
København til omegnen. 

Den form for udflytning fra København til omegnen er 
imidlertid et kendt fænomen, der har stået på i mange år. 
Udflytningen er imidlertid taget til under pandemien. Medi-
erne har omtalt det som en markant nyhed, men processen 
er mere kompleks end som så, og er ikke så let at analysere i 
avisartikler eller i korte kommentarer i de elektroniske me-
dier. I denne artikel går vi derfor i dybden med tallene. 

Boligøkonomer taget på sengen

Først må man erkende, at pandemien tog alle boligøkono-
mer på sengen og har skabt overraskende prisstigninger. 
Interessen for at købe bolig er ganske enkelt steget, og det 
er et bredt, internationalt fænomen. 

I nogle lande, hvor vi har prisdata af særdeles god kva-
litet, ser vi, at huse stiger mere i pris end ejerlejligheder. Det 
gælder f.eks. i Sverige og England (Se figuren øverst på side 
7). Det gør sig dog ikke gældende i Danmark, men til gen-
gæld ser vi her et kraftigt opsving i markedet for enfami-
liehuse – i særdeleshed i omegnen af København. Det viser 
sig ved en pæn stigning i salget, der har presset udbuddet af 
huse helt ned på samme lave niveau, som vi sidst så forud for 
’boligboblen’ i 2005. 

Denne udvikling skyldes i høj grad, at der ikke kommer 
nye boliger på markedet, for fremgangen i salget i omegnen 
af København er trods alt begrænset. I Landsdel Køben-

havns Omegn er salget af enfamiliehuse steget med knap 
500 i 2020 i forhold til det foregående år. Det er pænt, men 
det er ikke ren ’bonanza’, som medierne gerne vil gøre det 
til. Hvis folk nu er blevet mere tilbageholdende med at ud-
byde deres bolig på trods af prisstigningerne, er der tale om 
en interessant udvikling, som endnu ikke har været belyst i 
analyserne. 

Svigter folk storbyen?

Det er altid interessant, om en mindre ændring markerer et 
trendbrud. Nogen har ligefrem påstået, at den øgede inte-
resse for hus, hjem og have, som vi har set, og væksten i net-
toudflytningen for Københavns vedkommende, er et sådant 
trendbrud. 

Jeg vil i denne artikel argumentere for, at den udvikling, 
som corona-året 2020 medførte, ikke er noget trendbrud. 
Ændringerne på boligmarkedet i 2020 var næppe nogen 
døgnflue, og udviklingen vil med stor sandsynlighed fort-
sætte i 2021 – formentlig også i en vis udstrækning i årene 
derefter. Københavns langsigtede vækst vil fortsætte. 

Folk overfortolker betydningen af flyttebevægelser-
ne. Udflytningen fra København startede for længe siden, 
og samtidig gælder, at flyttebevægelserne ikke vil kunne 
ændre på det forhold, at byen vækster befolkningsmæssigt 
mere end nogen anden kommune i landet. 

På mange måder er København og Frederiksberg én 
sammenhængende by, selvom der er tale om to forskellige 
kommuner. Slår vi dem sammen og ser på, hvor stor en del 
af Danmarks befolkning, der bor i de to byer, kan vi konsta-
tere, at den andel i dag er relativt lav i forhold til ’storhedsti-
den’ fra år 1900-1950. Andelen er dog vokset lidt i de senere 
år, og det har været mere end rigeligt til at sætte byens bo-
ligmarked under stort pres. 

Figuren herunder viser, at selv om København nu rum-
mer relativt flere danskere end for 25 år siden, er urbanise-
ringen mindre voldsom i et langsigtet historisk perspektiv. 
Det kan måske føles, som om København har været igennem 

Udflytning 
fra storbyen 

At folk flytter væk fra København er på ingen måde et nyt fænomen. 
Udflytningen er imidlertid taget til under coronapandemien, men man 

skal passe på ikke at overfortolke flyttebevægelserne

Af Curt Liliegreen
Boligøkonomisk Videncenter
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Akkumuleret effekt af nettotilflytning til Danmarks 7 største bykommuner

Nettotilflytning til Københavns kommune fra resten af landet 1980-2020 
for aldersklasserne 25-39 år

en hektisk og pludselig vækstperiode, der helt har skævvre-
det landet og blæst byens størrelse ud af proportion. Tallene 
viser imidlertid noget andet. 

Nettotilflytning til de store bykommuner 

Nogen opfatter det som om, at ændringerne i flyttemønstre-
ne nu vil sætte en stopper for urbaniseringen – det forhold, 
at byerne rummer en stadig større andel af Danmarks be-
folkning. Det bygger på en misforståelse. Den relative be-
folkningstilvækst, som Danmarks største bykommuner op-
lever i øjeblikket, skyldes ikke en nettotilflytning fra resten 
af landet. 

Hvis vi ser på de befolkningsmæssigt største bykommu-
ner i Danmark – København, Aarhus, Odense, Aalborg, Fre-
deriksberg, Esbjerg og Vejle – havde de rigtignok en positiv 
nettotilflytning i årene 2008-2014. Derefter har de haft en 
nettotilflytning, der har svunget mellem positiv og negativ. 
Når de store byer vokser befolkningsmæssigt, skyldes det 
mere, at de har et fødselsoverskud, samt at de har en positiv 
nettoindvandring. Universitetsbyerne tiltrækker dog fortsat 
mange unge tilflyttere, især i alderen 17-24 år. De oplever 
imidlertid samtidig, at de lidt ældre flytter ud. 

Især København har et stort fødselsoverskud, altså fle-
re fødte end døde. Det hænger sammen med, at kommunen 
befolkningsmæssigt er ganske ung med en meget lav gen-
nemsnitsalder. København kan derfor tåle en stor nettoud-
flytning, uden at det på nogen måde medfører et fald i folke-
tallet. Således havde byen i 2020 10.037 levendefødte. Antal 
af døde var kun på 3.493. Derfor havde København et fød-
selsoverskud på 6.544. De øvrige 6 af de 7 store bykommu-
ner kunne kun mønstre et fødselsoverskud på knap 4.500. 
København er således en veritabel baby-fabrik. 

Lave dødstal i København

Københavns robusthed, når vi taler befolkningsvækst, skyl-
des også det lave dødstal. De 3.493, der døde i 2020, er det 
laveste antal i de sidste 100 år. I 1970’erne lå byens årlige 

dødstal på ca. 9.000. Med den stadig yngre befolkning er 
fulgt et fald i dødstallet. Der er således to drivkræfter bag 
byens store fødselsoverskud: Flere fødsler og færre døde. 
Det er ofte overset i den offentlige debat, der naturligt nok 
kredser om det glade og positive emne ’fødsler’.

Udviklingen i nettotilflytningen for de 7 bykommuner 
tilsammen er vist i det midterste diagram på næste side. 
Der er tale om et såkaldt ’kaskadediagram’. Det viser både 
ændringen i de enkelte år (hvor positiv nettotilflytning er 
vist med en grøn søjle, og negativ er vist med lilla) og den 
samlede effekt af flyttebevægelserne, som årene går. Man 
kan se, at nettotilflytningen tilsammen har givet de 7 byer 
en befolkningsforøgelse på knap 30.000 personer. Men den 
proces stoppede efter 2014. 

Bag tallene gemmer der sig indflytning af unge og ud-
flytning af yngre børnefamilier. Populært sagt bytter en by 
som København indbyggere med resten af landet. Det øv-
rige Danmark afleverer unge på 18-24 år til byen, som så 
til gengæld leverer unge voksne i alderen 27-45 år tilbage 
inklusive deres børn. Den proces startede for længe siden. I 
Københavns tilfælde indebærer det, at kommuner i hele lan-
det sender unge til byen, som derefter sender de unge bør-
nefamilier ud i omegnskommunerne til København. 

Nettoudflytning i København

I det følgende ser vi især på København. Det skyldes, at Kø-
benhavn var den eneste af landets store byer, der netto ople-
vede en stigende udflytning i corona-året 2020. 

Kigger vi 40 år tilbage i tiden på flyttebevægelserne 
mellem København og resten af landet, ser vi i figuren ne-
derst på side 7, at gruppen af 30-34 årige i hele perioden 
netto flyttede ud af byen. Det er vigtigt hele tiden at huske 
begrebet ’netto’, når man taler om flytning. Det skyldes, at 
rigtig mange flytter ind til en storby som København hvert 
år, mens mange også flytter ud. Det er forskellen mellem 
ind- og udflytning, vi interesserer os for, fordi det er den, 
nettotilflytningen, som påvirker befolkningsudviklingen og 
dermed boligbehovet. I 2020 flyttede ca. 58.000 personer til 
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Ny udstykning mellem 
Roskilde og Fløng
(Foto: Lars Laursen/Biofoto/
Ritzau Scanpix)

Antal børn 0-4 år der netto er flyttet ud af København 
til den pågældende kommune i perioden 2006-2020
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Flere boligkøbere 
vælger at købe 
hus i de billige 
kommuner, 
som i mange 
tilfælde også 
ligger længere 
fra Københavns 
centrum

’

København – et voldsomt højt tal. Imidlertid flyttede 61.400 
ud af byen, så nettotilflytningen blev negativ på -3.400. 

Figuren viser også, at de 30-34 årige i stadig større grad 
flytter ud af byen. Det er på ingen måde knyttet til corona-
pandemien; tendensen har været tydelig længe. Samtidig 
ses det, at de 35-39 årige netto også flytter ud af Køben-
havn. Frem til midten af 1990’erne var bevægelsen for den-
ne gruppe beskeden, men den er siden tiltaget jævnt. 

Endelig ser man, at de noget yngre mellem 25-29 år net-
to flytter til København. Det gjorde de ikke tidligere. Frem 
til midten af 1990’erne tegnede denne gruppe sig for en net-
toudflytning – faktisk i en sådan grad, at det overgik udflyt-
ningen for de to andre aldersgrupper. 

Hvor flytter børnefamilierne hen?

En måde at finde ud af, hvor børnefamilierne fra København 
flytter hen, er at se på hvor børnene mellem 0-4 år netto 
havner. For ikke at blive fanget af tilfældige udsving ser vi på 
hele perioden 2006-2020. I den periode flyttede 60.721 0-4 
årige ud af byen, mens 17.570 i samme aldersklasse flyttede 
til København. Det var en nettoudflytning på 43.151. Af disse 
kom 27.849 fra en gruppe på 20 kommuner, der især modtog 
de unge københavnere. 

Det, man umiddelbart falder over, når man ser på figu-
ren øverst på næste side, er, at børnefamilierne i høj grad 
flytter til nogle af landets dyreste kommuner. Således hø-
rer de 5 kommuner, der har modtaget flest børn i perioden, 
nemlig Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og 
Tårnby, til blandt de 10 dyreste kommuner i landet målt på 
kvadratmeterpris på et enfamiliehus i 4. kvartal 2020. 

Andre kommuner som Furesø, Hvidovre, Rødovre og 
Ballerup hører også til blandt de dyreste. 

Det handler ikke kun om økonomi

Det indikerer, at det indtil nu ikke kun har været et spørgs-
mål om økonomi, der har fået børnefamilierne til at forlade 
København. Andre forhold, som bedre skoler, fred og ro i 
forhold til et støjende natteliv, mindre trafik og nærhed til 
grønne områder kan også have spillet ind. Endelig kan det 
også betyde noget, at mange københavnere i dag arbejder 
udenfor kommunen. Hvis man flytter til en kommune i om-
egnen, kan det medføre, at man kommer tættere på sin ar-
bejdsplads og dermed sparer transporttid. I de senere år 
har flere og flere pendlet ud af Københavns Kommune, når 
de skulle på arbejde. 

I 2020 har der været en øget udflytning af småbørns-    
familier til nogle af de mere betalbare boliger udenfor 
København, såsom Høje-Taastrup, Egedal, Køge, Lejre, 
Roskilde og Helsingør. Det kan være et tegn på, at hoved-
stadsområdet er blevet mindre betalbart, og at det nu sætter 
nogle af børnefamilierne under pres. I de nævnte kommu-
ner kan man imidlertid også finde lokale områder med høje 
priser, så man kan ikke konkludere noget endegyldigt ale-
ne ud fra flyttedata. Hvis man ser på udviklingen i antallet 
af handler med fritliggende enfamiliehuse i 2020 i oplandet 
til København, ser man, at de relativt billigere kommuner 
har oplevet en særlig stor vækst målt på antallet af handler 
i 2020. 

Nogle af de kommuner på den anden side af kommu-
negrænsen, som københavnerne traditionelt har flyttet ud 

til, som f.eks. Rødovre og Hvidovre, oplevede slet ikke eller 
næsten ikke en fremgang i antallet af handler. 

Opgør man stigningen i procent, lå den relativt største 
stigning i antal handler i Høje-Taastrup med 36 pct., efter-
fulgt af Brøndby med 33 pct. Så kom Vallensbæk med 29 pct. 
og Glostrup med 24 pct. Den noget dyrere kommune Gentof-
te fik en beskeden handelsfremgang på 4 pct., mens Lyng-
by-Taarbæk og Rudersdal, som også ligger i den dyre ende, 
lå på henholdsvis 13 pct. og 11 pct.

Flytter længere væk fra centrum

Konklusionen er, at børnefamiliernes udflytning fra Køben-
havn på ingen måde er ny. Den er foregået hele tiden, og ofte 
har flyttebevægelserne rent boligmæssigt gået til de dyreste 
kommuner udenfor København. Den tendens er nu ved at 
skifte, hvor flere boligkøbere vælger at købe hus i de billi-
gere kommuner, som i mange tilfælde også ligger længere 
fra Københavns centrum. Det er f.eks. Gribskov, Helsingør, 
Roskilde, Lejre, Køge og Frederikssund kommuner.  

Stigning i salget af enfamiliehuse fra 2019 til 2020
Antal handler, Finans Danmark
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Danskernes forventninger til prisen på et almindeligt dansk parcelhus om 1 år, og om 5 år i forhold 
til i dag, og deres gæt på hvad der er sket det seneste halve år – resultater fra februar 2021 

Udvikling i danskernes forventninger til prisen på et almindeligt dansk parcelhus om 1 år, 
og om 5 år i forhold til i dag, og deres gæt på hvad der er sket det seneste halve år 

Hvilke forhold indregner danskerne i deres forventninger til fremtidige boligpriser? 
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a coronapandemien i foråret 2020 lukkede Danmark 
ned, forventede de fleste, at boligmarkedet ville tage 
et midlertidigt dyk. Det gjaldt så vel eksperterne 
som den almindelige dansker. Tanken er da også 

nærliggende. Pandemien har ført økonomien i recession, 
sænket beskæftigelsen og generelt medført usikkerhed om 
det meste. Den slags er normalt gift for boligmarkedet. Den 
aktuelle situation er dog forskellig fra tidligere recessioner, 
og boligmarkedet har følgelig udviklet sig noget anderledes. 

Det afspejler sig også i Boligøkonomisk Videncenters 
undersøgelse af danskernes forventninger til boligmarke-
dets fremtid (se figuren øverst på næste side). I februar 2021 
er det 55 pct. af danskerne, der tror på, at priserne vil kom-
me til at stige i løbet af det kommende år, mens kun 9 pct. 
tror, at priserne vil falde. 

Det står i skærende kontrast til maj 2020, som var vores 
første undersøgelse efter, at covid-19 var kommet til Dan-
mark. Dengang forventede 42 pct. prisfald, mens kun 23 pct. 
forventede, at priserne ville stige.

Figuren i midten på næste side opsummerer udvik-
lingen i forventningerne gennem de 11 år, vi har gennem-
ført vores undersøgelse. Spørgsmålene er de samme som i 
ovenstående figur, og svarene derfra er omregnet til et net-
total. Respondenter, som svarer ’meget højere’, gives 100 
point, ’højere’ gives 50 point, ’på samme niveau’ og ’ved ikke’ 
gives 0 point, ’lavere’ gives -50 point og ’meget lavere’ gives 
-100 point. Nettotallet er det gennemsnitlige antal point pr. 
respondent.

Efter chok fulgte status quo

Figuren viser tydeligt, hvor stort et chok, det var, da pan-
demien meldte sin ankomst. Men det ses også, hvor hurtigt 
forventningerne er vendt tilbage til niveauet fra før corona. 

Figuren giver også et praj om, hvorfor forventningerne – til 
trods for den igangværende pandemi – er på niveau med 
situationen, som den var, før corona indfandt sig i Danmark. 
Under normale forhold er der en meget nøje sammenhæng 
mellem, hvad danskerne opfatter, at der er sket med bolig-
priserne, og hvad de forventer, at der vil ske med priserne 
fremadrettet. Det er, hvad økonomer kalder ’adaptive for-
ventninger’ – hvis priserne plejer at stige, er det nok også 
det, der sker i fremtiden.

Det bekræftes, når vi spørger danskerne, hvilke forhold 
de har tænkt over i forbindelse med deres forventninger (se 
figuren nederst på næste side). Fire ud af fem danskere tæn-
ker over, hvad der er sket med priserne i den seneste tid, når 
de skal gætte på fremtidens prisudvikling. Pandemiens ind-
tog fik ellers danskerne til i højere grad at tænke over, hvad 
der i grunden er bestemmende for prisudviklingen. 

Siden er tankerne om, hvordan den bredere økonomi og 
coronaepidemien vil påvirke boligmarkedet, igen trådt lidt i 
baggrunden. De fleste tænker dog stadig over det, og stati-
stiske analyser viser også, at tankerne om corona og økono-
mien påvirker prisforventningerne negativt. Den effekt bli-
ver blot overtrumfet af en kraftig effekt fra det observerede 
momentum i prisudviklingen – og i mindre omfang en posi-
tiv virkning af, at ejendomsmæglere har haft en ualmindelig 
heldig hånd, når det gælder om at påvirke forventningerne 
hos de 29 pct. af befolkningen, som har lyttet til dem. 1

Nedlukningen har øget 
danskernes interesse 

for boliger 

Forventningerne til boligmarkedet er vokset, fremgår det af Boligøkonomisk 
Videncenters forventningsundersøgelse, som også har set på, hvordan coronaen 

mere generelt har påvirket folks holdninger til boligmarkedet  

Af Michael Harboe Møller
Boligøkonomisk Videncenter 

1  Den statistiske analyse består i en logistisk regression 
med prisforventninger som forklaret variabel og de 
forhold, som respondenten indikerer at have indreg-
net i sine forventninger som forklarende variable. Der 
er desuden kontrolleret for, hvorvidt respondenten er 
bosat i hovedstaden (hvilket har en positiv effekt).

D



12 13

PRISFORVENTNINGER PRISFORVENTNINGER

 

 

 

 

38
%

33
%

22
% 8%

39
%

32
%

23
% 11

%

38
%

32
%

22
%

12
%

43
%

37
%

23
% 11

%47
%

40
%

27
% 13

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Undersøgt priser på
boliger i Danmark

Søgt efter bolig i avis
eller på internettet

Overvejet køb eller salg
af bolig

Kontaktet
ejendomsmægler,

realkreditselskab eller
bank i forbindelse med
køb eller salg af bolig

Februar 2017 Februar 2018 Februar 2019 Februar 2020 Februar 2021

Andel af danskere, der indenfor de seneste 3 måneder har… 

Andel af danskerne, der overvejer at flytte indenfor 5 år fra spørgetidspunktet
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Restriktioner øger boligefterspørgsel

Forventningen om, at boligpriserne vil stige fremadrettet, 
skyldes altså, at danskerne har observeret, at priserne sti-
ger her og nu. Men hvorfor er priserne så steget i første om-
gang? Det giver forventningsundersøgelsen også et bud på.

Undersøgelsen viser, at danskernes interesse for bolig-
markedet er vokset under krisen. I februar 2021 slår det ud 
i de fleste af de parametre, vi overvåger, i forhold til hvor 
meget danskerne engagerer sig i boligmarkedet. Det er pa-
rametre, som ellers sjældent rører så meget på sig, at det 
bliver statistisk signifikant. 

Flere end normalt overvejer at flytte, flere følger med i 
boligpriserne, flere kigger på boliger i aviserne og på nettet, 
flere overvejer at handle og flere tager kontakt til professi-
onelle aktører (såsom en bankrådgiver eller en ejendoms-
mægler) med henblik på en bolighandel.

I februar 2021 svarer 45,4 pct. af danskerne, at de over-
vejer at flytte indenfor 5 år fra spørgetidspunktet (se figuren 
øverst på næste side). Det er den højeste andel, der er set, 
siden vi første gang stillede spørgsmålet i februar 2014. Det 
til trods for, at flytteovervejelser udviser sæsonudsving, og 
februar er normalt ikke den tid på året, hvor flest går med 
flyttetanker. I gennemsnit har der på tværs af de undersø-
gelser, vi har gennemført i februar 2014 og 2017 til 2020 væ-
ret 40,6 pct., der overvejede at flytte (spørgsmålet er ikke 
stillet i vores undersøgelser i februar 2015 og 2016).

Mindst lige så signifikant er stigningen i andelen af dan-
skere, der overvejer at handle bolig. Gennemsnittet for de 

runder, vi har gennemført i tidligere februar-måneder er 22 
pct. I februar 2021 er det 27 pct. af alle danskere, der over-
vejer at købe eller sælge en bolig (se den midterste figur på 
næste side).

Danskernes opfattelse af pandemien

Ligesom vi bruger statistiske metoder til at udlede, hvor-
dan forskellige tanker influerer på forventningerne, søger 
vi også at finde frem til, hvad der medvirker til at afgøre, 
om den enkelte dansker engagerer sig i boligmarkedet på 
forskellig vis. Til det formål har vi vores egen undersøgel-
se af danskernes opfattelse af pandemien. Spørgsmålene 
og fordelingen af respondenternes svar kan ses i figuren 
nederst på næste side. På det generelle plan er HOPE-pro-
jektet fra Aarhus Universitet nok en bedre kilde end vores 
undersøgelse, hvis man vil følge danskernes holdninger til 
forhold omkring pandemien. De spørger oftere, stiller flere 
spørgsmål og perspektiverer i forhold til udlandet. Men ved 
at undersøge forholdene i vores egen undersøgelse, opnår 
vi muligheden for at sammenholde respondenternes hold-
ninger til pandemien med, hvordan de forholder sig til bo-
ligmarkedet. 

Når vi gør det, kan vi bl.a. se, at dem, som har mindst 
tiltro til, at myndighederne har fundet det rigtige niveau for 
restriktionerne, har lavere forventninger til det kommen-
de års prisudvikling end andre. Samtidig er de også mere 
tilbøjelige til at ville indgå i en bolighandel. Når det gælder 
forventninger til prisudviklingen om fem år, er det primært 

Flyttelysten vil  alt andet 
lige forøges, hvis man 
har hjemmekontor og 
må dele det med andre i 
husstanden. (Foto: Liselotte 
Sabroe/Ritzau Scanpix)
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manglende tillid til vacciner, der holder forventningerne til-
bage. Det kan indikere, at den høje tillid til myndigheder og 
vacciner i Danmark bidrager til at holde forventningerne 
oppe. Overraskende nok, har hverken alvoren af pandemi-
en, sandsynligheden for nye nedlukninger eller forskelle i 
vurderinger af, hvor længe epidemien varer, tilsyneladende 
nogen sammenhæng med prisforventninger.

Corona’en påvirker flyttelyst

Mest interessant er det dog nok at se på sammenhængen 
mellem forskelle i oplevelser af corona, og den måde dan-
skerne hver især selv agerer i boligmarkedet. De danskere, 
som opfatter epidemien mere alvorlig end andre, har gene-
relt lavere tilbøjelighed til at ville flytte. De danskere, hvis 
hverdag i høj grad er påvirket, har det dog lige modsat. Jo 
hårdere, man er ramt af corona, jo mere engagerer man sig 
i det hele taget i boligmarkedet. Respondenter, som tilken-
degiver, at deres hverdag påvirkes meget af epidemien og de 
dertil hørende restriktioner, har en større flyttelyst, følger 
mere med i boligpriserne og har større interesse i at handle 
bolig. 

Oversat fra statistik til den virkelige verden, kan man 
sige, at hvis man er nødt til at arbejde fra sit hjemmekontor, 
og hjemmekontoret er køkkenbordet i en københavnerlejlig-
hed, hvor både partneren og børnene også sidder, er det let 
at få øje på en grund til, at man skulle ønske sig en større 
bolig (eller et sommerhus). Når man ovenikøbet har været 
forhindret i at bruge penge på ferier, oplevelser og restau-
rantbesøg, er det også lettere at agere på ønsket. Det er her 
kilden til den øgede flyttelyst skal findes. 

Modsat peger effekten af at opfatte corona som alvor-
lig på, at dem, som i mindre grad er påvirket af pandemien, 
faktisk har fået mindre lyst til at skulle flytte. Det kan f.eks. 
være folk, som allerede bor i en stor bolig, som har trukket 
sig tilbage fra arbejdsmarkedet, eller hvis børn er fløjet fra 
reden og derfor ikke har haft fjernundervisning hjemme i 
stuen. Altså folk som, hvis de handlede bolig, ville være til-
bøjelige til at udbyde mere end de efterspurgte. I det lys er et 
vist opadgående pres på priserne forståeligt.  

Om undersøgelsen

Boligøkonomisk Videncenter 
har gennemført sin forvent-
ningsundersøgelse siden 2010.
Der er normalt i omegnen af 
1.000 respondenter pr. under-
søgelse. De udgør tilsammen 
et repræsentativt udsnit af 
Danmarks befolkning mellem 
20 og 74 år. Seneste undersø-
gelse er gennemført i perio-
den mellem 27. januar og 
16. februar 2021. Her indgår 
1.068 respondenter.

Foto: Mads Jensen, Ritzau/Scanpix
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At rykke 
teltpælene op 
og flytte til en 
mindre dansk ø 
er et vidtgående 
skridt. 

’

Af Curt Liliegreen
Boligøkonomisk Videncenter

’Flugten’ 
til de små øer

Er det en skrøne eller er der beviseligt kommet flere mennesker 
til de mindre øer i de senere år – bl.a. på grund af coronapandemien? 

Her gennemgåes tallene og udviklingen for de mindre danske øer   

n af de historier, medierne har viderebragt under 
coronapandemien, har været, at de små øer for første 
gang i flere år oplevede positiv nettotilflytning. 
Det harmonerer tilsyneladende med de undersøgel-

ser, som Boligøkonomisk Videncenter har gennemført i sin 
forventningsundersøgelse om, hvordan danskerne forven-
ter, at boligpriserne vil udvikle sig i fremtiden. Her mener de 
adspurgte, at pandemien alt andet lige gør landdistrikterne 
mere attraktive på bekostning af bycentrene. For sårbare 
grupper med f.eks. svær astma eller KOL kan livet i byerne 
med deres høje incidensrate og mylder af mennesker fore-
komme truende i forhold til freden og idyllen på landet. 

At rykke teltpælene op og flytte til en mindre dansk ø er 
et vidtgående skridt. For de fleste forudsætter det, at man 
enten ikke er erhvervsaktiv længere, eller at man kan ud-
føre fjernarbejde. Det betyder et brud med det sociale net-
værk, man havde opbygget tidligere. Man må se i øjnene, at 
hvis man fortryder, er det ikke nødvendigvis så let at sælge 
boligen igen. De problemer fylder måske mindre, hvis man 
føler, at ens liv er truet. Samtidig er prisniveauet på boliger i 
landdistrikterne og de fleste mindre øer lavt. 

Stor variation i ø-billedet

De danske øer er meget forskellige. Nogle af de relativt store 
som Langeland, Ærø, Samsø, Fanø og Læssøe er selvstæn-
dige kommuner. Enkelte er forbundet med resten af landet 
med broer eller dæmninger som Bogø, Enø, Jegindø, Mas-
nedø, Rømø og Thurø. Andre har færgeforbindelser med 
meget kort sejltid. Det gælder Venø i Limfjorden, der kan 
prale med landets korteste rute med en sejltid på 2-3 minut-

ter skarpt forfulgt af Fur, også i Limfjorden, hvis færge har 
en sejltid på 4 minutter. Orø i Isefjorden har en færge med 
6 minutters sejltid. Andre er mere isolerede som Endelave 
mellem Jylland og Samsø, eller Sejerø, hvor færgeturen ta-
ger en time. Anholt udgør et særtilfælde med en sejltid på 3 
timer til Grenå.

Men holder fortællingen om, at øerne igen er blevet at-
traktive for en del af danskerne? Eller er det en af de under-
holdende historier med en ’menneskelig vinkel’, som pres-
sen elsker, når man forståeligt nok søger en enkelt positiv 
vinkel midt i en syndflod af dårlige nyheder om pandemien? 

Ser vi på gruppen af mindre øer – med risiko for at for-
nærme nogen med denne betegnelse – med under 7.000 
indbyggere, så holder historien. For disse øer under ét er 
der ganske rigtigt sket en befolkningstilvækst i 2020. Den 
var dog ikke stor: 109 personer fra 1. januar 2000 til 1. janu-
ar 2001. Og endda større tilvækst i 2018 med 161. Tilvæksten 
på de førnævnte 109 personer syner heller ikke af meget 
sammenlignet med Københavns Kommune, hvor folketallet 
steg med 5.777 igennem corona-året. Så historien er rigtig 
nok, om end den har fået alt, hvad den kunne tåle rent me-
diemæssigt. 

Kigger man på de lidt større øer Mors, Langeland og 
Møn, hvor folketallet ligger mellem 9.200 og 20.000, har de 
haft en relativt stor befolkningstilbagegang i de sidste 20 år, 
og den tilbagegang fortsatte i 2020. Ved at bruge indbygger-
tallet 7.000 som skillelinje ekskluderes Møn med sine 9.200 
indbyggere, og Tåsinge bliver den største ø med 6.300 ind-
byggere. 

Som det ses af figuren øverst på side 19, så stoppede de 
mindre øers befolkningsmæssige nedtur i 2016.

E

De orange områder 
på kortet er de øer, 
der er medlemmer i 
Sammenslutningen 
af Småøer i Danmark. 
Kortet er lånt samme 
sted. 
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Ærø 6 kvartalers glidende gennemsnit

Udviklingen i indbyggertallet for danske øer med befolkning under 7.000 indbyggere

Befolkningens bevægelser Ærø kommune 2006-2020

Ærøs boligpriser i procent af Odenses

Øernes store udfordring 

Udfordringerne for de danske øer har i mange år været et 
vigende folketal. Uanset om øerne netto kan tiltrække til-
flyttere eller ej, falder folketallet, fordi der fødes færre, end 
der dør. Dette forhold – kaldet fødselsunderskuddet – er ne-
gativt, fordi befolkningen på øerne er ældre. Faktisk ligger 
de sogne, hvor befolkningen er ældst, på øerne. I mange til-
fælde er nettotilflytningen også negativ, men til gengæld har 
der været en vis nettoindvandring fra udlandet. 

Der kan være mange definitioner af, hvad en mindre ø 
er. De øer, der i dag har mindre end 500 indbyggere, har til-
sammen 4.250 indbyggere. I starten af 1900-tallet, da Dan-
mark stadig var et stort produktionssamfund med landbrug 
og fiskeri, havde de 12.000. Faldet i indbyggertallet satte for 
alvor ind i 1955 og fortsatte til 1990, hvor det lå på 5.100. 
Siden da er befolkningen på de mindre øer kun gået mere 
beskedent tilbage. I lyset af de voldsomme produktionsfor-
andringer kan tilbagegangen virke mindre, end man umid-
delbart ville forestille sig. Den skal dog ses på baggrund af, 
at Danmarks befolkning i starten af 1900-tallet kun var på 
2,5 mio. mod 5,8 mio. i dag. 

Udfordringen med et faldende folketal betyder, at øerne 
rummer for mange boliger i forhold til, hvad der er behov for. 
Derfor står en stor andel af helårsboligerne tomme hen i den 
forstand, at der ikke længere er tilmeldt noget CPR-nummer 
til boligen. I stedet anvendes de typisk som fritidsbolig el-
ler er i andre tilfælde helt ubenyttede. Dette lægger selvsagt 
en dæmper på boligpriserne. Man tager imidlertid fejl, hvis 
man tror, at alle de mindre danske øer er lavpris-områder. 
Det afhænger helt af forbindelserne til ’fastlandet’, og hvor-
dan boligmarkedet ser ud i dette opland. Som altid er de lo-
kale forhold afgørende, når vi taler om fast ejendom.

 

Ærø som eksempel

Som eksempel på øernes befolkningsmæssige udfordring 
kan man tage Ærø. I den midterste figur på side 19 vises be-
folkningens bevægelser i Ærø kommune de senere år. 

Det fremgår tydeligt, at nettotilflytningen til Ærø svin-
ger mellem positiv og negativ, og den var positiv i corona- 
året 2020. Også nettoindvandringen, vist med grønt, er 
positiv, og den er mere vedvarende. Imidlertid er fødselsun-
derskuddet konstant negativt. Konsekvensen er derfor, at 
folketallet falder. Siden år 2000 er folketallet på Ærø faldet 
med knap 20 pct. 

Følgerne af det vigende folketal er, at der bliver et over-
udbud af boliger. Med en kvadratmeterpris for enfamilie-
huse på 5.000-6.000 kr. er Ærø så absolut et billigt sted at 
købe bolig. Og boligerne er blevet relativt billigere, som åre-
ne er gået. 

I perioden 2005-2010 lå kvadratmeterpriserne på Ærø 
på 50-55 pct. af priserne i Odense kommune (se figuren ne-
derst på side 19). Derefter fulgte imidlertid et fald, og om-
kring 2016 var Ærøs priser kun en tredjedel af priserne i 
Odense. Siden er det imidlertid vendt, og i slutningen af 
2020 var Ærø nået op på ca. 40 pct. af prisniveauet i Oden-
se. Priserne i en lille kommune som Ærø svinger meget fra 
kvartal til kvartal, og derfor er der i figuren lagt et glidende 
gennemsnit ind med grøn farve, så man lettere kan se ud-
viklingen i den overordnede trend. 

Yngre mennesker – et must

For øernes fremtid er det afgørende, at der kommer yngre 
mennesker. For at illustrere dette, viser tabellen nederst på 
denne side de sogne i Danmark, der har den højeste gen-
nemsnitsalder, og nogle af dem, der har den laveste alder. 

Der er ekstrem forskel på befolkningens alder på øerne 
og inde i universitetsbyerne. Det understreger, at det bliver 
særdeles vanskeligt at vende udviklingen ude på øerne. Øn-
sker man fra politisk hold, at også denne del af Danmark i 
fremtiden skal have befolkning og vitalitet, er der brug for 
en ekstraordinær indsats.

Det fremgår af tabellen herunder, at de sogne, der har 
den højeste gennemsnitsalder, er øer. Sogne med den lave-
ste gennemsnitsalder ligger i universitetsbyerne. De omfat-
ter både områder med udsatte boliger såvel som bydele, der 
i de senere år har set en voldsom byggeaktivitet. 

Det er derfor indlysende, at øerne er optaget af at til-
trække børnefamilier og kæmper for at forbedre infrastruk-
turen, der må antages at være helt afgørende for, at den mål-
sætning kan lykkes. 
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Ø Befolkning 
primo 2021 

Tilvækst 
i 2020 Forbindelse  Udbudte boliger  

 april 2021 
Tåsinge 6275
Ærø 5951
Samsø 3682
Thurø 3584

 3456
Læsø 1764
Bogø 1182
Orø 968
Fur 757
Rømø 559
Fejø  
Enø 416

400
Sejerø 342
Strynø 209
Agersø 188
Venø
Masnedø 169
Omø
Endelave 154

Fanø

455

Jegindø

178

165

62 Brofast med Fyn og Langeland 53
5  61

25 75 minutter 39
39 22
32 Færge 12 minutter 25
22  
- Forbundet med dæmning/bro 10
17 Færge 6 minutter 4
10 Færge 2 minutter 22
0 Forbundet med dæmning 30
5 Færge 15 minutter 5
5 1
11 Forbundet med dæmning 
0
12 Færge 29 minutter 
2 Færge 15 minutter 0

 2
 Brofast 0

1
1 Færge 60 minutter 

-

-
-

4

-

-

0
8
-
-

Færge 75 minutter t. Svendborg 
Færge  60
Forbundet med dæmning 

Færge 90 minutter 37

Brofast 
12

Færge 65 minutter  
 

Færge 50 minutter 2
2

Færge 2 minutter 

3
6

-

 

 Boliger med tilmeldt CPR  Boliger uden tilmeldt CPR  Andel uden CPR  

Samsø 1490 ,0 %
Læsø 784 382 32,8
Langeland 4403 1795 ,0 %
Ærø 2472 963 28

733 33
%

29
,0 %

Befolkningstilvækst

Enfamiliehuse med og uden tilmeldt CPR på ø-kommuner i 2021

Piller man 
Tåsinge og Thurø 
ud af opgørelsen, 
forsvinder 
stort set hele 
befolknings-
tilvæksten

’
De mindre øer og boligmarkedet 

Den øverste tabel herunder viser de største øer målt på 
befolkning for øer med færre end 10.000 indbyggere. Det 
fremgår af den nederste tabel, at de øer, der havde befolk-
ningstilvækst i 2020, især var dem, der havde den største 
befolkning eller var forbundet med resten af landet via en 
bro/dæmning.

Det betyder ikke, at de andre øer ikke fik tilflyttere. Men 
det viser, at disse tilflyttere ikke var nok til at opveje dem, 
der flyttede væk samt fødselsunderskuddet. 

Tabellen viser, at to øer, Tåsinge og Thurø, oplevede en 
befolkningsvækst på samlet 101 personer. Begge disse øer 
er forbundet med Fyn med en dæmning tæt ved Svendborgs 

centrum. Reelt er den nordlige del af disse to øer en udvi-
delse af Svendborgs centrum og rummer boliger ved kysten 
med liebhaverkvaliteter. Fuldstændig på samme måde lig-
ger Fanø med en sejltid på 12 minutter til Esbjergs centrum, 
men øen har ikke oplevet samme befolkningsvækst i 2020. 
Også Fanø har relativt dyre boliger i en ø-sammenhæng. 

Piller man Tåsinge og Thurø ud af opgørelsen af de dan-
ske øer, forsvinder stort set hele befolkningstilvæksten. Så 
pressehistorierne har måske været lidt for meget til den po-
sitive side.  

 

Anm.: ’Udbudte boliger’ betyder antal boliger udbudt på www.boligsiden.dk. 

Den ’blå’ landevej i form af en færge-
forbindelse er et vilkår for mange øboer. 
(Foto: Jørgen Bausager/Ritzau Scanpix)
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Der mangler 
simpelthen boliger 
på øerne, især 
lejeboliger, siger 
Dorthe Winther

’orthe Winther er af natur positivt indstillet og bobler 
af virkelyst. Det er egenskaber, der er gode at have, 
når man er formand for Sammenslutningen af Dan-
ske Småøer, der varetager interesserne for 27 min-

dre øer spredt rundt omkring i det danske farvand.
I sagens natur kan det ofte være brydsomt og kræve 

oceaner af tålmodighed, når man skal forsvare og hævde 
interesserne for en meget lille gruppe af danskere, som har 
valgt byen og fastlandet fra for at leve lidt mere fredeligt og 
afslappet på en mindre ø. Men i denne tid er der forår i luften 
og i medierne, der er ivrige for at kolportere den gode histo-
rie om, at flere og flere danskere på fastlandet er parate til 
at afprøve ølivet. 

Passer det nu også, hvad medierne skriver? 
– Jeg har lige set på de seneste tal for vores 27 øer. Samlet 
set er vi gået 16 personer frem. Det dækker over 18 øer, hvor 
der er fremgang eller status quo. Og de steder, hvor det er 
gået tilbage, er der kun tale om få personer. Det er små tal, 
men de udtrykker en positiv tendens. Og jeg tror faktisk, at 
coronaen har været med til at forstærke den udvikling. Flere 
af de sommerhusejere, der har besøgt os i nedlukningsperi-
oden, fortæller, at de godt kunne finde på at flytte herover og 
droppe deres helårshuse. For her er fred og ro hele året – i 
modsætning til de perioder, hvor sommerlandet bliver fyldt 
med masser af mennesker og støj.
 
– Så jo. Jeg er optimistisk, når det gælder fremtiden. Og jeg 
mener, jeg har noget at have det i, siger Dorthe, der i 1988 
sammen med sin mand og tre piger flyttede til den lille ø, 
Omø, placeret lige dér, hvor Storebælt og Smålandshavet 
møder hinanden. Frem til 2016 var hun skolelærer på øens 
lille skole, men udover lærergerningen var hun også blevet 
inddraget i arbejdet med at fremme øernes interesser i Sam-
menslutningen af Danske Småøer. Her blev hun formand i 
2010 efter en 9-årig periode som næstformand.

Som formand på deltid har hun normalt ca. 90 rejse-
dage, hvor hun tager rundt i landet for at tale Sammenslut-
ningens sag. Rejseriet har coronaen en sat en stopper for, 
men det betyder ikke, at foreningsarbejdet er sat på stand-
by. Tværtimod. Nu foregår det i stedet på Teams, Skype el-
ler andre af de digitale mødeformer, som der er gjort flittigt 
brug af under nedlukningen. 

Mere synlige

– Der foregår heldigvis en masse ting, som vi er involverede 
i. Faktisk synes jeg vi har udviklet os gennem årene og er 
blevet mere synlige i det politiske billede. Hvad der også er 
nødvendigt, hvis vi skal opnå indflydelse og få politikerne til 
at lytte – både på det kommunale og landspolitiske plan. Vi 
kan se, at vi bliver taget mere alvorligt i dag end tidligere. Og 
det er vi selvfølgelige glade for.

De små øsamfund er meget afhængige af de rammebe-
tingelser, som kommunerne og staten udstikker. Det gælder 
også øernes boligudbud – et område, hvor de er særligt ud-
fordrede. Der mangler simpelthen boliger. Ikke mindst leje-
boliger, som er en vigtig faktor, hvis man vil tiltrække nye 
beboere. 

– Vi har svært ved at svare de folk, der har været på en ø og 
er blevet så glade for, hvad de har set, at de gerne vil flytte 
hertil. »Men hvor skal vi bo – og kan vi eventuelt starte med 
at leje,« spørger de. Og kigger man på Boligas lister over bo-
liger til salg på øerne, er der ikke meget hjælp at hente. Der 
er kun ganske få helårsboliger til salg. Det er et stort pro-
blem, fortæller Dorthe Winther.

Almene boliger til øerne

– Derfor henvendte vi os sidste år til boligminister Kaare 
Dybvad og bad ham om at gøre noget, så der også kan kom-

me almene boliger til småøerne. Det er jo en boligform, som 
tiltrækker mange – også dem, der er kommet lidt op i åre-
ne, og som ikke gider besværet med at vedligeholde husene. 
Og for dem, som går i flytteovervejelser, men ikke tør tage 
skridtet fuldt ud ved at købe en ejendom. 

– Mange vil gerne bo til leje i en kortere periode, hvor man 
skal finde ud af, om man få sit arbejds- og familieliv til at 
fungere på en ø. Der er mange overvejelser i den retning hos 
dem, der ikke har boet på en ø før. 

Heldigvis for Sammenslutningen og andre har boligmi-
nisteren, der i mellemtiden også er blevet indenrigsminister, 
kvitteret ved gennem bolig og planstyrelsen at oprette en 
særlig pulje til etablering af almene boliger på småøerne og 
de fire ø-kommuner (Fanø, Samsø, Læsø og Ærø). Og ifølge 
Dorthe Winther har de almene boligorganisationer og de re-
spektive kommuner taget godt imod udspillet. 

– I hvert fald har vi hørt, at en del vil søge om tilskud til opfø-
relsen af boligerne. Der er også mange, der spørger, hvorfor 
vi ikke selv kan skaffe nogle prøveboliger, som midlertidig 
kan huse de tilflyttere, som gerne vil afprøve livet som øbo. 

Men problemet er, at vi som regel ikke har noget at tilbyde 
dem, når de vender tilbage og gerne vil bo fast på øen. Så 
gør det næsten mere ondt at måtte sige, at vi desværre ikke 
kan hjælpe. 

Samarbejde med kommunerne

– Men det er klart, at vi på øerne selv må gøre noget – og jeg 
tror, at det skal ske i samarbejde med kommunerne. Vi skal 
sammen finde nogle arealer, der kan udstykkes til boligbyg-
geri. Det må gerne være blandet byggeri – altså byggeri med 
forskellige boligtyper. Det kan være parcelhuse, men også 
gerne nye boligtyper. Nogle mennesker kan nøjes med 80 
m². Det vigtige er, at der er forskellige muligheder at vælge 
imellem. For dem, som efterspørger boligerne, er forskellige 
og har forskellige behov.

– Udfordringen er også, at de ledige helårshuse på øerne er 
blevet mindre gennem årene. Når ejerne dør, går husene på 
nogle øer i arv til børn eller andre familiemedlemmer, el-
ler bliver solgt som fritidsboliger, evt. med flexstatus (boli-
ger uden helårspligt, red.). Husene bliver dermed i langt de 
fleste tilfælde vedligeholdt, men er jo tabt som helårsbolig 

Jo, jeg er optimist –
og har noget at ha’ det i 

Formanden for Sammenslutningen af Danske Småøer Dorthe Winther 
ser lyst på fremtiden for de små øsamfund. Sammenslutningen er med 
ved forhandlingsbordet mange steder – og især sætter hun pris på det 

samarbejde, foreningen har med Folketinget og kommunerne

Af Per B. Jensen
PeRscript

D
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for potentielle nye tilflyttere, siger Sammenslutningens for-
mand, som peger på, at ændringer i Planloven måske kan 
løsne op for nogle muligheder. 

Muligheder i Planloven, men
 
– Alle vores øer er underlagt de oftest restriktive regler, der 
findes i henholdsvis strandbeskyttelseslinjen og kystnær-
hedszonen. Der er nogle muligheder i den sidstnævnte. Bl.a. 
ligger der en del landbrugsejendomme med tomme avls-
bygninger. Nogle af dem er i en fornuftig stand. Men som 
reglerne er i dag, må man kun oprette én helårsbolig i en af 
længerne, mens man til gengæld gerne må etablere seks fe-
rieboliger i ejendommen. 

– Derfor har vi sagt i de forhandlinger, der har været i for-
bindelse med evalueringen af Planloven, at det ikke giver 
mening, at reglerne kun tillader ferieboliger i en nedlagt 
landejendom, når det vi har brug for er lejeboliger. Giv mu-
lighed for at indrette f.eks. tre lejeboliger. I det hele taget: 
Hvis man ville bløde lidt op i de ofte stramme og uforståelige 
bestemmelser i Planloven, kunne man sagtens forestille sig, 
at der i disse områder kunne bygges noget mere, som ville 
komme øerne til gode. Naturligvis med respekt for naturen 
og kulturen på øerne. I dag løber vi ofte panden mod en mur.

Godt samarbejde med kommunerne

Så kommunerne og øerne har mange fælles interesser. 
Er de blevet bedre til at se jeres behov?
– Jeg synes, at samarbejdet mellem den enkelte ø og kom-
mune er blevet klart forbedret de senere år. Kommunerne 
er generelt mere positive og lydhøre over for vores behov. 
Der skal selvfølgelig være en vis balance i de krav, vi stiller. 
Og her tror jeg, at nogle kommuner nogle gange kan blive 
lidt trætte af at blive udstillet som dem, der spænder ben 
for øernes udvikling. Det giver dårlig omtale, men der ligger 
også noget reelt i holdningsskiftet. Samarbejde er til fælles 
bedste. Nogle gange kan øerne være turistmagneter til stor 

gavn for de nærliggende kommuner. Og hvis der er frem-
gang i indbyggertallet – og det er der for halvdelen af øer-
nes vedkommende – vil de gerne være med til at understøtte 
den gode udvikling. 

– Så generelt skal der lyde ros til kommunerne. De er gode 
til at gå i dialog med øerne, og det er i virkeligheden det, jeg 
efterspørger. Dialogen og snakken om, hvordan kan vi få ud-
viklet vores øer

Færgernes betydning

Det seneste eksempel på det gode samarbejde finder man 
på Lolland, hvor kommunen netop har købt en afløserfærge 
til de færger, der sejler mellem Femø, Askø og Fejø. Nogle 
gange er der brug for at tage en af færgerne ud af drift, fordi 
den skal på værft for at blive repareret og efterset. Så i ste-
det for at de tilbageværende færger skal sejle på kryds el-
ler tværs uden for den almindelige sejlplan, sætter man den 
nye færge ind, så sejlplanen kan fortsætte uforstyrret. Det 
er godt tænkt.

– Vi kommer jo ikke udenom, at det at have en færgeforbin-
delse indtil fastlandet er utrolig vigtigt for øernes velbefin-
dende. Det skal være muligt at komme frem og tilbage for 
øboerne. Det er vores landevej. Øernes landeveje er færger-
ne, siger hun, men nævner også skoleforhold, butikker og 
sundhedsfaciliter som afgørende for øernes fremtid.

– I det hele taget er infrastrukturen, herunder en stabil og 
hyppig færgefart, af afgørende betydning for øerne. Når du 
flytter ud på en ø, tænker du: Her går færgen på de og de 
tidspunkter. Kan det passe ind i mit arbejde? Så udover at 
færgen skal sejle et vist antal gange om dagen, betyder sta-
biliteten rigtig meget. Kan jeg regne med, at den bliver ved 
med at sejle – eller skal færgedriften hvert år forhandles 
med kommunen, når de skal lægge nye budgetter? Det er 
dræbende for tilflytningen, for så mister folk tilliden til fær-
gefarten.

Turismen – stort potentiale 

Dorthe Winther nævner turismen som et af de områder, 
hvor der ligger et stort potentiale for de fleste småøer. 

– En del af øerne arbejder professionelt med turisme, hen-
viser til hinanden og samarbejder om fx åbningstider, mens 
man på andre øer måske kun ser på sin egen forretning. Der 
er ingen tvivl om, at vi her kan lære af hinanden på tværs af 
øerne og udveksle erfaringer om, hvordan vi gør det bedst 
muligt, så vores turister kommer igen og i øvrigt fortæller 
om deres ø-besøg til familie og venner.
For turister er vigtige – ikke bare for det liv og den omsæt-
ning de bringer til vores øer, men også fordi en turist er en 
potentiel tilflytter.

– Vi skal kunne gøre det bedre og optræde mere profes-
sionelt, end vi gør i dag. Vi skal hjælpe hinanden og f.eks. 
samarbejde mere om åbningstider, lige som vi skal kunne 
tilbyde flere lokale varer og specialiteter. Det er der nogle af 
øerne, der har forstået – og her er et stort lærings- og erfa-
ringspotentiale at tage hul på. Vi skal simpelthen blive bedre 
til at spille hinanden.

Det såkaldte landevejsprincip, hvor det skal koste det 
samme at sejle til øerne, som det koster at køre på vejene, er 
en vigtig brik for at øge bosætningen og turismen. Det har 

været et langt sejt træk, og der er endnu et stykke vej, før vi 
er i mål, oplyser Dorthe Winther.

Men jeg fornemmer, at der er bred opbakning i Folke-
tinget til, at vi forhåbentligt kommer i mål med det inden alt 
for længe.

Øbo – ikke en livstidsdom

Tilbage til Dorthes optimisme:
– Coronaen har vendt op og ned på mange ting. Nogle sid-
der inde i byen og spørger sig selv om, hvorfor de er havnet 
her. Var det ikke nu, at vi skulle tage springet og flytte ud? 
Vi kan oven i købet få solgt vores hus eller lejlighed til en 
ordentlig pris. Og til dem, der stadig er i tvivl – eller fortry-
der det efterfølgende, plejer jeg at sige: At blive øbo er ingen 
livstidsdom. Man kan godt vende tilbage. Nogle bliver her, 
indtil deres børn er vokset op – og flytter efter dem, når de 
forlader øen.

– Så mit budskab til de tvivlende er: Her er en mulighed for 
at prøve noget andet end det, du plejer at gøre. Hvis det fun-
gerer, kan du blive boende. Og hvis ikke, så rejser du tilbage. 
Men med i kufferten har du opnået nogle erfaringer – og er 
måske blevet lidt klogere på livet. Og hvis du har børn, har 
du i hvert fald givet dem et godt rygstød for livet.  

Omøs vartegn er Fyrtårnet, der blev 
opført i 1894, men siden er blevet 
restaureret af flere omgange. 
(Foto: Søren Breiting, Ritzau/Scanpix).

Nogle af Omøs sommerhuse ved 
kystskrænten ud mod Storebælt. 
Foto: Søren Breiting/Biofoto 
Ritzau/Scanpix

Den lille havn, 
Kirkehavn, på Omø, er 
både en fiskerihavn og 
en lystbådehavn.
(Foto: Søren Breiting, 
Ritzau/Scanpix).

Om Sammenslutningen

Sammenslutningen af 
Danske Småøer er en 
interesseorganisation 
for 27 småøer, der hver 
har færre end 1200 
beboere. Øerne er uden 
broforbindelse til fast-
landet og indgår hver for 
sig i andre kommuner.  

At blive øbo er 
ingen livstidsdom. 
Man kan godt 
vende tilbage til 
det, man kom fra

’



26 27

BOLIGMARKEDET BOLIGMARKEDET

KØBS-
PRIS

Et 'salgspar'

GEVINST

TAB

SALGS-
PRIS

an hører ofte boligmarkedet omtalt som en guld-
randet investering. Man skal bare blive boligejer 
og hoppe med på boligtoget. Så kan man på sigt 
blive rig og opnå de værdistigninger, man får som 

husejer, og på den måde sikre sig en opsparing, som det el-
lers er svært at tilegne sig som almindelig lønmodtager. 

Et andet synspunkt, man også hører, er at betragte bo-
ligmarkedet som et kasino med vindere og tabere. Boligge-
vinsten er som at have købt en lottokupon. At det er ren og 
skær tilfældighed, om man bliver vinder eller taber. 

Dén diskussion tager som regel afsæt i de prisstigninger 
målt i procent på fast ejendom, som man kan se opgjort i sta-
tistikkerne fra Finans Danmark, Danmarks Statistik, Bolig-
siden.dk, Boligøkonomisk Videncenter og andre. Én ting er 
imidlertid statistikker over den gennemsnitlige prisstigning 
i et indeks. Noget helt andet er, hvad den enkelte boligejer 
rent faktisk realiserer af gevinster i kroner og ører. 

Den realiserede gevinst er den, der fremkommer, når 
boligejeren sælger sin bolig. Alt andet er papirgevinster, der 
kan forsvinde igen, før boligejeren får lagt sin hånd på dem. 
For at opgøre de realiserede gevinster må vi vide, hvad den 
enkelte boligejer gav for boligen, da han i sin tid købte den, 
og hvad han fik for boligen, da han solgte den. Vi har altså 
brug for informationer om to handler for samme ejendom. 
Det kaldes et ’salgspar’. 

Stort datamateriale

Sådan en statistik findes, for det er netop den type data, vi 
bruger i Boligøkonomisk Videncenter, når vi opstiller vores 
boligprisindeks. Derfor kan datamaterialet hurtigt omstilles 
til tal for gevinsterne. Talmaterialet er endda overvældende. 

720.000 af de såkaldte ’salgspar’ ligger til grund for opgø-
relsen. Den omfatter de boliger, hvor både køb og efterføl-
gende salg skete indenfor tidsrummet fra 1992 til 2018.  

Tallene er ikke 100 pct. retvisende, for boligejeren kan 
også have brugt en del penge på at sætte sin bolig i stand. De 
helt store ombygninger, som kræver byggetilladelse, fanger 
vi imidlertid i vores data, hvor de er sorteret fra. Boliger, der 
ikke er handlet i almindelig fri handel, sorteres også fra. Det 
er f.eks. familieoverdragelser. Her kan vi ikke stole på pri-
sen. Vi sorterer også boliger fra, hvis de er handlet mere end 
én gang inden for et halvt år. Endelig tager vi ikke tvangs-
auktioner med, hvor prisen ofte er markant lavere end den 
normale markedspris. 

Nu kan vi se, hvor mange boligejere, der tjente på boli-
gen, og hvor mange, der tabte penge. Vi kan fordele det ud 
på boligejere alt efter hvilket år, de købte boligen, og hvilket 
år de solgte den igen. Vi kan også fordele det på landsdele. 
Det er en vigtig parameter, for som alle ved, har der været 
store geografiske forskelle i boligprisernes udvikling.

Købs- og salgsår er vigtige 

Boligejerens købs- og salgsår er afgørende for den mulige 
gevinst. Købte man boligen i kriseåret 1993 og solgte den i 
boom-året 2006, skød man populært sagt papegøjen. Købte 
man i kriseåret 1993 og fik først solgt i kriseåret 2012, var 
gevinsten straks mindre. Og var man så uheldig at købe på 
toppen af boligboblen i 2006, og blev tvunget til at sælge i 
2012, så tabte man rigtig mange penge. 

Kun hvis man har holdt fast i sin bolig i rigtig mange år, 
er man nærmest sikret en gevinst. Så for dem, der købte i 
1992 og solgte 25 år efter i 2017, blev boligen til en stor ge-
vinst. Og for de ældres vedkommende blev det en form for 
pensionsopsparing. 

Opgørelsen ser bort fra, at boligejeren kan have haft 
kurstab/-gevinster på realkreditlån og ofte har brugt en del 
penge på ejendomsmægler og advokat. Som før nævnt ser 
man også bort fra de penge, der er gået til mindre istand-
sættelser, herunder værdien af eget arbejde. Der er ikke 
tale om millimeterpræcision, når vi opgør gevinster og tab. 
Tallene vil tendere mod at overvurdere gevinsterne, fordi vi 
ikke har trukket disse ekstra udgifter fra. 

Undtagelserne 

Talgrundlaget er ikke helt uden problemer. De tilfælde, hvor 
boligejeren købte boligen før 1992, er ikke med. Købte man 
boligen i slutningen af 1970’erne eller under boomet i mid-
ten af 1980’erne og solgte den igen under krisen i starten 

af 1990’erne, har man haft et stort tab. Omvendt, hvis man 
købte boligen i kriseårene lige før 1992 og solgte den under 
boligboblen i 2005-06 eller under det nuværende prishop, 
har man fået en stor gevinst – de gevinster er heller ikke 
med. Opgørelsen må tages med dette forbehold. 

Talmaterialet dækker bedst handlerne i slutningen af 
perioden. Knap 60 pct. af alle handlede enfamiliehuse i pe-
rioden 2016-18 indgår i materialet. For ejerlejligheder er det 
knap 95 pct. af handlerne i de år, der er medtaget her. 

De 720.000 salgspar dækker både ejerlejligheder og 
enfamiliehuse. Ser vi kun på enfamiliehuse, er der 458.000 
salgspar (se figuren øverst på side 29).

Beskedne gevinster

For den periode, vi har data for, er der oftest tale om ge-
vinster i intervallet fra 0-400.000 kr. Dette er forholdsvis 
beskedne gevinster set fra et privatøkonomisk synspunkt, 
fordi boligejerne givetvis også har haft udgifter til istand-
sættelser, betalt ejendomsmægler, advokat, stempelafgifter 
og andre handelsomkostninger. 

Handlerne er ikke korrigeret for inflation. Derfor vil tal-
materialet tendere mod at overdrive gevinsterne. Det gæl-
der især for lange ejerskabsperioder, hvor købet fandt sted 
i starten af 1990’erne. Derimod betyder inflationen ikke så 
meget for gevinsterne de sidste ti år, hvor stigningen i for-
brugerpriserne har været beskeden. 

Der er imidlertid også handler, der afviger markant fra 
det typiske. En lille andel af boligejerne, 0,8 pct., har haft 
tab over 1 mio. kr. Lidt flere, 1,4 pct., har haft en værdistig-
ning på over 3 mio. kr. Fordelingen mellem tab og gevinster 
er ikke symmetrisk, men ’højreskæv’, som det hedder i fag-
sproget. Der er således flere, der har gevinster i størrelsen 
½-1-1½ mio. kr end dem, der har lidt tab i samme størrelses-
orden. Ganske mange har fået gevinster over 1 mio. kr.

Ejerboligmarkedet har både vindere og tabere. ’Festen’ finder 
primært sted i og omkring hovedstaden, og der er er ingen garanti 

for at blive inviteret med, selv om man er boligejer

Succes på boligmarkedet 
handler om timing 

og beliggenhed

M

Af Marc Lund Andersen 
Boligøkonomisk Videncenter
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Realiserede værdistigninger og -tab på ENFAMILIEHUSE i hele Danmark, 
hvor køb og efterfølgende salg skete indenfor intervallet 1992-2018

Realiserede værdistigninger og -tab på EJERLEJLIGHEDER i hele Danmark, 
hvor køb og efterfølgende salg skete i perioden/intervallet 1992-2018 

Landsdel Byen København 24.079 13.348 1.289.000
Landsdel Københavns omegn 57.888 33.978 1.094.000
Landsdel Nordsjælland 84.071 43.512 733.000
Landsdel Østsjælland 48.985 23.675 596.000
Landsdel Vest- og Sydsjælland 134.339 63.739 246.000
Landsdel Fyn 103.653 45.688 314.000
Landsdel Sydjylland 164.764 64.936 245.000
Landsdel Østjylland 167.967 70.395 428.000
Landsdel Vestjylland 105.758 42.060 205.000
Landsdel Nordjylland 137.063 56.522 241.000

PRIVATEJEDE
ENFAMILIEHUSE,
2021 

SALGSPAR
I MATERIALET

GENNEMSNITLIG
GEVINST I KR.

Gevinster på enfamiliehuse 
fordelt på landsdele 

Ser man på ejerlejligheder (se den nederste figur på 
side 29), er de hyppigste gevinster koncentreret i det rela-
tivt snævre interval fra 0 til 300.000 kr. Igen er fordelingen 
højreskæv, hvor relativt få har lidt tab, mens en del flere har 
fået større gevinster. Det er dog få, der har opnået de helt 
store gevinster over 3 mio kr., svarende til 0,6 pct., hvor det 
for huses vedkommende var 1,4 pct.

 

Ulige fordeling af gevinsterne 

Gevinsterne er ulige fordelt geografisk (se tabellen nederst 
på denne side). De store gevinster har ligget i Landsdel Kø-
benhavn By og i Landsdel Københavns Omegn. Her har ge-
vinsterne været henholdsvis 1.289.000 kr. og 1.094.000 kr. 
For Danmark som helhed har den gennemsnitlige gevinst 
været 434.000 kr. I Landsdel Vest- og Sydsjælland er gevin-
sten ’kun’ 246.000 kr. og i Vestjylland 205.000. 

Man skal her huske, at der rent faktisk ikke er så for-
færdelig mange enfamiliehuse i Landsdel København By og 
Landsdel Københavns Omegn, slet ikke sammenlignet med 
Vest- og Sydsjælland eller Vestjylland. Der er 82.000 privat-
ejede enfamiliehuse beboet af ejer i de to Hovedstads lands-
dele tilsammen, mens Vest- og Sydsjælland har 134.000 og 
Vestjylland 106.000. Den sande boligfest er altså en fest, der 
primært foregår i og omkring landets hovedstad. Festen er 
ikke forbeholdt en lille udvalgt skare, for titusinder tager del 
i den, men det er langt fra en fest, man automatisk deltager i, 
blot fordi man er blevet boligejer. 

Når gevinsterne er nede på 200-250.000 kr., kan man 
spørge om der overhovedet er en real gevinst, når man kor-
rigerer for inflation og trækker handelsomkostninger og 
forbedringer fra. Det er således en myte, at man er garan-
teret gevinst, blot fordi man bliver boligejer. Dog gælder dog 
ikke i alle landsdele. 

Hvornår skal man købe?

Et andet forhold er, hvornår man skal melde sin ankomst 
på boligmarkedet, hvis man for alvor skal gøre en god figur 
ved festen. Opskriften på succes på boligmarkedet er både 
beliggenhed og timing. 

Man kunne godt forestille sig, at man som boligejer blot 
skulle blive i sin bolig i tilpas mange år, hvis man skulle 
være sikker på gevinst. Den strategi er imidlertid ikke al-
tid den rigtige. Der har været perioder, hvor en lang ejer-
skabsperiode forud for salg af boligen ikke har resulteret 
i nogen gevinst, tværtimod. Det fremgår af opgørelsen i fi-

guren øverst på side 30, hvor der er korrigeret for inflation 
ved beregning af gevinsterne. Figuren viser, hvor meget ens 
bolig er steget renset for inflation, når man sælger den efter 
20 års ejerskab. 

Desværre kan vi ikke gå længere tilbage end 1992, hvis 
vi skal have præcise oplysninger om de enkelte bolighand-
ler. Vi har altså ikke ’salgspar’ tilbage til 1960, men derimod 
kun de mere overordnede prisindeks for udviklingen på bo-
ligmarkedet. 

Det fremgår, at en lang ejerskabsperiode ikke hjalp på 
gevinsterne, hvis man solgte boligen i perioden fra starten 
af 1980’erne og frem mod slutningen af 1990’erne. 

De fleste af os opfatter ikke boligmarkedet som en rou-
lette eller en karrusel, som man kan hoppe af og på, når man 
har lyst. Vi er ofte bundet til vores bolig af følelsesmæssige 
og praktiske forhold, og afholder os fra at handle hyppigt 
som følge af de økonomiske og tidsmæssige ressourcer, der 
skal sættes ind. Imidlertid er timingen afgørende for de ge-
vinster, man tager med sig. En lang ejerskabsperiode er ikke 
en garanti. Der er til gengæld de specifikke år, man kommer 
ind på markedet og forlader det igen. 

Nederst på side 30 er konstrueret en lidt indviklet figur, 
der viser, hvor afgørende timingen er. Man skal bruge lidt 
tid på at sætte sig ind i figuren, men det er umagen værd, for 
den indeholder mange informationer.

 

År med tab for boligejeren

I figuren kan man se, hvor mange bolighandler, der endte 
med at give tab for boligejeren, når der blev købt i et bestemt 
år. Det ses af den blå linje. Den viser således, at 48 pct. af 
alle boligkøb, der blev foretaget i året 2006, hvor vi havde en 
boligboble, endte med at give tab. De 48 pct. med tab inklu-
derer alle efterfølgende salgsår, lige fra 2007 til 2018. Så køb 
under en boligboble er en katastrofal købsstrategi – det er 
blot svært for boligejeren selv at gennemskue, hvornår der 
er tale om en boble. 

Figuren viser også, hvilke handler, der har givet tab, 
afhængigt af salgsåret. Det viser den orange kurve. Ramte 
man toppen og solgte i 2006, fik stort set alle gevinst. Kun 4 
pct. af handlerne endte i et tab. Missede man imidlertid top-
pen og først fik solgt i 2012, måtte hele 33 pct. af boligejerne 
realisere et tab. Var man hurtigere og kom væk fra markedet 
i 2009, hvor finanskrisen ellers for alvor ramte dansk øko-
nomi, havde man en større chance for at slippe afsted uden 
tab. Så var der 21 pct., der fik et tab. 
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Foto: Lars Laursen/Biofoto 
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Gennemsnitlig real prisstigning ved salg efter 20 års ejerskab, enfamiliehuse 
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Konklusionen er, at den rette timing er en mere sikker 
måde at få en gevinst på, end et langt ejerskab historisk har 
vist sig at være. De færreste danskere kan imidlertid hand-
le bolig, som var det aktier. Man kan ikke altid vælge frit, 
hvornår man vil købe og sælge. Samtidig er det vanskeligt at 
forudse prisudsvingene. Den rette timing må derfor forstås 
som et udtryk for held.

Makroprudentiel regulering

Store udsving i ejerboligpriserne er problematiske, fordi de 
kan ramme familiernes privatøkonomi og i værste fald føre 
til tvangsauktion. Udsvingene påvirker familiernes rådig-
hedsbeløb, og derved bliver forbrugsmuligheder og formue-
udvikling en funktion af tilfældigheder på boligmarkedet og 
ens alder fremfor uddannelse og arbejdsindsats. 

Udover at skabe problemer for den enkeltes privatøko-
nomi, kan de kraftige udsving i boligpriserne også skabe 
forstyrrelser i forhold til den finansielle stabilitet og tendere 
til at forstærke konjunkturudsving. Af disse grunde forsø-
ger man fra myndighedernes side at bremse de værste pris-
udsving. 

Det gøres i dag ved hjælp af den såkaldte makropruden-
tielle regulering - en form for regulering, der blev realise-
ret efter finanskrisen (Se Magasinet nr. 32, december 2019). 
Dog er det vanskeligt at afbøde de største gevinster/tab fra 
udsvingene. Omvendt gælder det for rigtig mange boligeje-
re, at de gevinster, som de høster, trods alt er relativt be-
skedne og hyppigst ligger i intervallet fra 0 til 200.000 kr. 
– vel og mærke før handelsomkostningerne er trukket fra. 
Ligeledes er de fleste tab ganske beskedne. 

Kapitalgevinsterne har ført til en politisk diskussion om 
at indføre en form for avancebeskatning ved salg af boligen. 
Problemet er her, at man ikke kan beskatte med tilbagevir-
kende kraft. Man kommer således ikke til at inddrage en del 
af de store gevinster, der allerede er skabt i Region Hoved-
staden de sidste årtier. Derimod vil en sådan skat ramme 
dem, der har købt bolig senere til de høje priser. De får altså 
både den høje pris og en avanceskat oveni. Det er der næppe 
nogen form for retfærdighed i. 

Brug for tilpasninger

Tanken om ’retfærdighed’ og generel moralisering bør nok 
holdes ude af den tekniske udformning af boligskattesyste-
met. I stedet bør man se efter tilpasninger i systemet, der 
fremadrettet kan opfylde en række objektive krav. Det kan 
f.eks. dreje sig om følgende punkter:

Systemet skal: 
— være enkelt og opleves som gennemsigtigt og 
 retfærdigt, så det kan opnå skatteborgernes accept 

— være neutralt i forhold til beskatning af andre 
 aktiver, så man undgår spekulation

— sørge for, at ændringer ikke skal forværre situa-
 tionen for de i forvejen svage grupper som unge, 
 førstegangskøbere, lavindkomstgrupper eller 
 bosatte i landets yderområder

— ikke skabe utryghed om den fremtidige beskatning 
og prisudvikling for ejerboligen

— ikke give et ekstra incitament til øget gældsætning

— virke dæmpende på den langsigtede opadgående 
pristrend i de større byer ved at have et element af 
beskatning af grundværdi, et klassisk økonom-

 standpunkt indenfor boligbeskatning. 
 

Listen er lang, for hensynene er mange. Derfor er det ikke 
klogt, hvis diskussionen om beskatning tager afsæt i et pris-
hop for boliger i enkelte år.  
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i forsikrer os mod stormskader på vores hus og mod 
skader på rør. Vi har en lovpligtig ansvarsforsikring 
på vores bil. Vi har måske også forsikret vores kæ-
ledyr. Vi tegner rejseforsikring, når vi en dag igen 

får lov at komme ud. 
Trangen til at sikre sig mod det uventede er stor, men en 

af de største tabsrisici, som vi kan møde i vort liv – et sam-
menbrud på boligmarkedet – kan vi ikke forsikre os mod. 
Undtagen ved at udvise sund fornuft og en del tilbagehol-
denhed. Det vil sige: Lige i øjeblikket kan vi ikke forsikre os 
mod en denne risiko, men boligøkonomer har i årevis arbej-
det med, om man kunne skabe en sådan forsikringsordning. 

Inden for den finansielle verden findes der også pro-
dukter, som nogen opfatter som forsikringer. Som regel ta-
ger man fejl, når man tror, at disse produkter svarer til de 
traditionelle forsikringsprodukter. For år tilbage tegnede 
rigtig mange andelsboligforeninger SWAP-aftaler på de-
res lån, fordi de troede, at de dermed forsikrede sig mod en 
rentestigning. Hvad de ikke vidste var, at de I virkeligheden 
indgik et væddemål med den finansielle sektor om, hvor-
vidt renten steg eller ej. Her tog andelsboligforeningerne det 
standpunkt, at renten ville stige. De tabte væddemålet, og 
fandt så ud af, at mens forsikringspræmien er velkendt på 
en normal forsikring, er omkostningen ved en SWAP-aftale 
– væddemålet – afhængig af, hvor stort man taber vædde-
målet. Det viser faremomentet, når personer uden finansiel 
indsigt kaster sig over mere komplekse produkter. 

Short selling 

Der findes andre måder at forsikre sig på i den finansielle 
verden. I virkeligheden er ’strategier for risikohåndtering’ 
en bedre måde at beskrive det på. En ofte forkætret strate-

gi i offentligheden er short selling. Her forventer investor, at 
en aktie falder, og derfor indtager han en position, hvor han 
kan tjene på et sådant fald. Det kan sikre investor mod et 
fald på andre aktier, som han ejer, og som han ønsker at be-
holde – såkaldte lange positioner. Short selling kan imidler-
tid gå galt, hvis de aktier, man tror falder, begynder at stige. 
Det mærkede en række hedgefonde for nylig på den hårde 
måde, da Tesla-aktien steg fremfor at falde som forventet. 
Helt galt gik det for shortsælgerne, da de væddede på, at 
videovirksomheden GameStop skulle falde. Andre købte 
imidlertid aktien og pressede kursen op, hvorved der op-
stod et såkaldt short squeeze. Læren heraf er, at disse typer 
af transaktioner bør være forbeholdt professionelle. 

Når nogen opfinder et kompliceret produkt, der kan 
’sikre’ en boligejer mod et prisfald, er der al mulig grund til 
at være på vagt. Er det nu historien om renteswap’erne om 
igen? Og er det noget, der kan ende med at give voldsomme 
tab?

Forhistorien

Historien om at forsikre boligejeren mod prisfald tager sin 
begyndelse i 1993, da økonomer – herunder den senere No-
belprismodtager Robert Shiller – foreslog, at man kunne 
etablere et marked for såkaldte derivater, som boligejeren 
kunne handle i for at sikre sig mod prisfald. Derivaterne 
skulle knyttes til udviklingen i et boligprisindeks. I 1999 gik 
Robert Shiller og Karl Case videre med idéen og foreslog, at 
det skulle fungere som en forsikringsordning, fordi handel 
med derivater nok ikke lå lige for den almindelige boligejer. 

Boligejerne skulle ikke have dækket deres tab på egen 
bolig 100 pct. Derimod skulle deres kompensation afhænge 
af udviklingen i et overordnet indeks for prisudviklingen i 

et givet geografisk område. Ellers vil boligejeren også miste 
tilskyndelsen til at vedligeholde sin bolig. Man kunne også 
forestille sig, at nogen ville handle til kunstigt lave priser 
og til gengæld få penge under bordet plus kompensation via 
forsikringsordningen. 

Hvis boligejeren har brugt en mindre formue på at ud-
skifte køkken og bad og indrette en tidligere ubeboet før-
stesal i villaen, ville det være uretfærdigt at bedømme hans 
gevinst/tab, hvis han solgte huset til den faktiske salgspris. 
Det kunne f.eks. være, at han i et kriseår som 2009 havde 
kunnet sælge huset med en ganske beskeden ’gevinst’. Men 
hvis han har investeret 1 mio. kr. eller mere i huset, så er 
gevinsten fiktiv. I virkeligheden har han lidt et stort tab. En 
sådan boligejer vil have stor fordel i, at det ikke er hans egen 
ejendom, der ligger til grund for kompensationen, men der-
imod udviklingen i hele markedet. 

Giver det i det hele taget nogen mening at tale om at for-
sikre sig mod tab i den situation, hvor hele boligmarkedet er 
ved at crashe? Vil en sådan forsikring ikke blive alt for dyr 
for boligejerne i forsikringspræmie? Her gælder det, at det 
kun er en vis andel af boligejere, der sælger med tab, selv 
i de værste kriseår. Rigtig mange boligejere har købt deres 
bolig mange år før salget, og de vil stadig kunne tjene penge 
ved salg, selvom priserne de sidste år før salget er faldet lidt. 
Det er også kun i visse perioder, at der er prisfald på ejer-
boligen, når samfundsøkonomien rammes af en økonomisk 
krise. (Se den foregående artikel).

Eksempler på garanti-  
og forsikringsordninger

Før man ryster på hovedet ad det hele og afskriver det som 
noget fantasteri fra universitets-teoretikere, skal man lige 
være klar over, at der findes en række ordninger rundt om i 
verden i dag, der minder om en forsikringsordning. Som ho-
vedregel er der ikke tale om ordninger, der dækker boligeje-
rens tab ved et prisfald. I stedet dækker de risikoen for den 
institution, der låner penge til boligejeren. Det sikrer, at der 
er lånevillighed i den finansielle sektor, og at svage grupper 
ikke skubbes ud af boligmarkedet. 

I Finland garanterer staten for en del af lånene, når bo-
ligkøberen forud har sparet op på en særlig præmiekonto til 
udbetalingen på 10 pct. Det sikrer, at boligkøberen dels kan 
opnå et lån, og dels låner til en lavere rente. 

I USA kan låntager – typisk førstegangskøbere – teg-
ne en forsikring på boliglånet gennem FHA, Federal Hou-
sing Administration. FHA garanterer lånet, men udsteder 
ikke selv lånet. Det er et krav, at man tegner en forsikring på 
tilbagebetalingen af lånet. Det koster 1,75 pct. af hovedsto-
len ved optagelsen plus en årlig præmie. I disse tilfælde kan 
man slippe afsted med en udbetaling på kun 3,5 pct. og en 
lavere kreditscore end andre købere. Lige som i Danmark 
må låneren affinde sig med, at ens kreditværdighed vurde-
res. Forskellen er, at der i USA findes systemer, som udreg-
ner kreditværdigheden som et bestemt tal. 

Af Marc Lund Andersen 
Boligøkonomisk Videncenter

Kan man som boligejer
forsikre sig mod prisfald?  

Et sammenbrud på boligmarkedet er et skrækscenarie 
og får såvel boligejere som boligøkonomer til at tænke i forsikringsbaner. 

Her redegøres for muligheder og risici ved en mulig forsikringsordning 

V
Kort om SWAP og derivater

En SWAP-aftale er en aftale 
mellem to parter om at bytte 
forskellige typer af betalinger 
i løbet af en nærmere aftalt 
periode.

Et derivat er et finansielt 
instrument, hvis værdi er 
afledt af et underliggende 
aktiv.
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I Holland opererer man med en ordning, der kommer 
lidt tættere på at være en forsikring mod prisfald. Teg-
ner man en sådan forsikring, garanteres lånet af en fond, 
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Det forudsætter 
dog, at man ikke køber en dyrere og mere luksuriøs bolig. 
Forsikringspræmien er 0,7 pct. ved optagelsen af lånet. Hvis 
man ikke kan betale lånet tilbage som følge af sygdom, skils-
misse eller arbejdsløshed, træder fonden til. Er det nødven-
digt at sælge boligen, kan fonden i nogle tilfælde gå ind og 
hjælpe, hvis salgsprisen bliver lavere end lånesummen. 

Der er selvfølgelig et stykke vej at gå fra denne type ord-
ning og så til at få dækket et prisfald mere generelt. Eksem-
plerne viser dog, at tanken om en form for sikring langtfra 
er fremmed på ejerboligmarkedet. 

Hvordan opbygger man en forsikring

For at få en boligprisforsikring op at køre, skal man som ud-
gangspunkt bruge to værktøjer:

- Et retvisende indeks for boligprisernes reelle 
 udvikling
- Finansielle derivater, som kobles til prisindekset

Dernæst er det nødvendigt at have data, der tillader en fea-
sibility analyse af en sådan forsikringsordning, så man kan 
se, om den vil være tilstrækkelig attraktiv for den enkelte 
boligejer – er den det, så vil der også være en ’business case’ 
for en virksomhed, der vil sælge disse forsikringer. Det er 
nødvendigt at beregne forsikringspræmien, og hvor stor en 
dækning, den enkelte boligejer typisk ville få af sit tab. 

Det prisindeks, der skal anvendes, skal ikke kunne på-
virkes af, at der i enkelte kvartaler sælges atypisk dyre eller 
billige huse i det geografiske område, hvor indekset gælder. 
Ellers ville det blive tilfældigt, om forsikringskunderne kun-
ne tjene eller tabe på deres forsikring. Samtidig skal indek-
set ikke kunne blive pustet op i værdi, fordi husejerne gen-
nemfører omfattende forbedringsarbejder på deres boliger 
og dermed løfter dem i værdi. Vi kan kort sagt ikke bare gå 
ud og måle de gennemsnitlige kvadratmeterpriser på hand-
lede huse i et enkelt område. 

Case-Shiller indekset 

Der findes flere metoder til at konstruere de kræven-
de indeks, der er nødvendige. Robert Shiller og Karl Case 
udviklede selv et sådant indeks ved en metode kaldet ’re- 
peat-sales’-metoden. Eller på dansk ’Gentagne-salg’-meto-
den. Mange, der følger amerikanske børsnyheder, vil såle-
des have hørt om Case-Shiller-indekset, som Standard & 
Poors beregner. I Danmark konstruerer Boligøkonomisk Vi-
dencenter et tilsvarende indeks. 

Dernæst er der de finansielle instrumenter, som også 
er realiseret i virkelighedens verden i USA – om end med 
begrænset succes. Det største problem er at forklare, hvor-
dan det fungerer, for det vil nok forekomme noget tåget og 
uforståeligt for den almindelige parcelhusejer. Men det er 
det ikke i den finansielle verden, hvor værktøjerne er almin-
delig udbredte i mange sammenhænge. 

Det mest oplagte finansielle instrument hedder en 
’put-option’. En put-option er en finansiel kontrakt. Dem er 
der mange af, men dem, der mest sandsynligt ville blive an-
vendt til at forsikre boligejerne, er put-optioner. Den giver 

køberen ret til at sælge det underliggende aktiv en gang i 
fremtiden til en i forvejen aftalt fast pris. Hvis aktivet falder 
i pris og bliver billigere, vil det være en fordel for køberen, 
for han vil så have købt billigt og solgt dyrt. Et godt princip 
indenfor forretning! I tilfældet med boligejerens forsikring 
er det underliggende aktiv ikke boligen selv, men derimod 
boligprisindekset. 

Ikke fysiske handler

Det kan virke abstrakt, men i praksis er langt de fleste fi-
nansielle kontrakter skruet sammen på den måde, at man 
ikke fysisk handler de underliggende aktiver. I stedet af-
regner man forskellen i prisudviklingen på det aktiv, som 
kontrakten er bygget op på. Hvis man aldrig har sat sig ind 
i, hvordan den form for finansiel handel foregår, har man 
måske moret sig over filmen ’Bossen og bumsen’ med Ed-
die Murphy, hvor der netop forekommer en sådan handel. 
Fordi man kun afregner prisforskellen, kalder med disse 
kontrakter CFDs, Contracts For Difference. I filmen hand-
ler den afgørende intrige om udviklingen i prisen på frossen 
appelsinjuice. 

Boligejeren skal ikke selv ud at handle derivater. I ste-
det må man formode, at et forsikringsselskab eller en fond, 
som det er tilfældet i Holland, ville foretage køb af put-opti-
oner. På den måde bliver forsikringsordningen også billige-
re, fordi et selskab/fond ville kunne købe stort ind og vælge 
bestemte typer af optioner, som er billigere at indgå. I mod-
sætning til den enkelte boligejer, som ville være tvunget til 
at købe én bestemt type option, som passede lige med timin-
gen af hans eget boligsalg. 

Spørgsmålet bliver så, hvad præmie og forsikringsdæk-
ning ville blive i praksis. Ingen kender fremtiden, men som 
et eksperiment kan man se på den historiske udvikling i 
Danmark og derefter regne tallene igennem ud fra de fak-
tisk gennemførte hushandler. Dette talmateriale har Bolig- 
økonomisk Videncenter tilvejebragt i form af de såkaldte 
’salgspar’. 

De tal, der refereres i det følgende, vedrører en udform-
ning af ordningen, hvor boligejeren får kompensation, hvis 
hans bolig har tabt værdi og det generelle boligprisindeks er 
faldet. Boligejeren kan dog ikke få mere i kompensation end 
det, hans bolig er faldet i værdi. Og han kan ikke få en rela-
tivt større kompensation end det overordnede fald i marke-
det udtrykt ved indekset. 

Ejerlejligheder dækkes bedst

Det viser sig, at den gennemsnitlige dækning af tab er bedst 
for ejerlejligheder, hvor den ligger på cirka 42 pct. For en-
familiehuse er dækningen mindre, kun knap 26 pct. Om-
kostningen ved at dække disse tab bliver for gruppen af 
ejerlejligheder under ét på 0,75 pct. og for huse 0,68 pct. af 
boligernes oprindelige købspriser. Omkostningen kan op-
fattes som den væsentligste del af en eventuel forsikring. 
Derudover kommer en administrationsomkostning og en 
vis risikopræmie. Spørgsmålet er, om dækningen for enfa-
miliehuse er god nok til at motivere boligejere til at tegne en 
sådan forsikring? 

Hvis forsikringsselskaberne målrettede produkterne 
til de boligejere, der risikerer at få problemer i tilfælde af 
en økonomisk krise og et stort prisfald, ville en sådan for-

sikring måske være mere attraktiv. Typisk for dem, der har 
købt boligen inden for de senere år og har størst problemer 
og risiko for i værste fald at ende i en tvangsauktion. For-
sikringerne dækker bedst for ejerskabsperioder på 4-10 år. 
Måske kunne et sådant forsikringsprodukt med fordel mål-
rettes personer, der har ejet boligen i under 10 år? 

Fordele ved en forsikring
 

For den enkelte husstand er der fordele ved en sådan forsik-
ring – det burde være indlysende, men også for samfundet 
som helhed. Hvis man er i stand til at sikre sig mod i det 
mindste en del af risikoen for et prisfald på fast ejendom, 
vil det kunne mildne effekten af et sådant tilbageslag for en 
række af de virksomheder, der er aktive i branchen, f.eks. 
banker, typehusproducenter og byggevareforhandlere. Det 
er således ikke kun dem, der ejer et hus, men også dem, hvis 
forretning er afhængige af markedsudviklingen, som med 
fordel vil kunne gå ind og handle i derivatmarkedet. Hvis de 
på den måde kunne reducere deres tab, ville de også kunne 
optræde en anelse mere risikovillige. Dermed reduceres ri-
sikoen for overreaktioner, hvis markedet begynder at brem-
se op, lige som det ville begrænse de skadevirkninger, som 
et sammenbrud på boligmarkedet ville få for samfundet, 
ikke mindst for de mindre selvstændige. 

Dette er en forenklet fremstilling af et kompliceret emne. Vil 
man læse mere om udformningen af de beskrevne forsikrings-
ordninger, henvises til Boligøkonomisk Videncenters hjemme-
side, nærmere bestemt arbejdspapiret skrevet af Marc Lund 
Andersen ’Brug af forsikringer baseret på boligprisindeks til 
dækning af boligejeres tab ved boligprisfald’, november 2020.  



SMILE-modellen er en 
kompliceret model, der 
beskriver udviklingen i 
den enkelte kommunes 
boliger alt efter ejerform, 
størrelser og personer. 
(Figuren er hentet fra den 
tidligere model).
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DREAM – Danish Research Institute for Economic Ana-
lysis and Modelling – har opdateret SMILE modellen igen-
nem 2020 og 2021. SMILE er den model, som DREAM ud-
viklede for Boligøkonomisk Videncenter startende tilbage 
i 2010 til brug for fremskrivning af den danske boligefter-
spørgsel. SMILE står for Simuleringsmodel for Individu-
el Livscyklus Evaluering, og det er netop, hvad SMILE gør. 
Den fremskriver livsforløbet for enkelte individer, faktisk 
hver eneste dansker. Modellen startede med at fokusere på 
boligområdet, men i dag har modellen mere generelle an-
vendelsesmuligheder. 

Fordi vi er nede på individniveau, taler man om en mi-
krosimuleringsmodel. SMILE er som følge af detaljerings-
graden særligt anvendelig til analyser af indkomst, pension 
og boligefterspørgsel. Detaljeringsgraden gør, at denne type 
model kan undersøge udviklingen i de enkelte kommuner, 
og modellen sondrer mellem boligerne alt efter ejerform, 
størrelse i kvadratmeter m.m. 

Når modellen fremskriver udviklingen, tager den afsæt 
i historiske data. Den fremskriver ud fra et givent startår. 
Modellen er skrap til at beskrive strukturforskydninger 
mellem land og by, demografiske forandringer i befolknin-
gen og lignende. De tendenser påvirkes ikke ret meget af, 
om startåret for analyserne ligger et par år tilbage. Som ti-
den er gået, er startåret (2013) imidlertid blevet for gammelt. 
F.eks. har modellen ikke medtaget de historiske data, hvor 
vi fik bølgen af flygtninge fra Syrien. Det påvirker folketal-
let i nogle enkelte kommuner uforholdsmæssigt meget, og 
blandt andet derfor har det været vigtigt for os at få opdate-
ret kørslerne. Modellen bygger nu på data og adfærdsmøn-
stre i befolkningen frem til primo 2018. Fremskrivningerne 
går lige som før til 2040. 

På Boligøkonomisk Videncenters hjemmeside ligger der 
over 40 rapporter baseret på SMILE. Da der er tale om en 
uhyre omfattende og kompleks model, kan man ikke ajour-
føre modellen hver måned, bare fordi der kommer nye tal fra 
Danmarks Statistik. Opdateringen af modellen har da også 
været længe undervejs, men nu er en foreløbig rapport som 
nævnt klar. Videncentret vil lægge rapporten på hjemmesi-
den, når den er endelig, lige som vi vil lægge tabellerne ud 
i Excel form. Vi vil også beskrive resultaterne i det næste 
nyhedsmagasin og udarbejde en enkel sammenfatning af 
rapporten, sådan som vi har gjort før. Vi ved af erfaring, at 
der er stor interesse for modelkørslerne ude i kommunerne 
netop som følge af modellens detaljering. 

Boligøkonomisk Videncenter håber, at mange vil være 
opmærksomme på mulighederne i SMILE. Har man en ge-
nerel interesse i modellen, kan man læse om den på vores 
hjemmeside. Har man derimod et mere omfattende projekt, 
håber vi, at flere vil rette henvendelse til DREAM og starte 
deres eget projekt på basis af modellen. 

Arbejdet er udført af Marianne Frank Hansen, Jonas 
Zangenberg Hansen, Tobias Markeprand, Anna Kargo og 
Mikkel Sønderby i DREAM.

Rapporten ’Fremtidige perspektiver for demografi, socio- 
økonomi og boligstruktur i danske kommuner’ foreligger i et 
udkast, og mindre revisioner kan forekomme.  

Så er SMILE-modellen 
blevet opdateret


