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Rapporten er udarbejdet for Danske Udlejere  

 

Danske Udlejere er en interesseorganisation for udlejere af fast ejendom. Danske 

Udlejere blev stiftet i 1899, og har således i år haft 120 års jubilæum. Foreningen 

består af 30 lokale medlemsforeninger og dermed ca. 5.000 medlemmer. Fælles 

for alle medlemmerne er, at de enten ejer eller administrerer udlejningsejen-

domme. Danske Udlejeres formål er at forbedre vilkårene for Danmarks udlejere af 

private bolig-og erhvervsejendomme. Dette formål opfyldes ved: 

• at være samlingsorgan for grundejer-og udlejerforeninger fra alle lands-
dele i Danmark 

• at være forhandlingspart på landsplan 

• at være servicekontor for alle medlemmer og 

• at samarbejde med andre interesseorganisationer.  
 

Danske Udlejere producerer og udgiver medlemsmagasinet: Magasinet Danske 

Udlejere – som postomdeles 10 gange årligt. Kontoret i Aarhus har åbent alle hver-

dage fra kl. 09:00 til kl. 16:00 (fredag dog til kl. 15:00). Alle medlemmer kan kon-

takte kontoret for gratis telefonisk hjælp. På foreningens hjemmeside: www.dan-

skeudlejere.dk kan bl.a. findes en omfattende formularsamling ligesom Nyheds-

portalen.dk og Leje-portalen.dk kan tilgås.   

 

Kontaktoplysninger:  

 

Tlf. nr.: 86 18 51 55 / mail: kontakt@danskeudlejere.dk   
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Konklusion: Fremtidige konsekvenser ved ændring af boligre-

guleringslovens § 5, stk. 2 

 

Der er mindst 21.000 utidssvarende og umoderniserede private udlejningsboliger 

Vores analyse viser, at der blandt de private udlejningsboliger i Danmark er ca. 7.000, der ikke har 

eget WC, ca. 20.000 der ikke har bad og ca. 3.400, der ikke har køkken i boligen. Fjerner vi overlap-

pet mellem de tre grupper, bliver konklusionen at mindst 21.000 lejligheder blandt private udlej-

ningslejligheder trænger til en gennemgribende modernisering af deres toilet og badeforhold og 

også i mindre omfang af deres køkkenforhold. 

Størstedelen af boligerne med mangler er opført før 1930. De øvrige er stort set alle opført mel-

lem 1930 og 1949 

Analysen viser, at der ligger et stort renoveringspotentiale i de privatejede udlejningsboliger i de 

10 kommuner Odense, Nyborg, Svendborg, Esbjerg, Kolding, Vejle, Randers, Aalborg, Aarhus, Hor-

sens samt i Landsdelen Byen København (Københavns, Gentofte og Frederiksberg kommuner. 

 

Der er mellem 80-125.000 udlejningsboliger, der ikke vil forblive tidssvarende 

Yderligere er en stor del af de private udlejningsbiler ikke tidssvarende, selv om de har både køk-

ken, WC og bad. Der er mange lejligheder i de større byer, som ikke lever op til nutidens standar-

der på boligområdet. Det kan eksempelvis være varmeforhold, isolering, elektriske installationer, 

for små badeværelser mm. Disse boliger vil også tilhøre gruppen, som trænger til en gennemgri-

bende forbedring. Imellem 80.000 og 125.000 private udlejningsboliger vil med en afskaffelse af 

BRL § 5, stk.2 blive berørt, så de ikke bliver gjort tidssvarende ved fraflytning. 

 

Efterspørgslen efter moderne, tidssvarende lejeboliger er stigende 

Da vi som danskere har øget vores boligforbrug siden afslutningen af Anden Verdenskrig, så vi i 

dag anvender noget mere end 20% af vores indkomst på boligudgifter, har det ført til en helt an-

den forventning om standarden på lejeboliger end tilbage før 1950. I forhold til de mange boliger, 

der er opført før 1950, er det af afgørende betydning for deres fremtidige attraktivitet, at de lø-

bende forbedres og moderniseres. 

Vores mange analyser af boligefterspørgslen i Danmark og i de store byer viser, at lejerne har stadigt 

stigende forventninger til boligens størrelse og kvalitet. Desuden er også flere boliger og boligtyper 

pr. person en del af billedet.  
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De samme undersøgelser viser, at befolkningens efterspørgsel efter lejeboliger i mange danske byer 

vil være stigende de næste 10 år. Det skyldes flere forhold.  

En voksende befolkning spiller ind. Vi går fra at være 5,8 mio. mennesker i Danmark til 6,1 mio. de 

kommende 10 år. Flere unge i etableringsfasen, hvor man gerne vil bo til leje, og flere seniorer, der 

gerne vil væk fra deres parcelhus, eller lignede boliger, betyder også stigende efterspørgsel efter 

lejeboliger. 

Man skal også huske, at de yngre par flytter senere end tidligere i ejerbolig, så perioden hvor man 

typisk bor til leje, fra ca. 20 år og fremad, vokser ind i 30’erne. Der vil være brug for flere mellem-

stationer, før den endelige bolig.  

Dernæst er der i alle aldre mennesker, som ønsker den fleksibilitet, som en lejebolig giver. Den 

øgede jobmobilitet på arbejdsmarkedet betyder ligeledes, at flere ønsker en mere fleksibel løsning 

på boligen. Nogle er tvunget til at bo til leje på grund af økonomi eller nødvendighed for at kunne 

leve, dvs. afhængighed af boligstøtte.  

Den demografiske udvikling i Danmark, herunder Odense, Nyborg, Svendborg, Esbjerg, Kolding, 

Vejle, Randers, Aalborg Kommune, Aarhus, Horsens og Københavnsområdet viser en tilvækst i be-

folkningen på to store grupper. 

Øget vækst alle steder i generationen født i 1990erne betyder flere mennesker/par i 30erne, der 

alt andet lige medfører en øget efterspørgsel efter lejeboliger til denne gruppe, før en del vælger 

at købe egen ejerbolig, da de yngre i familiefasen som hovedregel ønsker en ejerbolig som den fo-

retrukne boligform.  

Desuden ses en øget vækst i aldersgruppen over 60 år, som til forskel fra de øvrige aldersgrupper, 

foretrækker en lejebolig. Status er, at de fleste over 60 år stadig bor i ejerbolig, ofte den som de 

har købt for 10, 20 eller 30 år siden. Dog er der en tydelig tendens til at flere og flere over 50 over-

vejer at flytte. Efter 60 år ønsker de, hvis de flytter, en nemmere og mindre bolig, som ligger tæt 

på indkøb og transportmuligheder. I gruppen af ældre er der ligeledes flere, som bor alene i boli-

gen. 

En del bliver i ejerboligen i flere mindre provinsbyer, fordi der ikke findes en egnet, nem bolig i lo-

kalområdet, som de kan skifte ejerboligen ud med.  

De unge drømmer om den fede bolig centralt i byen, tæt på transport og dagligvarebutikker, helst 

fra 2 værelser og opad, gerne beliggende i stuen, 1. eller 2.sal.  

 

Lejens størrelse i private udlejningsboliger fra før 1992 er konkurrencedygtig 

Private udlejningsboliger opført før 1950 er ikke dyrere end tilsvarende almene boliger. Der er en 

prisforskel på omkring 8-12% for private udlejningsboliger i forhold til almene boliger opført i tiden 
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efter 1950 og frem til og med 1991, altså private udlejningsboliger, der i store dele af landet er 

underlagt bestemmelserne i Boligreguleringsloven. 

Den største del af den private boligsektors udlejningsejendomme indeholder udlejningsboliger, 

der er fuldt konkurrencedygtige på kvadratmeterlejen med den almene sektors byggeri, fra 

samme periode, og de nyere almene boliger.  

Grunden til, at almene boliger generelt i gennemsnit er billigere end de private udlejningsboliger, 

er, at der er opført rigtig mange almene boliger i perioden 1950 til 1980, hvor vi i dag kan se, at 

huslejerne er de laveste igennem de seneste 150 år. De mange og store betonbyggerier i den al-

mene sektor er billigere end de ældre lejligheder i den private boligsektor. Dog er det ikke overra-

skende, da disse almene boliger ikke lige er blandt de mest attraktive boliger med en god beliggen-

hed. Betonbyggeriet fra 1960erne og 1970erne har udlejningsproblemer, ghettoproblemer og lig-

ger ofte ikke særligt centralt i byerne. 

Derfor må konklusionen blive, at de private udlejningsboliger ikke er dyrere end de almene. De er 

blot anderledes med en ofte bedre beliggenhed og et bedre ry og rygte. Tilsvarende almene boli-

ger fra samme periode er faktisk dyrere end de private udlejningsboliger. 

Da boligreguleringslovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje kun angår boliger opført 

før 1992, vil en stor del af de private udlejningsboliger, der er eller har været omfattet af bestem-

melserne om omkostningsbestemt husleje konkret være billigere end en tilsvarende almen bolig 

samme sted, opført på samme tidspunkt. 

 

Umoderniserede boliger i private udlejningsejendomme bliver snart til fremtidens 
slum 

I halvdelen af de private udlejningsboliger, som medlemmer af foreningen Danske Udlejere har an-

svar for, beregnes husleje i dag efter det lejedes værdi efter en gennemgribende forbedring af le-

jemålet. I den anden halvdel er der ikke gennemført forbedringer med en efterfølgende husleje-

forhøjelse til følge. 

Der findes stadig omkring 25% af lejemålene i den private udlejningssektor, der vil kunne istand-

sættes og moderniseres ved fraflytning og gennem dette overgå til huslejeberegning ud fra det le-

jedes værdi og BRL § 5, stk. 2, ifølge vores spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dan-

ske Udlejere. 

Udlejerne og administratorerne planlægger at modernisere lejlighederne løbende. 25% af alle leje-

målene vil kunne moderniseres efter BRL § 5, stk. 2, mens udlejere og administratorer forventer at 

gennemføre sådanne forbedringer ved næste fraflytning for 18% af lejemålene svarende til 2293 

lejemål. Et bortfald af denne mulighed vil altså bibeholde 18% af lejligheder i en stand, der ikke 

kan betegnes som tidssvarende – et tal, der nogenlunde sikkert kan overføres til den samlede pri-

vate sektor for udlejningsejendomme. 
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Nogle udlejere og administratorer vil dog uanset regler fortsætte med at forbedre lejlighederne. I 

de mange begrundelser for dette i undersøgelsen, vejer hensynet til ejendommen og den gene-

relle standard højt. Det er da også markant, at de fleste ejendomme i undersøgelsen er købt som 

mellemlange eller langsigtede investeringer. Ingen af de adspurgte har købt ejendomme ud fra ud-

sigten til en kortsigtet gevinst. Så udlejerne er ikke kortsigtede spekulanter, når de bliver spurgt 

om formålet med at eje boligejendomme.  

Det er tydeligt i undersøgelsen, at mange er udlejere ud fra en interesse for selve ejendommen. En 

del af de adspurgte medlemmer gennemfører forbedringer af ejendommen, uanset tilskudsregler, 

med henblik på at bevare og forbedre standarden. Det er typisk for at holde en standard, for at 

gøre lejemålene attraktive eller forøge ejendommens værdi. Enkelte bor selv i deres ejendomme 

og har en interesse sammen med lejerne i én god ejendom. 

 

Ændrede muligheder for at forbedre lejligheder ved fraflytning stopper forbedrin-
gerne 

Fremtidige lovændringer af reglerne vil mindske lysten til at forbedre lejemålene. Vores undersø-

gelse viser tydeligt, at det vil påvirke ejere og administratorer af private udlejningslejligheder væ-

sentligt.  

Medlemmerne af Danske Udlejere svarede tydeligt i spørgeskemaundersøgelse, at en afskaffelse 

af muligheder for at forbedre et lejemål og sætte huslejen op, vil standse næsten alle forbedrin-

ger. Rigtig mange, 88,5%, vil ophøre med at forbedre deres lejemål, hvis det ikke længere er muligt 

at finansiere forbedringerne via § 5, stk. 2 i BRL. 

Udlejerne svarer, at en ændring af beløbsgrænsen for forbedringer til et højere beløb vil mindske 

aktiviteterne betragteligt. Op mod 60% af lejemålene vil ikke som planlagt blive moderniseret. 

Højere standarder for køkkener, toilet eller indretning vil også mindske forbedringer en del. Op 

mod 40% af de planlagte forbedringer vil blive sat på standby. 

Endelig vil nye energimæssige standarder ifølge udlejerne sandsynligvis mindske aktiviteterne med 

forbedringer af lejlighederne. 

 

Rigtig mange private udlejningsboliger bliver berørt af en lovændring 

En lovændring vil berøre op til 125.000 lejemål og angå mindst 80.000 direkte i forhold til lejlig-

hedernes fremtidige boligstandard, når vi overfører resultaterne til alle private lejemål bygget før 

1992.   

Med stigende efterspørgsel efter lejeboliger og mange af de private udlejningsboligers centrale 

placering, vil der være god brug for disse boliger, hvis de opgraderes til en nutidig boligstandard. 
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Hvis boligreguleringslovens bestemmelser strammes, vil det påvirke mange private udlejningsboli-

ger, som fremover ikke vil blive opgraderet løbende. 

Der er en begrundet risiko for, at en lovændring vil skabe fremtidens slum, som vi ellers har 

brugt tiden efter Anden Verdenskrig på at afskaffe. Op mod 100.000 private udlejningsboliger risi-

kerer at blive efterladt med en forældet boligstandard, som efterhånden, som vores krav i samfun-

det til boliger vokser, synker ned og bliver fremtidens slumbebyggelser med alt for lav standard til 

almindelige menneskers behov. 

Det vil være meget ironisk, at de selvsamme boliger, der gennem lovgivningen om byfornyelse og 

tilladelser i Boligreguleringsloven om at gennemføre forbedringer og overgå til huslejeberegning 

efter det lejedes værdi, nu i vores tid sendes direkte retur til den status, mange af dem havde efter 

Anden Verdenskrig.  

Hvis vi ikke ønsker nye slumkvarterer på boligmarkedet, vil det være en rigtig god ide fortsat at 

give mulighed for at forbedre private udlejningsboliger opført før 1992 ved fraflytning efter reg-

lerne i BRL § 5, stk.2. Det har allerede ført til forbedringer af boligstandarden i ca. 50% af de pri-

vate udlejningsboliger. Vel at mærke helt uden offentlige tilskud. 

De nuværende boliger, der er blevet forbedret, vil også efterhånden falde i standard i sammenlig-

ning med nybyggeriet med den fortsatte rigdomsudvikling. Derfor er der også af hensyn til de alle-

rede forbedrede lejeboliger vigtigt at beholde muligheden for yderligere forbedringer af lejlighe-

der, der måske sidst blev opgraderet i 1990erne eller senere. 

Den historiske udvikling er som følger. En toværelses lejlighed fra brokvartererne i København el-

ler fra den samme type kvarter i Aarhus, Aalborg eller Odense husede i 1920ernes Danmark en hel 

familie med far, mor og måske 4-5 børn. I 1970erne husede samme lejlighed et ungt par, med et 

lille barn. Den samme lejlighed huser i dag en enlig studerende, som måske overvejer, om lejlighe-

den ikke kunne slås sammen med den ved siden af og huse et par. I fremtiden bliver kravene 

endnu højere. 
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1. Huslejeniveau i Danmark på forskellige typer af udlejningsboliger 

 

Der findes på det danske boligmarked to forskellige typer af udlejningsboliger, nemlig private ud-

lejningsboliger og almene boliger. De to typer af boliger lever under to forskellige regelsæt og der-

med forskellig regulering – også i forhold til huslejen og huslejeniveauet.  

En af hovedforskellene er, at almene boliger ikke er ejet af en investor, der forventer et afkast af 

sin investering, men af den almene boligforening, der ikke skal skabe overskud på at udleje boli-

ger. Private udlejningsejendomme har en ejer eller en ejerkreds og forventes at generere et afkast 

til ejerne. Udlejning af ejerlejligheder er en særlig udgave af privat udlejning, som er underlagt an-

dre regler end for eksempel udlejningsejendomme med 7 boliger eller mere. 

Lejeniveauet på udlejningsboliger omtales ofte ud fra den antagelse, at de almene boliger da må 

være de billigste set i forhold til privat udlejning, da de jo er almene og ikke har en privat ejer eller 

et ejendomsselskab bag sig, der skal tjene penge på at udleje boliger. Men det behøver faktisk ikke 

at være rigtigt. I det følgende sammenligner vi huslejeniveauer i henholdsvis den almene sektor 

med huslejeniveauerne i den private sektor. 

Det skulle sådan set være ret simpelt, men det viser sig ikke at være helt så lige til. Et emne er 

selve lejen pr. kvadratmeter, men også standarden, alderen på boligen, beliggenheden og forhold 

som indskud og vedligeholdelse spiller ind på det samlede regnestykke. 

Lad os tage et indledende blik på huslejen i de to forskellige sektorer: 

 

Tabel 1: Husleje i kr./m2 fordelt på bygnings- og udlejningstype i hele landet (2019) 

Bygnings- og udlejningstype 

 

Almene familie-

boliger 

Private udlejningsboliger 

(ikke ejerlejligheder) 

Private udlejningsboliger (ejer-

lejligheder) 

Hele landet 807 kr. 877 kr.  1.077 kr. 

Kilde: Specialkørsel i TBS 

Huslejeniveauet er opgjort som ren husleje pr. m2 pr. år på forskellige ejertyper af boligerne. 

Overordnet set som i tabellen ovenfor er de almene familieboliger de billigste i husleje pr. m2 med 

et generelt niveau, der ligger ca. 8% under de private udlejningsboliger. Huslejen på de private lej-

ligheder (Ejerlejligheder) er klart højere end de to andre grupper, og ligger 33% over de almene og 

23% over de almindelige private udlejningsboliger. Umiddelbart er udlejede ejerlejligheder klart de 

dyreste af udlejningsboligerne, mens de almene boliger både i landsgennemsnit og alle opførel-

sesår er den billigste sektor.  
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I det følgende udelader vi at se på de privat udlejede ejerlejligheder, da det er en særlig boligsek-

tor, der generelt er dyrere i husleje end resten af boligerne til leje. Så i det efterfølgende vil privat 

udlejning betyde private udlejningsboliger, der ikke er ejerlejligheder. 

Når man ser nærmere på de forskellige opførelsesperioder som før 1949, 1950 – 1973, 1974 – 

1999 og efter år 2000, som det kan ses i figuren nedenfor, er der nogenlunde den samme forskel i 

huslejeniveau mellem de almene boliger og de private udlejningsboliger. 

Indenfor de forskellige tidsperioder varierer forskellen lidt fra det generelle niveau. I perioden 

1974-1999 er forskellen kun 6%, mens huslejeforskellen for det gamle byggeri fra før 1950 er på 

11% og fra 1950 – 1973 er på 12%. 

 

Tabel 2: Husleje pr. kvadratmeter i hele landet (2019) 

 

Kilde: Specialkørsel i TBS 

Huslejen i det private boligbyggeri er lavest i 32 kommuner  

I 32 ud af 98 danske kommuner er huslejen pr. kvadratmeter i det private udlejningsbyggeri min-

dre end huslejen for almene familieboliger i samme kommune. Dertil kommer syv kommuner, 

hvor prisen er den samme eller stort set den samme (indenfor få promiller). 

Iblandt de 32 kommuner findes Frederiksberg, Herlev & Allerød, Holbæk & Kalundborg; Randers, 

Odder, Syddjurs & Norddjurs; Frederikshavn & Rebild; Haderslev, Varde & Aabenraa. Niveauet er 
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det samme eller stort set det samme i Hvidovre, Rødovre & Høje-Taastrup, Egedal, Nyborg & Brøn-

derslev. 

I 10 danske kommuner er der slet ikke private udlejningsboliger i statistikken – det skyldes mangel 

på den type boliger, eller at der er så få, at de ikke figurerer i statistikken. Det er blandt andet i 

Brøndby, Albertslund & Ishøj, Solrød & Lejre; Furesø & Greve samt en række øer. 

Med andre ord er de almene familieboliger ikke billigere end de private udlejningsboliger i halvde-

len af de danske kommuner. I 32 kommuner er huslejen højere, i 7 kommuner koster boliger det 

samme i husleje pr. kvadratmeter og i 10 kommuner findes der ikke private udlejningsboliger regi-

streret hos Danmarks Statistik og i centraladministrationens systemer. Tallene findes i tabellen ba-

gerst i dette afsnit. 

 

Forskelle i huslejeniveau mellem almene og private boliger 

I huslejestatistikkerne er der enkelte specialkørsler tilgængelige, som viser at den almene sektor i 

gennemsnit er billigst ved sammenligning mellem familieboliger og private udlejningsboliger gene-

relt, men når vi ser på de billigste 10% af boligerne, er de private udlejningsboliger de billigste med 

579 kr. pr. kvm. i 2016 i forhold til 586 kr. Private udlejningsboliger er, når de er billigst, også gene-

relt billigere end de billigste almene boliger i alt (579 kr. pr. m2 mod 598 kr. pr. m2 i den almene 

sektor) 

 

Tabel 3: Husleje i almene og private udlejningsboliger (2016) 

 Gennemsnit kr. pr. bolig Kr. pr. m2 

 Årlig Leje Månedlig leje Gennemsnit Nederste 10% Øverste 10% 

Almene i alt 60.700 5.100 820 508 1.065 

Familie 60.900 5.100 778 586 980 

Ungdoms 34.100 2.800 902 659 1.176 

Ældre/Pleje 70.800 5.900 1.064 803 1.341 

Privat udlejning 62.800 5.200 857 579 1.188 

Kilde: Specialkørsel i TBS 

De dyreste private udlejningsboliger er en del dyrere nemlig 20 % dyrere end den almene familie-

bolig. Sammenholdt med ungdomsboliger, er den almene sektor meget dyrere end den private ud-

lejningsbolig generelt, både når vi ser på de billigste og de dyreste 10%.  

 



13 

 

Den private udlejningssektor er ikke opdelt i ungdomsboliger, familieboliger og ældreboliger. Det 

gør sammenligningen med den almene sektor mere kompliceret. Men det viser også et billede, 

hvor den almene sektor ikke vil være billigst at bo i for de unge selv i de store byer som Aarhus, 

Aalborg og Odense. Det er relevant, da langt flere unge bor i de private udlejningsboliger. Det er i 

alt 360.430 i alderen 18-30. I den almene sektor bor der 191.201 i samme aldersgruppe. 

 

Tabel 4: Fordelingen af aldersgrupper på boligtype (2019) 

Aldersgruppe i år 

 <10 10-17 18-30 31-49 50-59 60-79 80-89 90+ I alt 

Private udlej-

ningsboliger  

94.572 72.918 360.430 260.502 99.101 127.003 32.069 7.488 1.054.083 

Almene boli-

ger  

91.577 83.622 191.201 217.341 126.645 217.764 71.172 25.787 1.025.109 

Kilde: TBSTs boligstatistiske database 2019 

 

Opførelsesåret er afgørende for huslejens niveau 

For private udlejningsboliger opført før år 1900 er huslejeniveauet generelt højere i forhold til al-

mene familieboliger fra samme periode. De private udlejningsboliger ligger 4-5 % lavere i kvadrat-

meterpris end tilsvarende fra den almene sektor. Der er dog ikke mange almene boliger fra denne 

periode, og tallene stammer fra rapporten den almene boligsektors effektivisering fra 2014 samt 

fra boligstat.dk, som har tilsvarende tal fra 2016. 

 

Mønstret fortsætter op igennem ejendomme opført i 1900-tallet, hvor den almene sektor og den 

private udlejningssektor (ekskl. ejerlejligheder) har stort set identiske huslejer med en lille fordel 

til den private udlejningssektor, som ligger lavest i gennemsnit hen over årene 1900-1959. Det er i 

øvrigt i de år, der er bygget rigtigt mange private udlejningsboliger. 

 

Så den private udlejningssektor er billigst pr. kvadratmeter i husleje for langt de fleste af de boli-

ger, der er omfattet af boligreguleringslovens bestemmelser (herunder bestemmelser om omkost-

ningsbestemt husleje). 

 

Ejendomme opført i 1960erne har det laveste huslejeniveau både for almene familieboliger og for 

private udlejningsboliger, dog ligger de almene her en smule lavere end de private udlejningsboli-

ger. Resultaterne fremgår af figur 1 og figur 2 fra 2014-rapporten. Af figur 1 ses det også, at der 

blev bygget flest private udlejningsboliger mellem 1880 og 1940 efterfulgt af noget lavere aktivitet 
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frem til 1960 og næsten ophør mellem 1970 og 1985, mens hovedparten af de almene boliger blev 

opført i perioden 1950 til 1995. 

På den private side er ejerlejlighederne dominerende efter 1985 og igen efter 2005. 

 

Figur 1: Huslejen i almene familieboliger og private udlejningsboliger fordelt på opførelsesår 

(2013) 

 

 

Når vi fokuserer på private udlejningsboliger, der er underlagt huslejereguleringen i Boligregule-

ringsloven, er det ikke entydigt klart, at de almene boliger er billigere end de private udlejningsbo-

liger. Det ser faktisk ud til, at de private udlejningsboliger er de billigste for de ældste og ligger på 

niveau med den almene sektor frem til 1940 og frem til 1960, hvor de almene boliger dog er mar-

ginalt billigere. 
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Figur 2: Antal boliger og den gennemsnitlige husleje for private udlejningsboliger, samt husleje-

spredning fordelt på opførelsesår (2013) 

 

Note: Huslejespredning er illustreret ved 10. og 90. fraktil for alle private udlejningsboliger 

Konklusion vedrørende huslejen må derfor blive, at den største del af de private boligsektors ud-

lejningsejendomme indeholder udlejningsboliger, der er fuldt konkurrencedygtige på kvadratme-

terlejen med den almene sektors byggeri, fra samme periode, og de nyere almene boliger.  

Grunden til, at almene boliger generelt i gennemsnit bliver billigere end de private udlejningsboli-

ger, er, at der er opført rigtig mange almene boliger i perioden 1950 til 1980. Netop for byggeri fra 

den periode er huslejen i dag den laveste set i forhold til alt byggeriet i de seneste 150 år. De 

mange og store betonbyggerier i den almene sektor er billigere end de ældre lejligheder i den pri-

vate boligsektor. Det er dog ikke overraskende, da disse almene boliger ikke er blandt de mest at-

traktive boliger og sjældent har en god beliggenhed. 

Derfor må konklusionen blive, at de private udlejningsboliger ikke er dyrere end de almene. De 

er blot anderledes, og ofte har en bedre beliggenhed og et bedre ry og rygte. Tilsvarende almene 

boliger fra samme tidsperiode (1880 - 1949) er faktisk dyrere end de private udlejningsboliger. 

Da boligreguleringslovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje kun angår boliger opført 

før 1992, vil en stor del af de private udlejningsboliger, der er eller har været omfattet af bestem-

melserne om omkostningsbestemt husleje, konkret være billigere end en tilsvarende almen bolig 

samme sted, opført på samme tidspunkt. 
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Årsager til forskelle i husleje i kommunerne 

I tabel 5 nedenfor er huslejen pr. kvadratmeter angivet på udlejningstype og kommune. I de kom-

muner, der er markeret med fed, er huslejen gennemsnitligt for private udlejningsboliger lavere end 

for almene boliger i kommunen. Det er der forskellige årsager til.  

På Frederiksberg skyldes det mest sandsynligt forskelle i opførelsesår, med mange private udlej-

ningsboliger fra før år 1900 og frem til 1940. Læg tilsvarende mærke til, at forskellen i Københavns 

Kommune kun er på 2%, så de private udlejningsboliger blot er 2 % dyrere end de almene. Det er 

faktisk meget lidt. Inddrager vi dernæst i overvejelserne, at Københavns Kommuner har oplevet en 

massiv tilførsel af nye private udlejningsboliger fra omkring 2002 til i dag, tyder meget på, at almene 

boliger i gennemsnit er dyrere end de ældre private udlejningsboliger – altså de boliger, der er eller 

har været omfattet af den omkostningsbestemte husleje. 

Herlev er i samme situation som Frederiksberg, hvor de private udlejningsboliger er billigere end de 

almene. I det hele taget er forskellen i husleje ret lille på Vestegnen af København. Det samme gæl-

der i Gentofte med mange gamle, private udlejningsboliger. 

I Randers ligger huslejen i det private udlejningsbyggeri lavere end i den almene sektor. I de øvrige 

større byer i Jylland og i Odense og Svendborg ligger huslejeniveauet i den almene sektor generelt 

lavere end i den private udlejningssektor.  

I rigtigt mange jyske byer samt i Odense og Svendborg er der opført mange almene boliger i de år, 

hvor huslejen i dag er lavest, nemlig fra 1960 til 1980. Det drejer sig om de såkaldte kransporsbyg-

gerier af de store betonblokke med lejligheder. Både Gellerupplanen i Aarhus og Vollsmose i Odense 

er fra denne periode sammen med en lang række byggerier i Aalborg, Skanderborg, Horsens Vejle, 

Fredericia og Esbjerg.  

Så en tilsvarende almen bolig er sandsynligvis ikke billigere end en privat udlejningsbolig. Når vi 

sammenligner de gennemsnitlige huslejepriser, er boligerne ikke nødvendigvis sammenlignelige. 

Forskellen påvirkes også af de mange nye private udlejningsboliger, der er opført i de senere år – 

herunder ungdomsboliger, som ikke har status af kollegier.  

Endelig er er også forskel på størrelsen af den gennemsnitlige almene bolig i disse byer og den gen-

nemsnitlige private udlejningsbolig. De almene er de største, og derfor har de private udlejningsbo-

liger en større andel dyre kvadratmeter i form af køkken og bad, som vil skabe en kunstig prisforskel 

imellem de to boligformer. 

I nogle af kommunerne er huslejeniveauet det samme eller marginalt højere. De er markeret med 

fed i kursiv på tallet for private udlejningsboliger og med kursiv på selve kommunenavnet. De udgør 

også en del kommuner i landet – typisk i samme kategori som de kommuner, hvor huslejeniveauet 

i den private udlejningssektor er lavere end i den almene. 

Alt i alt kan vi ikke konkludere, at den almene sektor er billigere i disse byer på trods af forskellen i 

gennemsnittene på landsplan. Private udlejningsboliger er ofte et billigere alternativ.   
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Tabel 5: Husleje i kr. pr. m2 fordelt på område, bygningens og udlejningstype (2019)    

 

Almene familie-

boliger 

Private udlejningsboliger 

(ikke ejerlejligheder) 

Private udlejningsboliger 

(ejerlejligheder) 

København 903 927 1.262 

Frederiksberg 854 836 1.096 

Ballerup 869 1.062 1.076 

Brøndby 832 0 1.032 

Dragør 946 1.293 0 

Gentofte 935 951 1.023 

Gladsaxe 877 972 1.247 

Glostrup 793 814 1.182 

Herlev 877 828 0 

Albertslund 887 0 0 

Hvidovre 895 897 924 

Høje-Taastrup 899 902 1.057 

Lyngby-Taarbæk 928 1.004 1.052 

Rødovre 901 903 1.040 

Ishøj 824 0 1.137 

Tårnby 771 922 983 

Vallensbæk 940 979 1.148 

Furesø 940 0 1.066 

Allerød 927 821 1.098 

Fredensborg 889 1.047 1.151 

Helsingør 877 958 1.097 

Hillerød 926 1.042 1.180 

Hørsholm 932 964 1.176 

Rudersdal 927 1.044 1.055 

Egedal 1.048 1.048 1.174 

Frederikssund 900 1.091 1.085 

Greve 868 0 1.243 

Køge 916 933 1.048 
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Halsnæs 871 942 1.096 

Roskilde 1.037 939 1.013 

Solrød 903 0 1.164 

Gribskov 1.010 1.029 978 

Odsherred 783 758 851 

Holbæk 868 857 943 

Faxe 865 881 918 

Kalundborg 790 763 836 

Ringsted 804 817 993 

Slagelse 794 826 914 

Stevns 906 905 900 

Sorø 810 834 922 

Lejre 1.001 0 0 

Lolland 746 611 727 

Næstved 796 737 916 

Guldborgsund 738 695 787 

Vordingborg 777 753 909 

Bornholm 819 715 732 

Middelfart 756 868 906 

Assens 791 776 830 

Faaborg-Midtfyn 778 767 855 

Kerteminde 788 807 915 

Nyborg 781 781 859 

Odense 680 905 979 

Svendborg 799 831 917 

Nordfyn 777 776 789 

Langeland 713 715 0 

Ærø 819 644 0 

Haderslev 719 706 756 

Billund 661 760 750 

Sønderborg 646 711 803 
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Tønder 674 631 704 

Esbjerg 686 803 878 

Fanø 809 0 0 

Varde 724 721 804 

Vejen 679 721 762 

Aabenraa 711 705 758 

Fredericia 701 775 872 

Horsens 761 838 900 

Kolding 745 855 927 

Vejle 747 903 929 

Herning 679 842 847 

Holstebro 740 783 890 

Lemvig 676 633 0 

Struer 711 665 760 

Syddjurs 808 769 931 

Norddjurs 707 667 700 

Favrskov 828 835 902 

Odder 874 828 938 

Randers 713 699 708 

Silkeborg 779 910 937 

Samsø 778 0 0 

Skanderborg 783 902 887 

Aarhus 796 1.152 1.258 

Ikast-Brande 672 737 793 

Ringkøbing-Skjern 725 724 750 

Hedensted 758 797 891 

Morsø 633 655 0 

Skive 739 722 734 

Thisted 685 709 719 

Viborg 740 791 828 

Brønderslev 697 700 739 
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Frederikshavn 700 693 733 

Vesthimmerland 761 687 662 

Læsø 804 0 0 

Rebild 805 732 849 

Mariagerfjord 739 735 719 

Jammerbugt 842 671 803 

Aalborg 743 924 948 

Hjørring 727 745 806 

Hele landet 807 877 1.077 

Kilde: TBSTs boligstatistiske database, BBR og Boligstøtteregister 2019.  

Note: 0-værdier kan forekomme hvis datagrundlaget er for mangelfuldt til at beregne en gen-

nemsnitlig husleje for den valgte boligkategori. Se siden ”Om data” for oplysninger om metode 

og databegrænsninger 
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2. Analyse af boligstandarden hos 11 kommuner 

Landsdelen København, Aarhus, Aalborg, Odense, Randers, Horsens, Vejle, Kolding, Esbjerg, Svend-

borg, Nyborg 

 

Denne analyse præsenterer resultater omhandlende boligstandarder i etageboliger. Først generelt 

i Danmark og herefter mere specifikt hos 11 udvalgte kommuner: Aarhus, Aalborg, Odense, Randers, 

Horsens, Vejle, Kolding, Esbjerg, Svendborg, Nyborg og Landsdel Byen København, der består af Kø-

benhavn, Frederiksberg, Dragør og Tårnby (Danmarks Statistik 2019).  

Boligstandarder opdeles i analysen efter køkken-, bad-, toilet- og opvarmningsforhold. Med henblik 

på den mulige ændring eller afskaffelse af § 5, stk. 2 i Boligreguleringsloven har denne analyse til 

formål at afdække, hvor mange boliger, der stadig trænger til modernisering og opgradering.  

Tallene, der benyttes i analysen, er fra Danmarks Statistisk. Med disse data er det ikke muligt at 

skelne ejerforhold fra boligstandarder på de enkelte kommuner, derfor kan de analyserede etage-

boliger både være privatejede og almenboliger.  

Det tager vi hensyn til i sidste del af analysen, hvor vi med en specialkørsel fra Danmarks Statistik 

afklarer præcist, hvor mange private udlejningsboliger, der mangler wc, bad eller køkken indenfor 

boligen eller slet ikke har disse. Vi ser udelukkende på etageboliger opført fra før 1900 og frem til 

1992, da det er de relevante boliger i forhold til ændringer af Boligreguleringslovens bestemmelser 

om omkostningsbestemt husleje og muligheder i § 5, stk. 2. om moderniseringer og overgang til 

anden huslejeberegning, der kun gælder for udlejningsboliger opført før 1992. 

Derudover ser vi kun på etageboliger, der er beboet af personer med CPR-tilmelding. Opgørelsen af 

etageboligerne tæller ikke kollegier eller døgninstitutioner med, jævnfør opgørelsen i Danmarks Sta-

tistik. Alle tal er fra 2019. Første del af analysen kortlægger boligstandarderne for de relevante kom-

muner, mens sidste del af analysen holder resultaterne op mod ejerforholdssammensætningen. 

Denne sidste del af analysen gør os i stand til at blotlægge ejerforholdene for de etageboliger der 

trænger til renovering.  

Læg mærke til, at stort set alle figurer i afsnittet har en skala, der afviger fra det normale. For at 

undgå, at boliger uden wc, bad eller køkken blot bliver en lille del øverst i graferne, er skalaen for-

kortet og begynder først omkring 80 procent. Så når man læser graferne, er det vigtigt at være klar 

over, at langt de fleste boliger har eget bad, eget wc og eget køkken. 

 

Det overordnede billede 

Hvor mange boliger trænger stadig til renovering? Hvis vi kigger på tal fra Danmarks Statistik, ses 

det, at 25.000 etageboliger svarende til 2,6 % af alle etageboliger i Danmark, ikke har adgang til bad. 

16.000 boliger har adgang til bad udenfor boligen. Derudover har cirka 11.000 etageboliger WC 
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udenfor boligen, og 6.400 af de undersøgte boliger har fælleskøkken. Det overordnede billede viser 

os, at der er en del etageboliger i Danmark, der trænger til renovering i form af enten bad, toilet 

eller køkken. Flere af boligerne trænger til renovering af både bad og WC – således har 7.400 eta-

geboliger både WC og bad udenfor boligen. Det ses desuden, at de fleste af disse etageboliger er 

opført mellem før 1900 og 1939. Det er altså primært de ældre etageboliger, der trænger til reno-

vering af især bad og toiletforholdene.   

 

Badeforhold 

Figur 3: Beboede etageboligers opførselsår og badeforhold, 11 kommuner, pct. og antal (2019)  

 

Af figur 3 fremgår de forskellige badeforhold hos etageboligerne fra de 11 kommuner, opdelt i op-

førselsår fra før år 1900 til årene 1990-1999 med ti-tyve års intervaller. Procentsatserne i venstre 

side indikerer procentandel. Således har 88 % af etageboligerne der er opført før 1900 badeværel-

ser i boligen (den blå bjælke), mens lidt over 3 % har adgang til badeværelse (rød bjælke) og de re-

sterende 9 % ikke har bad eller adgang til bad (den grønne bjælke). Man skal være opmærksom 

på, at figuren starter ved 82 % og slutter ved 100 %. Dette er gjort for at kunne se mere detaljeret 

på de andre kategorier i figuren, da den blå kategori ”badeværelser i boligen” ellers ville være den 

eneste tydelige i en figur med en skalering fra 0-100 %. Den valgte skalering ændrer ikke på tal-

lene, men man skal være opmærksom på procentsatserne ud fra kategorierne, da det på denne 

måde bliver en summeret procentsats.     
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Ud fra figuren er det tydeligt, at de fleste etageboliger har badeværelser i boligen. Således har 96-

99 % af etageboligerne, opført fra 1930-1999, badeværelser i boligen, mens få procentdele har ad-

gang til bad udenfor boligen eller ikke bad/adgang til bad. Når vi kigger på de etageboliger, der er 

opført før 1930, er procentdelen med badeværelser i boligen mindre og en større andel har ad-

gang til badeværelse udenfor boligen eller mangler bad/adgang til bad. Cirka 88-89 % af boligerne 

fra før 1900 til 1929 har badeværelse i boligen, mens 3 % har adgang til badeværelser udenfor bo-

ligen. Hele 7-8 % af de ældre opførte etageboliger har ikke bad eller adgang til bad, hvorfor der lig-

ger et moderniseringspotentiale her. Da langt de fleste etageboliger fra denne periode er private 

udlejningsboliger, ved vi også, at de dårligere badeforhold i overvejende grad findes i private ud-

lejningsboliger eller i andelsforeninger. Det viser sig, at det især er de ældre lejligheder, der har 

potentiale til at blive forbedret med hensyn til badeforhold. 

 

Bad sammenlignet 

Når vi sammenligner København med de resterende 10 kommuner, viser der sig nogle forskelle. 

Jævnfør figur 13 (se appendiks), har en større andel af de københavnske etageboliger opført før 

1900 til 1929 ikke bad eller adgang til bad i sammenligning med de 10 andre kommuner. 10-11 % 

af etageboligerne i København, der er opført i denne tidsperiode, har ikke bad eller adgang til bad, 

hvorimod procentdelen kun er 3-4 % i de resterende 10 kommuner (Figur 14: se appendiks). Hos 

de resterende kommuner har en større andel (4-6 %) adgang til badeværelse end i København, 

hvor andelen ligger på cirka 2 %. Dette gælder kun for de ældre etageboliger opført mellem 1900-

1929.  

Når vi ser på etageboliger opført fra 1930erne og opefter, har langt de fleste i København badevæ-

relse i boligen. 98 % af etageboligerne opført efter 1950 har badeværelse i boligen, og det samme 

gør sig gældende for 96-98 % af etageboligerne opført mellem 1930-1949.  

Hos de resterende 10 kommuner er der et større potentiale for modernisering af etageboliger op-

ført mellem 1930-1949. Således har 6 % af boligerne opført mellem 1930-1939 enten adgang til 

badeværelse eller slet ikke bad/adgang til bad hos de 10 kommuner, og det samme gør sig gæl-

dende for 3-4 % af boligerne opført mellem 1940-1949. Hvor det i København primært er de æld-

ste opførte etageboliger fra før 1900 til 1930, der har et moderniseringspotentiale, er det etagebo-

ligerne helt op til 1950 der har et moderniseringspotentiale hos de resterende 10 kommuner. Det 

ses dog, at andelen af boliger der ikke har bad eller adgang til bad er større hos de ældre opførte 

etageboliger i København. Når vi ser på alle etageboliger opført fra før 1900 til 1999 ses det, at 

cirka 4 % har moderniseringspotentiale i de 10 kommuner, mens 6-7 % har i København.   

 

Køkkenforhold 

Figur 4 viser de beboede etageboliger efter opførelsesår og køkkenforhold hos de 11 kommuner i 

procentdel og antal.  
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Figur 4: Beboede etageboligers opførselsår og køkkenforhold, 11 kommuner, pct. og antal (2019) 

 

Her ser man et andet billede end for badeforholdene. Overordnet set har de fleste boliger opført 

før 1900 og frem til 1969 eget køkken med afløb. Mellem 0,5-1 % har adgang til fælles køkken, og 
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ikke har (se appendiks: figur 15). Når man kigger på køkkenforholdene i alt, er det både i Køben-

havnsområdet og hos de øvrige kommuner kun 1 % af boligerne, der ikke har eget køkken med af-

løb. Forskellene skal altså findes i opførselsårene, hvor en større del af de københavnske etagebo-

liger fra 1970-1979 enten har fælles køkken, kogeinstallation i værelse eller ingen fast kogeinstalla-

tion. Dette betyder, at der kan ligge et moderniseringspotentiale her, foruden de lejligheder der 

trænger til opgradering og modernisering, selvom de har eget køkken med afløb.  

 

Toiletforhold 

Figur 5: Beboede etageboligers opførselsår og toiletforhold hos de 11 kommuner, pct. og antal 

(2019) 
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Toiletforhold i boligerne 

I København har en færre procentdel af etageboligerne WC udenfor boligen. Således er det lidt un-

der 2 % af boligerne opført før 1900 og frem til 1919, der har WC udenfor boligen (se appendiks: 

figur 18). 99 % af boligerne opført mellem 1920-1999 har WC i boligen. Hvis vi sammenligner med 

de 10 resterende kommuner, ser vi en højere andel der har WC udenfor boligen (se appendiks: fi-

gur 17). 4- 5 % af boligerne opført før 1900 frem til 1919 har WC udenfor boligen, og det samme 

gør sig gældende for 2-2,5 % af boligerne opført 1920-1939. Herefter har 99 % af boligerne dog 

WC i boligen. København er på dette område en smule mere moderniseret end resten af de 10 

kommuner, og alt i alt har 2.390 af de undersøgte etageboliger WC udenfor boligen i København, 

mens det er 4.106 hos de resterende 10 kommuner. 

 

Opvarmningsforhold  

Figur 6: Beboede etageboligers opførselsår og opvarmningsforhold hos de 11 kommuner, pct. og 

antal (2019)  
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ner fjernvarme, mens 3 % - svarende til 12967 etageboliger – har centralvarme med et par tu-

sinde, der har elvarme eller øvrige ovne. Der identificeres således et moderniseringspotentiale i de 

etageboliger der stadig har centralvarme, da fjernvarme eller andre mere moderne opvarmnings-

former er det normale i nybyggeriet. 

 

Opvarmningsforhold i private udlejningsboliger 

Hvis vi adskiller København fra de andre 10 kommuner, ser vi nogle forskelle i opvarmningsforhol-

dene. Alle lejlighederne samlet har cirka samme procentdel fjernvarme (97 %) og centralvarme (2-

3 %) som de resterende kommuner. Men hvor vi ser en tendens til, at de nyere etageboliger i de 

10 øvrige kommuner har en mindre andel af centralvarme, har lejlighederne opført mellem 1950-

1999 en større andel centralvarme end de ældre opførte lejligheder i København. Der ligger et mo-

derniseringspotentiale her. Således har cirka 4-5 % af lejlighederne opført mellem 1950-1999 cen-

tralvarme i Københavnsområdet, mens samme procentsats gør sig gældende for de ældre lejlighe-

der opført før 1900 frem mod 1929 hos de 10 øvrige kommuner (se appendiks: figur 20). Når vi 

kigger på de absolutte tal, er der 6.274 etageboliger der har centralvarme i Københavnsområdet, 

og 6.693 i de 10 øvrige kommuner.   

 

Analyse af resultaterne sammenholdt med ejerforhold  

Figur 7: Etageboliger efter ejerforhold og opførselsår, 11 kommuner, procent og antal (2019) 
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Figur 7 viser boliger efter ejerforhold og opførelsesår for de 11 kommuner udvalgt til analysen. Bo-

liger, der er opført før år 1900 og frem til 1939, ejes for mere end 50 % vedkommende af privat-

personer, A/S, APS og lignende. Mellem 40-50 % procent er private andelsboligforeninger, og en 

lille del er almene boligselskaber. Når vi ser på boligerne, der er opført efter 1940, ændrer forhol-

dene sig dog ret meget, så almene boligselskaber udgør en større og større del af etageboligerne. 

Andelen og antallet af etageboliger ejet af privatpersoner falder fra perioden efter 1949 med und-

tagelse af i 60erne, hvor der bliver opført på niveau med 1920erne.   

Figur 8: Etageboliger efter ejerforhold og opførselsår, 10 kommuner, procent og antal (2019) 
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Figur 9: Etageboliger efter ejerforhold og opførelsesår, i København, procent og antal (2019) 
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udlejningsboliger direkte i forhold til toiletforhold, køkkenforhold og badeforhold. 

Figur 10: Toiletforhold for udlejningsboliger beboet af lejer opført før 1950, pct. og antal (2019) 
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Der er tale om grafer, der snyder i forhold til de 100%, da de begynder langt oppe på skalaen, men 

de faktiske tal i grafen passer fuldstændigt. Tallene er opgjort i august 2019. Der er lige omkring 

7.000 boliger, der ikke har wc i boligen, mens det er forsvindende få boliger, der slet ikke har wc. 

Sammenholder vi tallene med tallene tidligere i dette afsnit, er det tydeligt at langt den største del 

af boligerne uden wc er private udlejningsboliger og at langt de fleste af dem ligger i Københavns 

Kommune. 

Ser vi på badeforholdene i figur 11 nedenfor, er der ret mange boliger, der ikke har optimale bade-

forhold med bad i lejligheden. 9.677 lejligheder har kun adgang til bad udenfor selve lejligheden, 

mens 11.705 lejligheder slet ikke har bad eller adgang til bad. Der er altså ca. 20.500 lejemål, der 

trænger til modernisering i form af badeværelse i selve lejligheden i de private lejeboliger. Tidli-

gere i dette afsnit så vi, at dette var gældende for knap 28.000 boliger, når vi ser på alle former for 

ejerskab. Så problemet med manglende badefaciliteter er centreret om de private udlejningsboli-

ger, og resten findes hovedsageligt på andelsboligområdet. 

Der er et meget stort overlap mellem de boliger, der mangler wc i lejligheden og dem, der mangler 

bad. Meget få lejligheder har bad i lejligheden men ikke wc i selve lejligheden. 

 

Figur 11: Badeværelseforhold for udlejningsboliger beboet af lejer, opført før 1950, i pct. og antal 

(2019) 
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Endelig er der 3.436 lejligheder med mangelfulde køkkenforhold i de private udlejningsboliger, 

som det fremgår af figur 12. Ud af disse har en stor del adgang til fælles køkken, mens en mindre 

andel har kogeinstallation i værelse eller mangler helt fast kogeinstallation.  

Disse boliger er ofte forskellige fra dem, der mangler bad. Der er omkring 3.300 lejemål, hvor der 

blot er fælleskøkken og adgang til bad, mens det ellers er det typiske, at lejligheden nok har køk-

ken, men ikke bad. 

Så vi kan konkludere, at der blandt de private udlejningsboliger er ca. 7.000, der ikke har WC, ca. 

20.000 der ikke har bad og ca. 3.400, der ikke har køkken. Fjerner vi overlappet mellem de tre 

grupper, bliver konklusionen, at mindst 21.000 lejligheder blandt private udlejningslejligheder 

trænger til en gennemgribende modernisering af deres toilet og badeforhold og også i mindre 

omfang af deres køkkenforhold. 

 

Figur 12: Køkkenforhold for udlejningsboliger beboet af lejer, opført før 1950, i pct. og antal (2019)  
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Opsamling 

Sammenholdt med tallene fra boligstandarderne giver ovenstående tal os et indblik i, hvilke ejer-

forhold de boliger, der trænger til istandsættelse, har.  

Som beskrevet i første del af analysen om boligstandarderne, er det primært de ældre opførte eta-

geboliger, der trænger til renovering i form af bad og toilet. Figur 8 viser, at op mod 90 % af boli-

ger, der er opført i perioden fra før 1900 indtil 1939, er privatejede boliger. 

Jævnfør figur 1 trænger cirka 12 % af boligerne opført mellem 1900-1929 til renovering af badefor-

hold, og op mod 3 % af boligerne fra samme periode til renovering af toiletforhold, jævnfør figur 3. 

Dette gør os rimelig sikre på, at en del privatejede boliger har potentiale til renovering og moder-

nisering, og som derfor vil blive påvirket af en ændring eller afskaffelse af §5 stk. 2 i Boligregule-

ringsloven. 

Hvis vi deler det op i de 10 større kommuner overfor København, ser vi også nogle forskelle. Op 

mod 15 % af boligerne opført mellem 1900-1929 trænger til renovering af badeforholdene i Kø-

benhavnsområdet (se Appendiks figur 13), mens tallet er 8-10 % for de resterende 10 kommuner 

samlet (se Appendiks figur 14). Med henblik på toiletforholdene, er det cirka 2-5 % både i de 10 

kommuner og i Københavnsområdet, der har toilet udenfor boligen, og dermed har et renove-

ringspotentiale.  

Analysen viser alt i alt, at der findes et renoveringspotentiale i en betydelig andel af de privatejede 

boliger i de 10 større kommuner og i Landsdelen Byen København.  

Moderniseringspotentialets samlede omfang er svært at afgøre, da vi ikke kan se, hvilken stand 

boligernes forskellige bade-, toilet-, opvarmnings-, og køkkenforhold er i. Selv om en bolig har eget 

bad, kan standarden godt være fra 1950erne og ikke være tidssvarende i dag. Et køkken, der sidst 

blev moderniseret i 1980erne er oftest heller ikke tidssvarende i dag.  

Der kan derfor nemt være en betydelig del af boliger, der trænger til modernisering af disse for-

hold, og som derfor også vil blive påvirket af en ændring eller afskaffelse af § 5, stk. 2 i Boligregule-

ringsloven. Med andre ord er det niveau, vi har kortlagt i denne rapport et minimumsniveau, og de 

faktiske forhold vil tilsige et langt større behov for modernisering af boliger, der tidligere har fået 

toilet, bad og/eller køkken installeret.  
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3. Danskernes ønsker til lejeboligers størrelse, standard og placering nu 

og i fremtiden.  

 

De store forventninger til boligen 

Historisk har boligudgifterne fået en større og større plads i budgettet. I 1947 udgjorde udgiften til 

boligen ca. 5 % og boligudgifter steg herefter til starten af 1990erne, hvor den kom til at udgøre 

ca. 20 % af danskernes privatforbrug og der har boligforbruget ligget ret stabilt siden.  

Levestandarden i Danmark har de sidste 150 år været støt stigende med ca.  2,6 % p.a. i gennem-

snit pr. dansker og det betyder, at forventningen til den gode bolig uanset om den er udlejning el-

ler ejerbolig er støt stigende fremadrettet. I det ligger såvel størrelse, materialevalg, indretning og 

beliggende med gode faciliteter og miljø rundt om boligen.  

Boligen og især hjemmet har en central placering i den danske kultur bl.a. køber vi mere Convi-

ence food, måltidskasser, og Take Away men til forskel fra andre lande foretrækker vi at spise af-

tensmåltidet i vores hjem og bolig. Hjem og hjemlighed har en særlig stor betydning for hovedpar-

ten af danskerne, og derfor vælger de fleste danskere, at boligen er den største budgetpost i hver-

dagsøkonomien.  

En tendens, som er afledt af vores stigende velstand, er som på bilmarkedet, at flere og flere har 

og får flere boliger samtidigt og ikke nødvendigvis ejerboliger. En del ønsker sig især i seniorfasen 

en god lejebolig i kombination med et fritidshus i form af sommerhus eller kolonihavehus.  

Den almene rigdomsudvikling gør det ligeledes muligt især for flere herunder en del modne par at 

have flere boliger på hånden enten eje, leje eller andel.  

 

Udlejningsmarkedet  

De sidste 20 år har danskerne ret stabilt undtagen danskerne over 60 år anset ejerboligen som den 

mest foretrukne boligform. Ikke mindst, fordi det er den største økonomiske opsparing, som de 

fleste danskere har og får livet igennem.  

Dog er der en tendens til, at de yngre flytter i ejerbolig i form af parcelhus senere end tidligere ty-

pisk i løbet af 30’erne.  Det skyldes dels at de stifter familie senere (hun er 29,6 år og han er 31,3 

år ved første barn) og dels at de ikke ønsker at lide de afsavn f.eks. ingen ferie og oplevelser de 

første år. Tidligere valgte man at spare de første år i huset for at få opfyldt drømmen om mere 

plads og luft i parcelhuset.  

Som konsekvens vil der være en øget efterspørgsel efter lejebolig helt op i starten af 30’erne. 
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Lejeboligen foretrækkes af flere årsager for en del danskere.1 

 

1. Fleksibilitet og mindre økonomisk risiko: Afgørende for denne begrundelse er, at lejeboligen er 

nem at komme af med og fraflytte. Desuden bliver man ikke afhængig af prisudviklingen på boli-

ger, og behøver ikke tænke på, om det nu er det rette tidspunkt at sælge for at undgå tab. 

2. Likviditet: Her er det vigtigst at man ikke behøver at rejse kapital for at få en bolig – enten fordi 

man ikke er særlig kreditværdig, eller fordi man ikke vil gældsætte sig. Desuden er lave aktuelle 

boligudgifter vigtige. 

3. Mindre besvær: Her er det dominerende motiv at lejeboligen stiller mindre krav til beboeren, fx 

med hensyn til selv at skulle vedligeholde og reparere boligen. 

4. Behov for boligstøtte: Den helt dominerende begrundelse er mulighederne for individuel bolig-

støtte til lejere. Dette må være væsentligt hos de, der har lav indkomst – især pensionister, mens 

mellemindkomsterne har sværere ved at få boligstøtte. 

 

Jobmarkedets er mere fleksibelt og flere og flere især blandt de yngre på arbejdsmarkedet har en 

løsere tilknytning med projektansættelser og midlertidige jobs. Det er med til at øge efterspørgsel 

efter lejeboliger i flere byer, da mange gerne bor til leje før de etablerer sig i en ejerbolig og de fle-

ste ønsker eller oplever, at banken kræver en stabil økonomi og indtjening for at få lov til erhverve 

sig en ejerbolig. 

Tilflyttere til byer og kommuner starter ofte med en lejebolig. Det kan skyldes flere ting. For eksem-

pel, at man først vil kende byen og området før man køber bolig. 

I større byer, med højere huslejeniveau, kan det skyldes, at man simpelthen ikke kan få en ejerbolig 

af den kvalitet, som man ønsker til det budget, man har til rådighed.  

 

Geografi og demografi øger efterspørgslen efter lejeboliger frem mod 2029.  

Den geografiske udvikling de sidste 10 år har betydet flytning fra land mod by, så alle byer med mere 

end 500 indbyggere er vokset i antal indbyggere (DST). Det betyder, at geografien ikke kun er flyt-

ning mod de største byer, men i høj grad flytning mod byer også de mindre og mellemstore byer.   

Det øger efterspørgslen efter lejeboliger for at kunne imødekomme det større antal indbyggere. 

 

 

1 Befolkningens Boligønsker, Hans Skifter Andersen og Hans Kristensen, Center for Bolig og velfærd og Real Dania 
2009) 
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I mange mindre og mellemstore byer er der mangel på lejeboliger til fraskilte forældre og enlige 

som ønsker at blive i området, men som ikke har lyst eller kan finansiere et hus og/eller anden 

ejerbolig.  

Danmarks demografiske udvikling er vækst fra 5,8 til ca. 6,2 mio. danskere de næste 10 år. I den 

forbindelse er det bemærkelsesværdigt at se på, hvilke aldersgrupper, som står for den største 

vækst. Det drejer sig om 2 grupper.  

For det første de yngre i 30erne herunder par, som er eller på vej i familiefasen. Da de er den store 

generation fra 1990erne, da vi ved, at de er længere om at etablere sig end tidligere generationer 

vil de generelt efterspørge flere lejeboliger, før de etablerer sig på ejerboligmarkedet. Denne gruppe 

vokser med ca. 126.000 de næste 10 år. 

Den anden store gruppe er danskerne over 60 år og fremefter og da danskere netop efter 60 år er 

mere interesserede i lejebolig end ejerbolig, vil der i denne gruppe været en øget efterspørgsel efter 

lejeboliger. Denne gruppe vokser med ca. 260.000 de næste 10 år.  

Netop det øgede antal ældre betyder også en øget efterspørgsel efter lejeboliger, som passer til og 

kan bruges af husstande bestående af 1 person. Især efter 80 år bor allerede i dag næsten 60% alene 

i boligen. Til forskel for de 67-77-årige, hvor kun 27 % og de 52 til 62-årige, hvor 19 procent bor 

alene. 2 

Med andre ord den demografiske udvikling medfører en stigende efterspørgsel efter lejeboliger i 

mange bystørrelser i Danmark dog afhængig af den eksisterende boligmasse og udbud af såvel eje- 

som lejeboliger.  

Det samme mønster med flere i 30’erne og over 60 år gør sig gældende i Odense, Nyborg, Svend-

borg, Esbjerg, Kolding, Vejle, Randers og Aalborg Kommune de næste 10 år.  

Horsens kommune har fremgang på alle befolknings- og aldersgrupper undtagen aldersgruppen fra 

40 til 49 år. Aarhus Kommune har fremgang på alle aldersgrupper undtagen de 20 til 29-årige og i 

Københavnsområdet er der ligeledes fremgang på alle dog undtagen de 40 til 49-årige samt de 90+.  

Man kan se de konkrete tal og fremskrivninger for hver kommune og Københavnsområdet i bilag 3.   

  

 

 

2 Vive, ældres boligsituation og fremtidige boligønsker, Anu Siren og Rode Larsen, juni 2019.  
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Forskellige gruppers ønsker til udlejningsboligen efter alder og især livsfase 

De frie unge mellem 20 og 30 år  

De unge mellem 20 og 29 år bor typisk til leje og det er samtidigt den alder og livsfase, hvor man 

som person har flest hyppige boligskift på grund af studier, arbejde og parforhold.  

De befinder sig i den mobile fase, hvor de unge typisk er under uddannelse eller i arbejde. De befin-

der sig måske i et parforhold, men er ikke på vej ind i familiefasen. De ønsker sig derfor typisk en 

leje eller ejerbolig.  

De fleste unge ønsker en bolig beliggende centralt i en by. Jo yngre jo mere optaget af, at den næste 

bolig skal være en lejebolig. Den mest flytteaktive gruppe er de unge  i alderen  20 til 24 år.  

Byen kan være Aarhus, København, Aalborg, Odense men også Randers, Vejle, Kolding, Esbjerg, 

Svendborg og Nyborg.  De unges efterspørgsel er størst i store og mindre byer med mange uddan-

nelsesinstitutioner. 

Centrum udvider sig i især de større byer ud af, så en del nybyggeri tæt på centrum efterhånden 

opfattes som centrum. Byfornyelse og nybyggeri kan ændre størrelse, omfang og placering af byens 

centrum.  

For de 20 til 30-årige er det vigtigste ved drømmeboligen prisen, boligens kvalitet og udsende samt 

at boligen er tæt på arbejde, uddannelse og transport. 

Kollegieværelset står ikke øverst på ønskesedlen, da mange anser det for at være for småt.  De fleste 

drømmer om en lækker ny 1- 2 værelseslejlighed udover stuen på mellem 50 til 99 kvm2. De fleste 

ønsker en 2 værelse eller mindre grupper 3 og 4 værelser i boligen. Endelig ønsker en mindre andel 

af de unge sig kun 1 værelse i boligen.  

De er mest optaget af boligens kvalitet, når de skal finde en bolig. Boligen er optimal, når der hører 

altan eller terrasse til. En god kvalitet er en bolig, som er i forholdsvis ny stand. Den kan være ny-

bygget, nyrenoveret eller nyere, det er det de unge foretrækker. Det ældre har kun charme, hvis det 

er nyistandsat. Eget bad og toilet er et must og gode køkkenfaciliteter.  

Når husstanden går fra 1 til 2 og evt. et barn, ændres ønskerne til størrelsen, og så er det 3 værelser 

og opefter, som man efterspørger, hvis der var frit valg på alle hylder. 

Lejligheden skal helst ligge i stuen, på 1. eller 2. sal, med mindre der er elevator, så er de højere 

etager også attraktive for en mindre andel af de unge.  

Dog går nogle på kompromis med størrelsen, hvis de får mulighed for at bo tæt på centrum i en af 

de store byer, så er det i orden, at boligen og dens standard ikke lige blev, som de havde ønsket.   

Far og mor træder jævnligt til og sikrer de unge under uddannelse en bolig i de større byer med et 

ophedet boligmarked. I Aarhus vurderer man, at mellem 40 til 50 % af alle 2 værelseslejligheder er 

forældrekøb i byen.   



37 

 

Fremforsk har spurgt de unge, om hvad der betyder mest for dem tæt på boligen. Man kunne tro, 

barer, restauranter og cafeer og noget med god gang i, var det de ønskede.  Men de lægger især 

vægt på gode indkøbsmuligheder, offentlig transport og god infrastruktur tæt på boligen.  

Med andre ord, at selv om man er til fest og farver, så er det hverdagslivet rundt om boligen, som 

betyder mest i hverdagen.  

Jo mere urbant man bor, jo tættere på vil man gerne have indkøb og transport. Det skyldes dels, at 

en del ikke har bil, men også at de yngres indkøbsvaner er meget spontane, hvor de gerne køber ind 

hver dag.  Med andre ord placeringen i kvarteret og den daglige infrastruktur er afgørende udover 

boligen for lejeboligens attraktivitet.  

 

Par og familiefasen fra ca. 30 til 49 år.  

For de fleste i familiefasen er en lejebolig en midlertidig løsning, hvor man ønsker at bo godt, før 

man finder den endelige bolig. 

De fleste yngre par m/uden børn typisk i slutningen af 20erne og starten af i 30erne drømmer om 

en større bolig. De føler, at de er vokset ud af boligen og drømmer om mere plads både ude og inde 

til at boltre sig på. Dog vil de især i 30’erne have en midlertidig bolig, før de anskaffer sig en ejerbolig.  

Børn i husstanden betyder stor lyst til villa på minimum 140 kvm2 med have og alternativt et ræk-

kehus/dobbelthus enten som eje eller lejebolig.  På den måde er parcelhuset for rigtig mange sta-

digvæk den bedste ramme for familielivet.  Mange ser parcelhus, haven og et godt og sikkert kvarter, 

som den ramme, som man skal have, når man har eller er i gang med at stifte familie.  For mange er 

det boligen for livet, de er på jagt efter.  

Derfor ligner par i familiefasen hinanden og er meget enige om, hvilken type af bolig, som de drøm-

mer om. Udover boligens pris og udseende lægger de også vægt på trygt kvarter, tæt til arbejde, 

skolen, haven mv. 

De fleste mellem 30 til 49 år er på udkig efter en villa eller et rækkehus i områder, som de finder 

attraktive for det trygge familieliv  

Det er typisk børnefamilier og udover en god bolig i en fornuftig kvalitet så er de meget optaget af 

at sikre de bedst mulige forhold for børnene. De ser på daginstitutioner, skoler og muligheden for, 

at børnene kan komme trygt rundt til skole og fritidsaktiviteter. Ikke mindst er der en del forældre, 

som går på kompromis med boligen og bopælen for at sikre de bedste vilkår for deres børn. De er 

optaget af at hverdagen med børn, arbejde og indkøb kan fungere. Derfor er nærhed til arbejde 

vigtigt, når de bosætter sig.  

Nogle børnefamilier går på kompromis i forhold til deres drømme med størrelsen på boligen, fordi 

de ønsker at bo et bestemt sted i de større byer.  
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De karrieremindede familier vælger bolig efter mulighed for at kunne flytte igen, og derfor vælger 

de ofte en overgangsbolig i form af en lejelejlighed eller et lejet rækkehus, som de kan hurtigt kan 

komme fra, når de har besluttet sig for at komme videre i karrieren. Derfor er der en øget efter-

spørgsel efter midlertidige lejeboliger i mange byer.  

En mindre gruppe ønsker at blive i storbyen f.eks. Aarhus, men ønsker sig så typiske en større lejlig-

hed og ret få et byhus, som giver mere plads samtidigt med at man har alle byens tilbud lige uden 

for døren.  Det er oftest et meget bevidst valg, hvor man veksler pladsen med byens mange tilbud 

indenfor kultur, butikker og de aktive byliv. 

 

De mangfoldige seniorer 

Seniorer 50 + er de mest forskellige med hensyn til boligtyper og boligønsker. De er meget forskellige 

og har helt forskellige opfattelser af det gode liv i boligen. De er langt mere forskellige end såvel de 

unge som yngre. Ikke mindst, er det en alder, hvor livsfasen f.eks. ikke længere børnefamilier bety-

der, at mange har overvejelser om at flytte også selv de ofte beslutter sig for ikke at flytte.  

Nogle ønsker at blive boende i den eksisterende bolig og har slet ikke lyst til at flytte sig fra boligen 

og det lokalområde, som de har boet og levet for en del vedkommende en stor del af livet. Man gror 

ligesom fast med alderen, som nogle fortæller.  Ikke mindst har det betydning, at de ældre, som bor 

i ejerbolig ofte har lavere boligudgifter end de, som bor i lejebolig.  

Andre vil gerne blive i byen og lokalområdet, men foretrækker en mindre og nemmere bolig gerne 

centralt beliggende i forhold til offentlig transport, indkøb og hverdagskulturen f.eks. bibliotek og 

idrætsfaciliteter.  

Derfor er der stor efterspørgsel efter mindre og mere vedligeholdelsesfrie boliger i form af lejlighed 

og/rækkehus centralt beliggende i små og mellemstore provinsbyer. 

Til forskel fra de andre danskere er folk efter 60 år mere interesseret i en lejebolig end nødvendigvis 

en ejerbolig, dog afhængig af hvor store byer og områder, der er tale om. Jo mere i mindre by og   

landdistrikt jo mere eje og det modsatte i byerne. 

En gruppe ønsker at flytte til en anden by ofte en større by, hvor de kan nyde by og især de mange 

kulturtilbud, som de ønsker at benytte sig af som pensionister sammen med rejser. Nogle føler sig 

tvunget væk fra landsbyen og lokalområdet, fordi de ikke kan få hverdagslivet med indkøb og akti-

viteter til at fungere der, hvor de bor i dag. Derfor ønsker de typisk en bolig i en større by med 

offentlig infrastruktur.  

Nogle seniorer er på grund af f.eks. skilsmisse og/tab af indtægt måske ægtefællen nødt til at flytte 

til en mindre lejebolig. Jagten på den kan være lang og intens, hvis man ikke har et boligbrev eller 

bor i en boligforening.  Mange må flytte til andre og billigere byer og søge i lang tid, før det lykkes 

at finde en bolig, som passer til deres budget og ønsker til kvalitet og størrelse.  
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De ældste på boligmarkedet 

De ældste typisk fra slutningen af 70erne af ønsker sig en nem bolig, hvor det afgørende for dem er 

at kunne klare hverdagen dvs. Det er tydeligt fra vores interviews, at jo ældre og mere skrøbelig 

man føler sig jo mere er man interesseret i en boligtype og form, som sikrer, at man kan bibeholde 

sin uafhængighed af kommune og familien så lang tid som muligt. Det er ikke altid alderen, som 

bestemmer dette, men derimod civilstatus f.eks. er man alene eller et par samt evt. sygdom. 

Vives undersøgelse understøtter dette, da de fleste i aldersgruppen 82 til 97 alderen i dag flytter på 

grund af dalende funktionsevne eller helbredsmæssige årsager.  

De ældste er mest optaget af kunne forblive uafhængige og det, som kan benævne ”det lille hver-

dagsliv”. Med andre ord at kunne få en almindelig hverdag i boligen og hjemmet til at fungere uden 

at have brug for hjælp fra børn eller det offentlige.  

De faciliteter, som seniorgruppen samlet set er mest optaget, er især nærhed til natur, strand og 

skov og indkøbsmuligheder og derefter infrastruktur og offentlig trafik tæt på boligen.  

Vive har lige gennemført en undersøgelse af de ældre, her forstået som 52+. En rigtig stor gruppe i 

alderen 52 til 97 bor stadigvæk i den bolig, som de købte for 10, 20 eller 30 år siden. Flytninger i 

gruppen indenfor de seneste år skyldtes følgende årsager i rangordnet rækkefølge; 

• For at få en mindre bolig 

• Skilsmisse og dødsfald 

• For at slippe for havearbejdet 

• For at bo billigere  

• For at bo mere centralt  

• For at få en mere moderne bolig  

Dog skal det bemærkes, at der over tid siden 1997 er tegn på, at en større andel af ældre overvejer 

at flytte. 

Vives undersøgelse viser, at hver 3. respondent kunne tænke sig at flytte i seniorbofælleskab. Det 

er især aldersgruppen mellem 52 og 62 år, som kunne tænke sig det. Der er dobbelt så mange i 

den gruppe sammenlignet med aldersgruppen 82 til 97årige. 

 

Ønsker på tværs af livsfaser og generationer 

Hovedparten af danskere i alle generationer anser stadigt et køkken-alrum i boligen, som den bedste 

indretning mellem stue og køkken.  

Et badeværelse er fint, men to er rigtigt dejligt, og mange foretrækker det, hvis boligen er større og 

man ikke bor alene.  

Mange anser det for en fordel selv at kunne bestemme materialer i køkkenet, badeværelse og boli-

gen.  Uden på boligen syntes mange, det er dejligt, hvis den ydre bolig har en særlig udstråling i form 
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af farver, materialer mv. Man vil gerne føle, at man bor i noget særligt, som ikke bare er en stan-

dardvare. Især de yngre syntes, at boligen såvel inde som ude skal udstråle noget unikt.  

Fleksibilitet, dvs. en mulighed for at flytte vægge og indretning efter de behov man har, opfatter 

mange som en fremtidssikring af boligen. 

Smarte løsninger til opbevaring i boligen og gode depotrum er i høj kurs og noget, som man altid 

mangler. Det gælder både i parcelhuse, rækkehuse og lejligheder.  Det giver ekstra point at have 

tænkt smart og praktisk med hensyn til opbevaring.  

Følelsen af privathed og ugenerthed i boligen er vigtig for mange mennesker. Især når man bor tæt, 

har man brug for sit eget rum uden alle kan følge med i, hvad man foretager sig.  

Parkeringspladser i nærheden. Til trods for politikker om at holde biler uden af byen, så får flere og 

flere danskere sig en bil og har behov for parkering enten til egen bil eller delebil.  

Næsten ingen aldersgrupper ønsker sig en bolig under 70 kvm, hvis de kan vælge. Med andre ord er 

det med, at folk gerne vil bo minimalistisk, oftest udtryk for nødvendighed frem for reelt ønske.  

De, som foretrækker en lejebolig, ønsker en boligstørrelse fra 60 kvm og op til ca. 140 kvm. Dog fra 

40 kvm, hvis man er alene.  

Figur 21: Hvilke faciliteter er vigtige i nærhed af boligen? 

 

I en villa ønsker de fleste et plan. Dog i orden med flere plan, når der er tale om et byhus.  
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De fleste kan ikke skelne mellem rækkehus, kædehus og dobbelthus, men foretrækker denne form 

i forhold til lejligheden, fordi de ønsker sig et privat uderum, hvor man kan spise og hygge med 

familie og venner.  

Det er markant, at det er nedenstående faciliteter, som er de mest betydningsfulde for danskerne 

på tværs af aldre, skal påpege, de faciliteter rundt om boligen, som har størst betydning udover pris 

ved boligen. 

Det er grønne omgivelser, indkøb, infrastruktur, børneinstitutioner/skoler og offentlig transport, 

som er de vigtigste faciliteter i nærheden af boligen. Dog med lidt forskellig vægtning, hvor de 50+ 

årige er mest optaget af natur, strand og skov, de unge mellem 20 til 29 år af indkøbsmuligheder, 

de 30 til 49-årige af infrastrukturen og især børneinstitutioner og skoler og offentlig transport.  

 

Sammenfatning 

Lejerne har stadigt stigende forventninger til boligens størrelse, kvalitet og flere boliger og boligty-

per pr. person er en del af billedet.  

Lejernes efterspørgsel efter lejeboliger i mange danske byer vil være stigende de næste 10 år. Det 

skyldes flere forhold. 

For det første de yngre par flytter senere end tidligere i ejerbolig, så perioden, hvor man typisk bor 

til leje fra ca. 20 år og fremad vokser ind i 30’erne. Der vil være brug for flere mellemstationer, før 

den endelige bolig.  

Dernæst er der i alle aldre mennesker, som ønsker den fleksibilitet, som en lejebolig giver. Den 

øgede jobmobilitet på arbejdsmarkedet betyder ligeledes, at flere ønsker en mere fleksibel løsning 

på boligen. Nogle er tvunget til at bo til leje på grund af økonomi eller nødvendigt for kunne leve 

dvs. afhængighed af boligstøtte. 

Den demografiske udvikling i Danmark, samt i Odense, Nyborg, Svendborg, Esbjerg, Kolding, Vejle, 

Randers, Aalborg Kommune, Aarhus, Horsens og Københavnsområdet er tilvækst i befolkningen på 

to store grupper. 

Øget vækst alle steder i generationen født i 1990erne og dermed flere mennesker/par i 30erne, det 

betyder alt andet lige en øget efterspørgsel efter lejeboliger til denne gruppe, før en del vælger at 

købe egen ejerbolig, da de yngre i familiefasen som hovedregel ønsker en ejerbolig som den fore-

trukne boligform.  

Øget vækst efter 60 år, som er den aldersgruppe, som til forskel fra de øvrige aldersgrupper fore-

trækker en lejebolig. Status er de fleste stadig over 60 år bor i ejerbolig ofte den, som de har købt 

for 10,20 eller30 år siden, dog er der en tydelig tendens til flere og flere fra 50+ overvejer at flytte 

og efter 60 år ønsker de, hvis de flytter en nemmere og mindre bolig, som ligger tæt på indkøb og 

transportmuligheder.  
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En del bliver i ejerboligen i flere mindre provinsbyer, fordi der ikke findes en egnet nem bolig i lo-

kalområdet, som de kan skifte ejerboligen ud med.  

De unge drømmer om den fede bolig centralt i byen tæt på transport og dagligvarebutikker, helst 

fra 2 værelser og opad gerne beliggende i stuen, 1. eller 2.sal.  

Børnefamilierne får vi flere af de næste 10 år og langt de fleste drømmer om et parcelhus å mini-

mum 140 kvm eller alternativt et række-, kæde eller dobbelthus eventuelt til leje som mellemsta-

tion. Det gælder især de karrieremindede par, som er på vej og ikke afklaret mht. job og geografi. 

Eller de yngre, hvor begge ikke nødvendigvis har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Det er også en mindre gruppe, som ønsker større lejligheder eller byhus i byen. 

De yngre i familiefasen er ligeledes optaget af boligens kvalitet, men ikke mindst områdets daginsti-

tutioner og skoler.  

De mangfoldige seniorer har mange forskellige ønsker til boligen. De fleste bor stadigvæk i den bolig, 

som de har købt for 10, 20 eller 30 år siden.  

Siden 1997 er der flere og flere 50+, som overvejer at flytte til en anden bolig. Der er de største 

flytteovervejelser i den yngre del af seniorgruppen. 

Seniorer flytter typisk, fordi de ønsker en mindre bolig, på grund af skilsmisse og/eller dødsfald, for 

at slippe for vedligeholdelse, bo billigere, og bo mere centralt og moderne. 

Nogle ønsker at flytte til en større by med større udbud af kultur- og fritidsaktiviteter. Andre ønsker 

at blive i lokalområdet, dog bo mere centralt i forhold til indkøb, kollektiv trafik og kultur- og fritids-

tilbud. Det er ikke altid muligt, hvis dette udbud af boliger ikke findes i området.  

Undersøgelsen fra Vive af ældres boligønsker dokumenterer, at hver tredje ældre, især de yngre, 

ønsker at bo i seniorbofællesskab.  

Følgende er fælles for alle aldersgrupper på boligmarkedet. 

• Køkken-alrum i høj kurs 

• Lækre materiale og design ude og inde i boligen 

• Fleksibilitet i indretning og antal værelser 

• Smarte løsninger til opbevaring i alle typer af boliger er efterspurgte 

• Følelsen af privathed i boligen  

• Parkeringsplads i nærheden 

• En bolig mere end 70 kvm  

 

Det de grønne omgivelser, indkøbsmuligheder, infrastruktur, børneinstitutioner og skoler samt of-

fentlig transport, som er vigtige for danskerne tæt på boligen. Festivals, Boxen, bar mv. er ikke af-

gørende. Når det drejer sig om boligen, er det det gode hverdagsliv rundt om boligen, som har størst 

betydning for danskerne.   
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4. Analyse af konsekvenser af afskaffelse og ændring af BRL § 5, stk.2.  

 

Undersøgelse blandt medlemmer af Danske Udlejere 

Hovedresultaterne 

Der er følgende hovedresultater af undersøgelsen: Halvdelen af lejemålene har husleje beregnet 

efter det lejedes værdi efter bestemmelserne i BRL § 5, stk. 2, og er derfor i langt de fleste tilfælde 

blevet istandsat og moderniseret i forbindelse med en fraflytning. Ca. 25% af lejemålene har stadig 

husleje beregnet efter den omkostningsbestemte husleje ifølge Boligreguleringsloven, og i den sid-

ste fjerdedel beregnes husleje efter andre regler. Undersøgelsen dækker 12.740 lejemål. 

Så der findes stadig omkring 25% af lejemålene, der vil kunne istandsættes og moderniseres ved 

fraflytning og gennem dette overgå til huslejeberegning ud fra det lejedes værdi og BRL § 5, stk. 2.  

Udlejerne og administratorerne planlægger at modernisere lejlighederne løbende. 25% af alle leje-

målene vil kunne moderniseres efter BRL § 5, stk. 2, mens udlejere og administratorer forventer at 

gennemføre sådanne forbedringer ved næste fraflytning for 18% af lejemålene svarende til 2293 

lejemål. Et bortfald af denne mulighed vil altså bibeholde 18% af lejligheder i en stand, der ikke 

kan betegnes som tidssvarende – et tal, der nogenlunde sikkert kan overføres til den samlede pri-

vate sektor for udlejningsejendomme, da vi går ud fra at andre udlejere og administratorer ikke er 

væsentligt forskellige fra Danske Udlejeres medlemmer på netop dette område.  

Fremtidige lovændringer af reglerne vil mindske lysten til at forbedre lejemålene. En afskaffelse af 

muligheder for at forbedre et lejemål og sætte huslejen op, vil standse næsten alle forbedringer. 

En ændring af beløbsgrænsen for forbedringer til et højere beløb vil mindste aktiviteterne betrag-

teligt. Højere standarder for køkkener, bad, toilet eller indretning vil også mindske forbedringer en 

del og endelig vil nye energimæssige standarder ifølge udlejerne sandsynligvis mindske aktivite-

terne med forbedringer af lejlighederne. 

En lovændring vil berøre op til 125.000 lejemål og angå mindst 80.000 direkte i forhold til lejlig-

hederne fremtidige standard, når vi overfører resultaterne til alle de 500.000 private lejemål, der 

er bygget før 1992. Der er en begrundet risiko for, at en lovændring vil skabe fremtidens slum - 

et boligproblem, som vi ellers har brugt tiden efter Anden Verdenskrig på at afskaffe. 

Nogle udlejere og administratorer vil dog uanset regler fortsætte med at forbedre lejlighederne. I 

de mange begrundelser for dette i undersøgelsen, vejer hensynet til ejendommen og den gene-

relle standard højt. Det er da også markant, at de fleste ejendomme i undersøgelsen er købt som 

en langsigtet investering og på kortere sigt. Ingen af de adspurgte har købt ejendomme ud fra ud-

sigten til en kortsigtet gevinst. Så udlejerne er ikke kortsigtede spekulanter, når de bliver spurgt 

om formålet med at eje boligejendomme.  
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Det er tydeligt i undersøgelsen, at mange er udlejere ud fra en interesse for selve ejendommen. 

Der er en del, der gennemfører forbedringer af ejendommen uanset tilskudsregler med henblik på 

at bevare og forbedre standarden. Det sker typisk for at opretholde en standard, for at gøre leje-

målene attraktive eller for at forøge eller fastholde ejendommens værdi. Enkelte bor selv i deres 

ejendomme og har en interesse sammen med lejerne i en god ejendom. 

Undersøgelsens indhold 

Vi har valgt at se på fordelingen af lejemålene, som ejes eller administreres af medlemmer af for-

eningen Danske Udlejere frem for at se på den enkelte udlejer som enhed i undersøgelsen. Det gi-

ver mere mening at tælle lejemålene, frem for senere at skulle vurdere, hvor stor en rolle den en-

kelte udlejer eller administrator spiller. Derfor får vi også en vurdering af resultaternes betydning 

for de private udlejningsboliger, der er proportional med antallet af private udlejningsboliger i hele 

landet.  

I det følgende er disse tal opgjort. Der er nemlig stor spredning i medlemmers antal af lejemål – 

lige fra 7 til 1500 indgår i undersøgelsen 

Figur 22: Lejefastsættelse i lejemålene, procent 

 

Foreningen Danske Udlejeres medlemmer anvender huslejeberegning efter det lejedes værdi i 

over halvdelen af lejemålene i dag, 

Den omkostningsbestemte husleje efter Boligreguleringlovens bestemmelser udgør 24,7% af leje-

målene.  
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I resten (24,8%) anvendes en anden huslejeberegning. Det kan blandt andet være lejligheder op-

ført efter 1991 eller lejligheder i kommuner, hvor Boligreguleringsloven ikke er sat i kraft af kom-

munalbestyrelsen. 

Undersøgelsen repræsenterer 12740 lejemål og fordelingen af disse kan ses nedenfor. 

Figur 23: Lejefastsættelse i lejemålene, antal lejemål 

 

Bestemmelsen i boligreguleringsloven om den omkostningsbestemte husleje er stadig i aktiv an-

vendelse i ca. 25% af alle lejemålene blandt medlemmerne af Danske Udlejere. Det betyder også, 

at der er et betydeligt potentiale for forbedringer af lejligheder i den private udlejningssektor i de 

kommende år. Hvis disse 25% kan overføres til alle lejemål bygget fra før 1992, er der et meget 

stort antal lejligheder, der kan forbedres i forbindelse med fraflytning.  

Der er over 500.000 lejemål, der er opført før 1992 og dermed falder ind under bestemmelserne 

om huslejefastsættelse i Boligreguleringsloven. Hvis vi overfører andelen fra medlemsundersøgel-

sen til dette, vil der være omkring 125.000 lejeboliger i den private udlejningssektor i Danmark, 

som kan forbedres gennem istandsættelser efter BRL 5 stk. 2. Selv om man antager, at flere at de 

største udlejere har gennemført mange af disse forbedringer allerede, er det ikke urealistisk at an-

sætte antallet til mindst 100.000 lejemål.  

Med de øvrige tal fra undersøgelsen, der angiver hvor mange, der vil istandsætte ved fremtidig 

mulighed for at anvende denne paragraf, de 18%, bliver den mindst 80.000 lejligheder opført før 

1992, der ikke vil blive forbedret op til den nuværende standard på boligmarkedet. Der er en vis 

usikkerhed på tallet fra spørgeskemaundersøgelsen – derfor 80.000 (og ikke 90.000 eller højere) 
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En lovændring vil altså berøre op til 125.000 lejemål og angå mindst 80.000 direkte i forhold til 

lejlighederne fremtidige standard. Der er en mulighed for, at en lovændring vil skabe fremtidens 

slum, som vi ellers har brugt tiden efter Anden Verdenskrig på at afskaffe. 

 

 

Afskaffelse eller ændringer af BRL § 5, stk. 2 

En afskaffelse af muligheden for at ændre lejefastsættelsen efter § 5, stk. 2 vil mindske de gen-

nemførlige forbedringer hos langt den største del af udlejerne, når vi måler på, hvor mange leje-

mål de administrerer eller ejer. 88% vil mindske forbedringerne, mens blot ca. 7% vil gennemføre 

forbedringer uændret. 

Figur 24: afskaffelse af § 5, stk.2 – antal lejemål, procent 
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Stikprøveundersøgelsen 

Fremforsk har sammen med DMA gennemført en stikprøveundersøgelse blandt medlem-

merne af Danske Udlejeres ud fra lister over medlemmerne fra Danske Udlejere. I forhold til 

det forventede antal medlemmer viste der sig en del på listen, som ikke var ejere eller admi-

nistratorer af ejendomme. Ud af de personer, der var i den rigtige funktion, opnåede vi be-

svarelse fra 48% af alle, og omkring 25% ville ikke medvirke med forskellige begrundelser. 

Lidt over 25% kunne ikke træffes på nummeret eller på anden måde kontaktes selv efter op-

følgning mere end 5 gange både i dagtimer og i aftentimerne. 

Der er opnået svar fra udlejere og administratorer repræsenterende i alt 12.740 lejemål og 

107 udlejere/administratorer. Det ville have være ønskeligt med en højere svarprocent, men 

de fremkomne resultater repræsenterer alligevel foreningens medlemmer og deres opfat-

telse af udfordringerne ved at være udlejer i dag, samt den aktuelle problemstilling vedrø-

rende BRL §5 stk.2 
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En forhøjelse af minimumbeløbet, som de forbedringsrettede dele af istandsættelsen af et lejemål 

udgør pr. kvadratmeter, til et højere beløb end i dag, vil også få konsekvenser for hvor mange leje-

mål, der forbedres.  

22% vil helt ophøre med at forbedre ved fraflytning, hvis grænsen forhøjes, mens 37% vil stoppe 

ved 3.000 kr.pr. kvm, 12% yderligere ved 3.500 kr. og henholdsvis 4% og over 8% vil ophøre med 

at forbedre lejemålene ved henholdsvis et minimumsbeløb for forbedringer på 4.000 kr. og 5.000 

kr. pr. kvm. 

Figur 25: Forhøjelse af minimumsbeløbet pr. m2 hvor udlejer fortsat vil anvende § 5, stk. 2 i BRL 

– antal lejemål, procent 

 

Så en forhøjelse op til kr. 3.000 vil ramme forbedringer til moderne standarder i ca. 60% af lejemå-

lene. Det betyder, at selv en moderat forhøjelse fra dagens niveau vil få ret store konsekvenser. 

Medlemmerne af ”Danske Udlejere” oplyser på denne måde, at de er ret prisfølsomme i forhold til 

at blive ved med at sætte lejemål i stand til en forbedret standard ved fraflytning. 

Figur 26: Krav om bestemt standard til køkken, bad, indretning eller lignende i denne bestem-

melse - antal lejemål, procent 
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Hvis loven ændres, så der fremover stilles bestemte krav til køkkenet, badeværelset eller til indret-

ning, antal rum eller lignende, er konsekvenserne i forhold til at forbedre lejemålenes boligmæs-

sige standard ikke nær så store. Lidt over 26% vil fortsætte som hidtil, mens blot 9% vil ophøre 

med at benytte bestemmelsen om overgang til at fastsætte lejen efter det lejedes værdi. Dog vil 

næsten en tredjedel – 33% - anvende bestemmelsen i mindre omfang. Så også en sådan ændring 

vil få konsekvenser for boligstandarden i lejemål i den private sektor opført før 1992. 

Ser vi på, hvad reaktionerne ifølge ejere og administratorer vil være ved forhøjede energimæssige 

krav ved forbedringsarbejder, vil omkring en tredjedel holde op med at forbedre efter BRL § 5, 

stk.2. Flertallet – 55% - vil måske fortsat forbedre hvis kravene forhøjes, men vil nok afvente de 

konkrete bestemmelser, mens 10% stadig vil gennemføre de påtænkte arbejder på trods af de nye 

regler. 

Figur 27: Krav om bedre energimæssig standard, antal lejemål, procent 

 

Hvis man ikke ved at ændre kravene vil sætte mange forbedringer på stand by, er det vigtig at 

stramme kravene lempeligt. Det kunne få færre konsekvenser, hvis man gør det over en længere 

årrække og med mindre stramninger for hver ændring. 

Ejere og administratorer vil dog fortsætte med at vedligeholde og udføre mindre forbedringer lø-

bende selv om reglerne ændres. Ud af de 12740 lejemål, vil man fortsætte mindre arbejder i ca. 

8.000 af lejemålene eller for 2/3 deles vedkommende. 

Det er et udtryk for, at mange medlemmer af Danske Udlejere faktisk tager deres ejerforhold til 

ejendommene alvorligt og ikke blot lader ejendommene henligge uden af vedligeholde og for-

bedre i det små. 
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Det betyder også, at det ikke kun er ved muligheden for huslejestigninger, at der udføres arbejder 

på ejendommene. Det sker for de flestes vedkommende løbende og uafhængigt af reglerne på 

området. 

Vil udlejernes udføre løbende forbedringer uanset regler? 

Figur 28: Gennemførsel af løbende forbedringer uanset regler og tilskud – Antal lejemål, stk. 

 

I undersøgelsen har vi via et åbent spørgsmål undersøgt, hvorfor udlejerne gennemfører løbende 

forbedringer. Her er nogle af svarene: 

• Interesse i at forbedre og bevare ejendommen 

• Bevare en høj standard 

• Ønsker at holde ejendommen ajour 

• Værdiforøgelse af ejendommen 

• Nødvendigt for at holde kvaliteten i vores portefølje 

• For at bevare ejendommens værdi 

• For at forbedre standen og opnå højere husleje 

• For at forhøje eller bibeholde lejen 

• For at holde en standard der er tidssvarende (6 svar)  

• Lejligheden skal følge med den generelle udvikling i boligstandarder 

• Være attraktiv på udlejningsmarkedet 
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• For at bibeholde attraktive lejligheder 

• For at have attraktive lejligheder 

• For at have en vare der kan tiltrække gode lejere 

• For at udvikle små og mellemstore ejendomme 

• For at sikre genudlejning sker hurtigt 

• Det er en del af mit DNA at gøre det bedre 

• Det har min interesse, og jeg bor mellem mine lejere 

 

Svarene illustrerer på udmærket vis, at mange af udlejerne er erhvervsaktive på dette område, 

fordi de er optaget af den ændre boligmasse og ejendommenes kvalitet, samt naturligvis at kunne 

få en fornuftig forretning ud af denne aktivitet. 

 

Hvorfor er man aktiv som udlejer? 

 

Figur 29: Grunde til folk er udlejere, antal svarpersoner 

 
 

Langt de fleste af svarpersonerne i undersøgelsen har udlejning enten som hovederhverv eller bi-

erhverv. Men en del har en særlig interesse i området eller har andre årsager til at være udlejer. 

Nogle af disse svar kan ses her: 

• Jeg har et specielt forhold til ejendommen, nu hvor det er min farfar som købte den i sin tid 

• ”Sikkert afkast” 

• Købt som pensionsopsparing som 25-årig i 1973 

• Som tidligere nævnt, for investering, samt at videregive et godt økonomisk afsæt til arving. 

• De fleste af vores ejendomme har vi selv bygget, med henblik på at beholde dem. 

• Lever af afkastet 
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Så der kan være mange grunde til at være udlejer af en privat udlejningsejendom. Sådan som vi 

har resultaterne i undersøgelsen, er der flest med særlige begrundelser hos dem, der ikke ejer el-

ler ret mange lejemål. Det kan vi også tydeligt se i figuren nedenfor, hvor rollerne er opgjort i pro-

centandel efter antallet af lejemål. 

Figur 30: Antal lejemål efter ejers/administrators rolle på udlejningsmarkedet, procent 

 

 

86% af alle lejemålene varetages af en person, der har udlejning som hovederhverv. Det viser også 

at en stor del af de ejendomme og lejemål, der henhører under medlemmer af Danske Udlejere er 

professionelle udlejere, der lever af at leje lejligheder ud. Det er kun 3% af lejemålene, der er for-

valtes af andre end mennesker med udlejning som erhvervs – enten bierhverv eller hovederhverv. 

10% af lejemålene er forvaltet af personer, der har dette som bierhverv, så over 96% af lejemålene 

forvaltes af personer, der lever at dette og er enten professionelle udlejere som hovederhverv el-

ler i hvert fald er det som bierhverv. 
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Figur 31: Formålet med ejerskabet af de ejendomme, lejemålene ligger i, procent af lejemål 

 

Langt de fleste lejemål forvaltes af professionelle, men det er ikke med henblik på kortsigtet ge-

vinst, at disse lejemål ejes eller administreres. Det kan vi tydeligt se i svarene på spørgsmålet om, 

hvad formålet med ejerskabet til lejemålene er.  

Næsten 94% af lejemålene i ejendommene ejes med henblik på at være en langvarig investering 

på over 10 års basis, mens blot 2% er en mellemlang investering og 4% er andet. Der var også en 

svarkategori som lød sådan: ”Med henblik på videresalg hurtigt”. Ingen gav dette svar, så det er 

altså ifølge svarpersonerne ikke på grund af mulighederne for en hurtig gevinst, at de forvalter de-

res lejemål. 

 

Er det let at udleje boligerne? 

Endelig kan vi se på udlejning, og her viser undersøgelsen, at for langt de flere lejemåls vedkom-

mende har udlejer nemt ved at udleje lejeboligen. Det er kun omkring 5% af lejemålene, der er 

svære at udleje. 

Figur 32: Har I nemt ved at udleje Jeres boliglejemål? Procent  af lejemål 
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I denne undersøgelse findes nogle svar fra udlejere og administratorer på, hvor de i disse tilfælde 

har svært ved at udleje boligerne. Det er fra Aarhus, disse kommentarer stammer, og det er blandt 

andet disse:  

• Det er blevet meget vanskeligt at udleje boliger i Aarhus, da udbuddet er blevet stort. 

• Aarhus, store lejemål. Små lejemål ikke noget problem 

 

 

I bilagene til denne undersøgelse findes en lang række svar fra medlemmer af Danske Udlejere. 

Her kan man læse mere om problemstillingen. Se bilag 4 i Apendix. Det er svar på følgende åbne 

spørgsmål: 

 

• Hvorfor gennemfører du/I løbende forbedringer uanset regler og tilskud? 

• Andet, uddyb: Hvad er formålet med at eje og administrere ejendommene med boligleje-

mål? 

• Har du/I forslag til forbedringer af vilkår for udlejere? 

• Har du i øvrigt kommentarer i forbindelse med undersøgelsen? 
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APPENDIKS.  

Bilag 1. Figur 13-20 

Figur 13: Beboede etageboliger efter opførselsår og badeforhold hos Landsdel København, procent-

del og antal (2019) 

 

Figur 14: Beboede etageboliger efter opførselsår og badeforhold hos de 10 kommuner, procentdel 

og antal (2019) 
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Figur 15: Beboede etageboliger efter opførselsår og køkkenforhold, 10 kommuner, procentdel og 

antal (2019) 

 

Figur 16: Beboede etageboliger efter opførselsår og køkkenforhold, Landsdelen København, pro-

centdel og antal (2019) 
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Figur 17: Beboede etageboliger efter opførselsår og toiletforhold hos de 10 kommuner, procentdel 

og antal (2019) 

 

Figur 18: Beboede etageboliger efter opførselsår og toiletforhold Landsdel København, procentdel 

og antal (2019) 
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Figur 19: Beboede etageboliger efter opførelsesår og opvarmningsforhold hos de 10 kommuner, 

procentdel og antal (2019)  

 

Figur 20: Beboede etageboliger efter opførselsår og opvarmningsforhold Landsdelen København, 

procentdel og antal (2019)  
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Bilag 2. Kilder til afsnit om udlejernes ønsker til bolig, størrelse, kvalitet mv. 

 

Center for boligforskning https://boligforskning.dk/ 

Boligejernes videnscenter Bolius https://www.bolius.dk/ 

Oversigt over analyser på bolig og bosætningsområdet, som direktør Jesper Bo Jensen 

lic.scient.pol. og forskningschef Marianne Levinsen cand.scient.pol. har gennemført.  

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse (2006)  

Formål: Kortlægning af, hvordan beboere i parcelhuskvarterer har valg boform, kvarter og hus 

samt hvordan de skaber sociale relationer med henblik på at undersøge, hvilke prioriteter man 

skal have for øje i planlægningen af nye parcelhuse og kvarterer. 

Statistisk materiale fra Danmarks Statistik:  

• Generelle data på parcelhuset som boligform herunder tidsseriedata 

• Stikprøve på 20 % af danske boliger & personer: specifik beskrivelse 

af boligsituationen for danskerne samt profilen for beboerne i par-

celhuse anno 2004  

 

Metode: Kombination af kvalitativ og kvantitativ 

• 30 dybdeinterviews på 6 lokaliteter i Danmark  

• Thisted, Gladsaxe, Hinnerup samt 3 lokaliteter i Aarhus (bl.a. Skjold-

højparken i Tilst & Højbjerg) 

• Valgt for at få et bredt udsnit af typer af parcelkvarterer (nye, ældre, 

store & små kvarterer) 

Boliganalyse Hinnerup (2009)  

Formål: kortlægge potentiale for intern flytning i Hinnerup by samt tilflytning til Hinnerup 

for HP-gruppen (privat bygherre)  

 

Metode: Kvantitativ og kvalitativ. 

▪ Telefoninterview med repræsentativ stikprøve på 400 responden-

ter fra Hinnerup 

▪ Dybdeinterview med 12 personer i alderen 30-73 år fra Hinnerup  

▪ Spørgeskemaundersøgelse med 309 respondenter i alderen 27-37 

år fra Aarhus 

▪ Dybdeinterview med 12 personer i alderen 27-37 år fra Aarhus 

 

  

https://boligforskning.dk/
https://www.bolius.dk/
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Analyse af borgernes ønsker til boformer og omgivelser samt årsager til fraflytning fra Aarhus 

Kommune (2014) Arealanvendelse. 

 

Formål: at give Aarhus Kommune indblik i borgernes ønsker til boligtyper, boligformer og 

omgivelser i forbindelse med flytning samt en viden om, hvorfor tidligere borgere har 

forladt kommunen og bosat sig i en af omegnskommunerne.   

 

• Metode: kombination af kvantitativ og kvalitativ 

▪ Statistisk materiale fra Danmarks Statistik til kortlægning af flyttemønstre i 

perioden 2006-2013 

▪ 800 telefoninterview af aarhusianere i tre aldersgrupper → De tre alders-

grupper:  

• 20-29 årige 

• 30-49-årige  

• 50+ årige 

▪ 24 dybdeinterview af aarhusianere i tre aldersgrupper – 8 i hver alders-

gruppe 

 

Fraflytning 

▪ 800 telefoninterview af fraflyttere i tre aldersgrupper 

▪ 24 dybdeinterview med fraflyttere i tre aldersgrupper – 8 i hver alders-

gruppe 

▪ Fraflyttere i Horsens, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, Favrskov, Randers, 

og Odder Kommuner 

▪ 10 dybdeinterview med ejendomsmæglere i 10 forskellige dele af Aarhus  

 

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere i Herning Kommune (2014) 

 

Formål: At give Herning Kommune viden og anbefalinger, som kommunen kan 

bruge i sin strategi med at tiltrække flere nye borgere i fremtiden 

• Metode: kombination af kvantitativ og kvalitativ  

▪ Statistisk materiale fra Danmarks Statistik til kortlægning af flyttemønstre i 

Herning samt sammenligning med omegnskommuner  

▪ 400 telefoninterviews af repræsentativt tilflyttere i Herning, Holstebro, Sil-

keborg og Viborg kommuner i alderen 

▪ 13 dybdeinterview af tilflyttere i Herning, Holstebro, Silkeborg og Viborg 

kommuner i alderen 25 til 61 år – syv kvinder og seks mænd 
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▪ 400 webinterview af potentielle tilflyttere bosiddende i Aarhus, Ikast-

Brande, Ringkøbing-Skjern og Holstebro kommuner i alderen 20 til 40 år 

▪ 13 dybdeinterview af potentielle tilflyttere bosiddende i Aarhus, Ikast-

Brande, Ringkøbing-Skjern og Holstebro kommuner i alderen 21 til 40 år – 

syv kvinder og seks mænd 

 

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune (2014) 

Formål  

o At sørge for at give Skanderborg Kommune viden og anbefalinger, som 

kommunen kan bruge i sin strategi for til at tiltrække flere nye borgere i 

fremtiden og ikke mindst boligbehov i kommunen set fra borgernes disse. 

 

• Metode: kombination af kvantitativ og kvalitativ  

• Statistisk materiale fra Danmarks Statistik med henblik på at kort-

lægge flyttemønstre i Skanderborg kommune og sammenholde disse 

med Horsens, Silkeborg, Favrskov og Syddjurs Kommuner 

• 400 telefoninterviews med repræsentativt udvalgte tilflyttere i de 5 

kommuner  

• 13 dybdeinterviews med tilflyttere i de 5 kommuner 

• 400 webinterviews med potentielle tilflyttere fra Aarhus, Silkeborg 

og Horsens kommuner i alderen 20 til 40 år  

• 13 dybdeinterviews med potentielle tilflyttere fra Aarhus, Silkeborg 

og Horsens kommuner i alderen 20 til 40 år.  

• 400 telefoninterviews af repræsentativt udsnit af Skanderborg kom-

munes nuværende borgere i alderen 20 til 80 år.  

• 8 interviews med ejendomsmæglere i Hørning, Galten, Ry og Skan-

derborg 

 

Notat om bosætningstendenser og anbefalinger fra Fremforsk til Ringkøbing-Skjern om fremti-

dens markedsstrategier til tiltrækning af nye og flere borgere til kommunen (2016) 

• Metode: Kvantitativ og analyse  

o Data fra Danmarks Statistik til kortlægning af flyttemønstre 

 

BL-  Personaer i fremtidens Almene bolig (2017) udarbejdelse af fremtidens beboere i de almene 

boliger  
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Bosætningsanalyse Skive kommune (2018-19) 

Formål: at give Skive Kommune viden og anbefalinger, som kommunen kan bruge i 

sin strategi for til at tiltrække flere nye borgere i fremtiden.   

• Metode: kombination af kvantitativ og kvalitativ  

o Statistisk materiale fra Danmarks Statistik med henblik på at kortlægge 

flyttemønstre i Skive kommune og sammenholde disse med de omgi-

vende kommuner 

o 300 telefoninterviews med repræsentativt udvalgte tilflyttere i Skive kom-

mune  

o 15 dybdeinterviews med tilflyttere til Skive kommune 

o 10 dybdeinterview med ejendomsmæglere og almennyttige boligselska-

ber 

o 4 dybdeinterview med studerende i Aalborg og Aarhus, der kommer fra 

Skive kommune, om potentialet for tilbageflytning 
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Bilag 3. Befolkningsfremskrivning for Danmark og de 11 kommuner 

Danmark: 2019-2029, pct. og absolutte tal 
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Odense kommune 2019-2029 pct. og absolutte tal  
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Nyborg kommune 2019-2029, pct. og absolutte tal 
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Svendborg kommune 2019-2029, pct. og absolutte tal 

 

 



66 

 

Esbjerg kommune 2019-2029, pct. og absolutte tal 

 

 



67 

 

Kolding Kommune 2019-2029, pct. og absolutte tal 
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Vejle kommune 2019-2029, pct. og absolutte tal 
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Randers kommune 2019-2029, pct. og absolutte tal 
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Aalborg kommune 2019-2029, pct. og absolutte tal 
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Horsens kommune 2019-2029, pct. og absolutte tal 

 

 



72 

 

Aarhus kommune 2019-2029, pct. og absolutte tal 
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København og omegn 2019-2029, pct. og absolutte tal 
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Bilag 4. Svar fra respondenterne på Spørgsmål 12a, 15 og 16  

 

Hvorfor gennemfører du/I løbende forbedringer uanset regler og tilskud? 

• Vi gennemfører forbedringer for at få en højere leje og dermed et bedre afkast.  

• Vil vi ikke kunne få et afkast af en investering i en forbedring, vil interessen i forbedringsar-

bejder være særdeles begrænset. 

• For at holde ejendommene gode op opdateret, Dette er nødvendigt i dag, for at holde og 

tiltrække nye lejere. 

• For at forbedre vores økonomi på den lange bane. 

• Løbende vedligehold af ejendommene. 

• Løbende forbedringer er den eneste mulighed for at der er interesserede lejere til rimelig 

attraktive leje priser for både lejer og udlejer. 

• Fordi der er behov. 

• Fordi vi ønsker at vores lejemål, altid skal være i orden. 

• For at holde ordentlig standard, være konkurrencedygtig 

• For at have en god standard, der gør lejemålene attraktive. 

• For at forbedre standen og opnå højere leje 

• Vi renoverer på nuværende tidspunkt lejlighederne via §5.2 for at kunne udleje tidssva-

rende boliger, som er det kunderne efterspørger. Vi kan samtidig få en fornuftig forretning 

ud af renoveringerne, hvilket selvfølgelig er grundlæggende for det store arbejde der ligger 

heri. 

• Markedskrav 

• For at have attraktive og tidssvarende lejemål og for at undgå tomgang 

• Det er billigere at tage forbedringerne løbende. 

• FOR NEMMERE UDLEJNING 

• Udbud og efterspørgsel. Har du ikke lejligheder i god stand er det sværere at leje dem ud. 

• For at holde mine ejendomme på et højt niveau, så de er attraktive at leje og jeg kan få 

gode lejere. 

• For at holde standarden 

• For at udvikle mine små og mellem store ejendomme. 

• højne standarden 

• For at vedligeholde / forøge lejlighedernes standard 

• Vedligehold og opretholdelse af stand 

• Øge lejen, fastholde værdien 

• Den administrerede ejendom ejes af erhvervsdrivende/velgørende fond 

• For at bibeholde attraktive lejligheder 

• Optimering og modernisering af lejemål og ejendomme 
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• For at holde en vis standard på lejemålene 

• For hæve standarten på lejemålet, det efterspørger lejerne, de vil også gerne betale hvis 

lejemålet er i top. 

• For at det er gode lejligheder 

• For at opretholde en forholdsvis høj standard af brugsværdi. 

• For at forhøje eller bibeholde lejen 

• Der er efterhånden kommet så mange lejeboliger i Odder, at udlejningen bliver sværere, 

hvis lejligheden ikke er renoveret. 

• Vi renoverer løbende lejlighederne, når de bliver ledige. 

• For at holde eller øge boligernes standard. Boligerne er alle beliggende i Esbjerg, hvor mar-

kedet (husleje, stand og beliggenhed) regulerer muligheden for at holde boligerne udlejet, 

så en § 5, stk. 2 regulering kan til tider være for bekostelig i forhold til den fremtidige leje, 

hvorfor der gennemføres mindre renoveringer/forbedringer for at sikre udlejningen. 

• For at vedligeholde ejendommen ordentligt 

• af interesse i at forbedre og bevare ejendommen 

• F.eks. nyt tag om nødvendigt 

• For at holde vore lejemål og ejendomme i en attraktiv stand. 

• for at holde værdien på ejendommene 

• For at have en standart der er tidssvarende, men den vil ikke blive på højde med et §5, stk. 

2 lejemål 

• for at lejemålet skal kunne udlejes. 

• For at opretholde den nuværende standart 

• For at kunne konkurrere med andre udlejere. Det er ikke altid, at det er let at udleje lejlig-

hederne. 

• Bevare en høj standard 

• Værdiforøgelse af ejendom 

• For at vedligeholde ejendommen og sikre en pæn standard i lejlighederne 

• Lejlighederne skal følge med den generelle udvikling i boligstandarder. 

• for at vedligeholde ejendommen i fornuftig stand. 

• Fordi det kræver vedligeholdelse at passe på en gammel ejendom. Forbedringer er nødven-

dige ind i mellem, så som nye vinduer. 

• Vi kan godt lide, at vores lejer bor godt. 

• for at være attraktiv på markedet 

• Udvikling af ejendomme og optimering af specielt den ældre boligmasse. 

• Primære fokus at skabe merværdi ved investeringer 

• lejerne beder om det 

• For at have tidssvarende lejemål. 

• Mine lejligheder er i dag moderniseret så derfor har 5.2 ikke så megen interesse. 
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• det er administrativt mest praktisk 

• ønsker at holde ejendommens a jour. 

• For løbende at holde ejendommene i en god stand. 

• For at opretholde en god standart så det kan lejes ud. 

• Vedligehold - skift af køkken – små reparationer  

• For at holde ejendommene tidssvarende, så de er attraktive for de bedste lejere. 

• forbedre vilkår for lejerne 

• Tingene skal bare være i orden 

• I meget vedligeholdelsesarbejde medtager vi også forbedringer, når vi alligevel er i gang, 

f.eks. ved udskiftning af ældre vinduer vælges nye vinduer i højere energiklasse og bedre 

kvalitet. Ved udskiftning af tag laves ny isolering osv. 

• Lejerne er vores kunder, og når de er glade, er vi glade. Hvis vi er imødekommende for at 

optimere deres lejemål, så bliver de boende længere og vi skaber os et godt og sundt net-

værk.  

• En god udlejer har gode lejere. 

• Servicere lejerne 

• Det er en del af min DNA at gøre det bedre. 

• Det har min interesse, og jeg bor mellem mine lejere 

• lejligheden kan være i så dårlig stand, at jeg er nødt til at istandsætte 

• Være attraktiv på udlejningsmarkedet 

• Vedligeholdelse 

• for at fastholde standarden af ejendommen for derved at sikre udlejning og lejeniveau 

• Fordi jeg ønsker at kunne tilbyde gode lejligheder i velholdte ejendomme 

• For at have attraktive lejligheder 

• Vores lejemål er nybygget dvs. fra år 2008. Dvs. lejlighederne er taget i brug efter d. 31. de-

cember 1991 jvf. lejelovens § 53, stk. 3 

• Det er nødvendigt for at holde kvaliteten i vores portefølje. 

• For at sikre at genudlejning sker hurtigt, når kvaliteten af lejlighederne er bedre end gen-

nemsnittet 

• En pæn vedligeholdt ejendom fastholder gode, stabile lejere. Lejerne bliver "nurset" og 

skal føle, de har indflydelse på hvilke tiltag vi foretager (hvad de også har) 

• For at holde ejendomsmassen i god stand og have tilfredse lejere og dermed mindske ud-

skiftning. 

• For at bevare ejendommens værdi 

• Det kommer an på omfanget, da regler og love er meget "stive" og gør det meget besvær-

ligt og det kan være økonomisk lettere  

• ikke at blande offentligt instanser ind i tingene. 

• Interesse i bygningskultur og byudvikling 
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• Fore at holde lejemålene på et rimeligt niveau. 

• for at holde en vis standard 

• For at have en vare der kan tiltrække gode lejere 

 

SVAR Q15 Har du/I forslag til forbedringer af vilkår for udlejere? 

• Det ville være en hjælp for såvel udlejere, som lejere hvis man forsøgte at simplificere lov-

givningen, herunder vil en afskaffelse af boligreguleringsloven være passende. 

• på tide at huslejen bliver givet fri, nu da udbuddet er blevet stort og lejere kan vælge og 

vrage mellem boligerne. 

• Det er jo selvfølgelig en umulig tanke 

• Nedlæggelse af Grundejernes Investeringsfond, der har en uhyggelig restriktiv revisionsaf-

deling og pengene der er bundet, har det bedre i udlejers eget regi og gør investering væ-

sentlig nemmere. 

• Masser, men det giver ikke mening at bruge tid på at beskrive dem her :-). 

• Sætte lejen mere fri, ift. markedsprisdannelse af lejeniveau. 

 Absurd aktuel lovgivning med forskellige klasser af udlejningsejendomme afhængig af al-

ders, stand osv. Dumt, dyrt, bøvlet at administrere. Forenkl reglerne på en eller anden 

måde, så åger samtidig undgås, trods alt. 

• Lav en fri huslejefastsættelse.  

• Markedet justerer selv prisen. Der er ved at være rigeligt udbud af lejligheder. 

• Ja afskaf boligreguleringsloven. 

• Der er blevet indført mange "snubletråde" og tunge administrative opgaver, som ikke gav-

ner lejer, men gør arbejdsgangene for udlejer administrativt tung (tunge regler om indflyt-

ningssyn, energirapporter mv). Det bør fjernes igen. 

 Gennemgribende sanering af LL og BRL, så den kan blive mere overskuelig. Det kræver me-

get erfaring og juridisk indsigt at "finde den rette vej" gennem labyrinten uden at lave fejl. 

• Nemmere fastsættelse af lejen generelt. 

• Færre kryptiske regler 

• NY LEJELOV, forenkling og afvikling af alle de fald grupper der er i dag.  

• Lad markedet være styret af udbud og efterspørgsel, man har sikret bolig til alle gennem 

den almene boligsektor. 

• Få begrænset de almindenyttige boligforeninger, da de sidder på alle de gode ejendomme 

og bygger på de bedste placeringer. 

• fri lejefastsættelse 

• En komplet afskaffelse af Boligreguleringsloven ville være dejligt. 

• Omkostningsbestemt husleje er bøvlet og et misfoster, der ikke animerer udlejer til at ved-

ligeholde/forbedre af sine ejendomme. Nu da markedet til dels er mættet med udlejnings-

boliger, bør lejligheden benyttes til en udfasning af begrebet omkostningsbestemt husleje 
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og i stedet erstattes dette af alm. markedsvilkår som er gældende for andre livsvigtige for-

nødenheder som fødevarer, beklædning, medicin mm. Resultatet vil være, at der indfinder 

sig en fornuftig ballanse mellem udbud efterspørgsel og priser til gavn for alle samfundet 

som helhed. Såfremt reglen § 5.2 fjernes vil vi kraftigt overveje et salg af vores ejendomme 

og reinvestere pengene i udenlands ejendom. 

• Forenkling af lejelov 

• Det ville være ønskværdigt, hvis Lejeloven og Midlertidig Boligreguleringslov blev samar-

bejdet til én lov. 

• Fri lejeansættelse med en overgangsordning 

• Vurdering af ejendommens værdi skulle som udgangspunkt vurderes efter den aktuelle le-

jeindtægt og ikke efter potentiel salgspris. 

 2. Arveafgift burde ikke opkræves så længe ejendommen ikke frasælges (af arvingerne). 

 3. Hvis en lejlighed står tom i en periode (længere end 1 måned), skal det ikke give kom-

munen ret til at anvise lejere - tabet af leje må så at sige være "straf nok" for udlejer. 

• Fri lejefastsættelse, ændring af krav ved udflytning, det giver ingen mening at lejer kan fra-

flytte et nyistandsat lejemål, uden det skal ny istandsættes igen, næste lejer overtager et 

letter brugt lejemål, det bliver kun udgift for udlejer, som ikke må sætte lejen op pga. den 

ændring der er kommet i lejeloven, samtidig er den ikke til at opererer i uden der kommer 

tvister lejer/udlejer. 

• Ja - Mere fleksible regler generelt! Aftaler skal være aftaler. 

• Nedlæg GI hvis dette er muligt, unødigt bureaukrati 

• Fri lejedannelse på markedsvilkår    -    lempeligere moderniseringsvilkår f.eks. lempeligere 

krav til §5 stk. 2. 

• Ja at generationsskiftet bliver lettere og billigere 

• Det er vores klare opfattelse, at en stramning af BRL §5 stk. 2 specielt vil ramme hårdt 

udenfor København. Vi har pt. solgt alt i København, men har kendskab til moderniserings-

priserne i København, som jo af naturlige årsager er noget højere end i Jylland. Så hæver 

man minimumsgrænsen, så vil det givet vist ikke betyde noget for de københavnske inve-

storer (herunder Black Stone), da de allerede bruger meget højere beløb end grænserne, 

men det vil ramme hårdt i Jylland og Fyn, hvor en investering i en gennemgribende forbed-

ring vil være svær at forrente, når kvm lejen er så meget lavere her end i København. 

• Det er en stor skade, at et Amerikansk selskab skal komme og ødelægge boligmarkedet her 

• Samfundet er i dag så oplyst, så betænkelighederne ikke bør være så store i forhold til ved 

boligreguleringslovens vedtagelse. 

• Helt fri lejefastsættelse, så er det jo markedet der bestemmer. 

• Mindre byrder i form af energirapporter m.v. 

• Så godt er jeg ikke inde i reglerne, at jeg kan besvare spørgsmålet 

• Fjernelse af den omkostningsbestemte husleje. 

• Genindførelse af trappeleje med udvidet løbetid 
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• vigtigt at kravene til §5.2 ikke strammes ret meget da vi ellers ikke kan forøge kvaliteten af 

lejlighederne. Hvis energikrav forøges til f.eks. klasse C vil vi i mange gamle ejendomme 

ikke kunne leve op til det. 

• Gøre lovgivning mere gennemsigtig og simpel 

• Simplere formkrav 

• Aftale frihed og afskaffelse af omkostningsbestemt leje. 

• At bruge flere penge fra GI til indvendig vedligeholdelse. 

• Afskaffelse af brl og sætte lejen fri - markedsleje 

• Ja. Afskaf den omkostningsbestemte husleje. 

• Afskaffelse af rigide regler ift. ind/fraflytningssyn. 

• Mulighed for at regulere omkostningsbestemt husleje, ved forbedringer af de lejemål, så 

huslejerne mere ligner, hvad andre betaler ved gennemgribende forbedringer. 

• Fri lejedannelse 

• Regler om nyistandsat ved fraflytning genindføres 

• En meget klarere lejelovgivning, der følger de sædvanlige juridiske regler. 

• Det nuværende beløb på 257.000 DKK er allerede i dag et stort beløb at forbedre en min-

dre lejlighed for. Også selv om vi bruger håndværkere og alt er helt efter bogen. Hvis belø-

bet sættes op, bliver investeringen brugt på unødvendige forbedringer som måske sket 

ikke er forbedringer men kun laves fordi et beløb skal nås. Skal vi sætte guld haner op i ba-

deværelset?  Vores ejendom fungerer også som vores bolig og vi synes bestemt ikke at 

§5,2 beløbet skal sættes op. Der skal jo også være en gulerod for at udvikle ejendommen 

og forøge standarden. Hvis skatten ved salg samtidig øges, er det en stor forringelse for 

små udlejere som os. 

• Det måtte gerne være lettere at smide folk ud af et lejemål. Synes de fleste rettigheder er 

på lejers side. 

• At vi beholder §5 stk. 2. - Vi har stor fokus på gode lejligheder / lejemål. - Vi har som regel 

altid "ja hatten på" over for vores lejer. 

• En mere enkelt lejelovgivning 

• Mindre kontrol, evt. afskaffelse af grundejernes investeringsfond 

• mere kontante regler for lejers vedligehold af lejlighed 

• En liberal lejelov der også sikrer lejerne 

• ja, forenklinger der begrænser administrationen 

• Frit marked, fjerne statskontrollerede priser, hurtigere sagsbehandling hos fogedretterne, 

en lov for boligudlejning i Danmark uanset ejer af boligen/boligerne, 

• Ja, endda mange. 

• Som udgangspunkt, forstår jeg ikke hvorfor hele lejeboligområdet er opdelt under så 

mange forskelligartede regler. 

 Vi som boligudlejere, har særlige vilkår, når det gælder almindelig vedligeholdelse (GI): 

 -Hvorfor skal der være forskel på at udleje erhvervslejemål og boliglejemål?  
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 -Hvorfor er der ikke tiltro til at boligudlejere kan finde ud af at vedligeholde deres ejen-

domme (nogle ejendomme) uden indblanding fra GI  

 -Hvorfor er kun nogle ejendomme GI pligtige? Og hvorfor er der forskel på kommuner i 

den henseende? 

 I forhold til BRL §5 stk. 2, så forstår jeg ikke hvorfor man ønsker at ændre denne. Reglerne 

er i forvejen sat på et højt niveau, og jeg synes det er fair der stilles krav til graden af 

istandsættelse, men der er jo også grænser for hvor dyrt et køkken og badeværelse man 

ønsker at indsætte i en moderniseret lejlighed - igen ønsker vi jo at fastsætte lejen på et 

niveau, hvor de fleste kan være med. Hvad angår energiforbedringerne, er der ligeledes 

grænser for hvor mange energiforbedringer man kan optimere end ældre ejendom med, 

og vores erfaring er ligeledes at lejere selv kan forholde sig til både energimærkninger og 

niveauets for aconto varme, som giver en meget klar indikation af hvad lejeren skal betale i 

varme. 

 Endelig har jeg svært ved at forstå at man ikke gjorde op med OMK lejens regulering i for-

bindelse med den nye boliglov fra 2015, således at alle lejemål - uanset form - kunne regu-

leres efter det Danske Nettoprisindeks, hvilket jeg synes er en fair reguleringsmetode for 

begge parter. Jeg forstår ikke hvorfor at udlejere stadig skal bruge megen tid på udregning 

af OMK-stigninger, som er en forældet reguleringsmetode og som typisk er på et lavere ni-

veau end NPI. Jeg kan ikke se et fair princip i at OMK-lejere der i forvejen betaler mindst i 

leje, og i mange tilfælde sidder med en meget lavere leje end gennemsnitlige lejeniveauet, 

for det område de bor i, reguleres i husleje, efter andre regler. Desuden pålægger det udle-

jere ekstra administrative omkostninger i forbindelse med fastsættelse af forskellige lejere-

guleringer, hvor OMK lejereguleringen er meget mere besværlig og mindre retvisende end 

NPI, i forhold til den reelle omkostningsudvikling i en boligejendom. 

• Afskaf omkostningsbestemt husleje med lejeregler fra 1930'erne. 

• Giv markedet frit, så regulerer alt sig selv efter en vis overgangsperiode. 

• Omkostningsbestemthusleje er TYVERI og direkte en modsætning til ejendomsrettens 

ukrænkelighed. 

• Vi følger nuværende regler og holder vores ejendomme/lejligheder i orden. Og har svært 

ved at se hvordan vi kan det anderledes. 

• Afskaffe boligreguleringsloven. Forsimple lejelovgivningen og give større mulighed for afta-

lefrihed. 

• hurtigere byggesagsbehandling ved kommunen 

• Mere enkel administration 

• Forenklet lejelovgivning, herunder et opgør med de forskellige lejemålstyper, f.eks. afskaf-

felse af sondring mellem småhuse og store ejendomme, som umiddelbart ikke giver me-

ning. Afskaffelse af Grundejernes Investeringsfond /GI, som er en bureaukratisk unødven-

dighed, hvor vi har huslejenævn m.m. til at pålægge udlejerne at passe deres ejendomme. 
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• I og med at vi går meget op i glade lejere, kunne det måske være interessant at have en 

form for officiel "Smiley-ordning", for både at rydde ud i dårlige udlejere og samtidig blå-

stemple de gode. 

• Ved det ikke 

• Nej, synes i bund og grund, det virker. 

• Der er ingen tvivl om at lejelovgivningen skal forenkles. Der er rigtig mange faldgruber, som 

man kan falde i. 

• Den 15 alm. vurdering er forældet. Der bør forenkles på hvilke lejligheder er omfattet af 

regler. 

• reglerne om istandsættelse ved fraflytning bør præciseres eller ændres og kravet om at 

indflytningsrapport skal udleveres på mødet er upraktisk 

• Nej. Ikke i forhold til nuværende regler. 

• Det kunne være gavnligt for alle hvis lejelovgivningen var ens for alle uanset hvem der ejer 

ejendommen (boligforening, privat, firma), uanset hvornår den er bygget, uanset hvor 

mange lejemål ejendommen indeholder m.m. 

 Det ville også være godt hvis udlejere ikke blev diskrimineret i forhold til andre iværksæt-

tere og forretningsdrivende i forhold til fx generationsskifte og salg.  

 Afskaffelse af Grundejernes Investeringsfond. Det er et indviklet og dyrt administrativt sy-

stem, som reelt bare er en ekstra skat.  

 At depositum kunne fastsættes til en størrelse så det rent faktisk kan dække istandsættel-

sen af lejemålet, så flytteregninger kunne blive mindre.  

 At huslejenævn og Boligretten skulle dømme efter samme grundlag, således at retspraksis 

kunne ensrettes.  

• At tilbudspligten fjernes.  

• At lejelovgivningen blev gjort tidssvarende således at udlejere fx kunne udleje møblerede 

lejemål eller korttidsleje. 

• Fjern boligreguleringsloven helt, f.eks. ved at udfase den over en årrække. Den er helt 

utidssvarende, og håbløs at administrere. En midlertidig lov, fra 1930érne må det vist være 

rimeligt at komme af med. 

• Fri lejefastsættelse, med en max. grænse for husleje pr. m2 

• Det er ok at kræve at minimums-investering f.eks. skal udgøre 4.000 kr. pr m2 og at energi-

klasse skal forbedres til minimum C - men det er ikke OK at begrænse muligheden for leje-

forhøjelse ved f.eks. at indføre et max. afkast af investeringen. 

• Lettere dialog med huslejenævnene. vi er ikke nødvendigvis "fjender" 

• Vi er meget ordentlige udlejere, men det vil være dejligt, hvis de brodne kar i branchen 

blev stoppet. 

• Det skal være lettere at komme af med fuldstændige urimelige lejere, der bevidst lyver 

overfor Huslejenævnet for at få huslejen uberettiget nedsat - heldigvis fik hun ikke held 

med det, men vi  
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• Afskaf nogle formalitetsregler omkring varsling/genudlejning.  

 Fx BRL § 5 stk. 4 er fuldstændigt vanvittig i konsekvens for udlejer, hvis den ikke er ud-

sendt.  

 Hvis formålet med 5.4 er, at der ikke må kunne udlejes efter § 5 stk. 2 i dårligt vedlige-

holdte ejendomme, så bør man vel lave en bestemmelse om det, i stedet for en paragraf 

(5.4), der kan fange udlejer i et langvarigt lejeforhold med en uoprettelig skade på investe-

ringen. Sådan en formalitet, bør ikke være uoprettelig for udlejer.  

 2. I højere grad fokus på energioptimering, end at man partout skal hæve beløbsgrænser, 

vil falde godt i tråd med samfundsudviklingen og klimabehov. 

• Indføre fri lejefastsættelse 

• Få indført generationsskifte så man ikke skal sælge til kapitalfont for at kan komme på pen-

sion. 

 Få fjernet reglerne for skriftlig aftale ved udflytning. Når en stikker af og man har 14 dage 

til istandsættelse og skal varsle med min en uge så er der ikke lang tid til at male og ren-

gøre, for at sige det er det umuligt. 

• (Alle socialdemokrater skal fratages retten til at stemme) :-) 

• Liberalisering af lejeloven. Formentlig urealistisk. 

• nye regler om normalistandsættelse er tungt og svært håndterbart 

• De regler vi har i dag gode nok. 

• Vi skal bare have indført trappelejen igen. 

• fri huslejefastsættelse evt. starte med småhusejendomme, øge mulighederne for opdeling i 

lejligheder 
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Bilag 5. Spørgeskema sendt til private udlejere  

  

1. Hvad er din rolle som udlejer? 

a. Ejer (også hvis du administrerer egne ejendomme) 

b. Administrator (af ejendomme der er ejet af andre) 

c. Andet, skriv______________ 

 

2. Hvor mange boliglejemål i ejendomme med mindst 7 boliglejemål administrerer eller ejer 

du/I, i alt? Antal _______ 

 

3. I hvilke kommuner ligger dine/jeres udlejningsejendomme og hvor mange boliglejemål er 

der? 

(for hver kommune angives antal lejemål – minimum er 7) 

1. Aalborg XX antal boliglejemål 

2. Randers XX …… 

3. Aarhus 

4. Horsens 

5. Vejle 

6. Kolding 

7. Esbjerg 

8. Odense 

9. Svendborg 

10. Nyborg 

11. Københavnsområdet 

12. Andet ______________ 
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BRL - § 5, stk. 2 

Hvor Boligreguleringsloven er vedtaget af byrådet, skal huslejen i lejligheder som udgangspunkt 

beregnes efter reglerne om den omkostningsbestemte leje. 

Hvis udlejer har foretaget en gennemgribende forbedring af lejligheden/ejendommen efter reglen 

i Boligreguleringslovens § 5 stk. 2, kan lejen i stedet fastsættes til ”det lejedes værdi.” 

Sidstnævnte kan kun lade sig gøre i udlejningsejendomme, som enkeltvis har 7 eller flere lejemål. 

 

4. Hvilke huslejeberegninger anvendes der i de ”indsæt svar fra sp2” boliglejemål ? 

(progr. Sum = svar i Q2) 

1. Omkostningsbestemt leje Antal 

2. Efter det lejedes værdi BRL § 5 stk.2 Antal 

3. Evt. anden lejefastsættelse Antal 

 

5. I hvor mange af de ”INDSÆT SVAR FRA SP2 boliglejemål, vil der kunne gennemføres gennem-

gribende forbedringer efter BRL §5 stk. 2, således lejen herefter vil kunne fastsættes efter det 

lejedes værdi. 

Antal _______ 

Ved ikke 

 

6. Hvor mange af disse ”INDSÆT SVAR FRA SP5” boliglejemål planlægger du/I vil blive gennem-

gribende forbedret med henblik på udlejning efter det lejedes værdi (§5stk.2), når lejlighederne 

fraflyttes? 

Antal _______ 

Ved ikke 

 

7. Hvis der ved en fremtidig lovændring stilles krav om en bestemt standard i boliglejemålet? 

f.eks. til køkken, bad, toilet, indretning, størrelser af rum mv., vil du/I så benytte §5 stk.2,? 

1. Benytte den i samme omfang som nu 



85 

 

2. Benytte den i mindre omfang 

3. Holde op med at benytte den 

4. Ved ikke 

 

8. Hvordan vil en afskaffelse af § 5 stk. 2 påvirke din/Jeres adfærd i forhold til gennemgribende 

forbedringer af boliglejemål? 

1. Forøge vores forbedringer 

2. Uændret 

3. Mindske vores forbedringer 

4. Ved ikke 

9. Vil du/I fremover benytte § 5 stk.2 hvis beløbsgrænsen for forbedringer sættes op? 

I dag er grænsen på 2255 kr.pr. kvm eller 257.894 kr. pr. lejlighed 

Kryds af ved det højeste minimusbeløb du/I fortsat vil benytte modernisering efter § 5 stk. 2. 

• Minimum 3.000 kr. pr. kvm - 

• Minimum 3.500 kr. pr. kvm. 

• Minimum 4.000 kr. pr. kvm 

• Minimum 5.000 kr. pr. kvm 

• Vi stopper med at benytte §5 stk.2 hvis minimumsgrænsen stiger 

• Ved ikke 

 

10. I dag skal ejendommen minimum have energimærket D for at anvende BLR § 5 stk.2. Vil du/I 

fortsat forbedre lejemål, hvis der stilles krav om en bedre energimæssigt standard? 

Nej, vi vil ikke modernisere ved højere krav 

Måske, vi vil modernisere hvis krav er moderat forhøjede 

Ja, vi vil modernisere uanset forhøjede energikrav 
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11. Hvorfor er du/I udlejer - sæt gerne flere kryds 

• Hovederhverv 

• Bierhverv 

• Særlige interesseret i ejendomme og byudvikling 

• Andet (f.eks. arvet ejendomme), uddyb ___________________ 

 

12. Gennemfører du/I løbende forbedringer uanset regler og tilskud 

1. Ja => 12a 

2. Nej 

 

12.a (hvis Ja i 12) ( Åbent) Hvorfor gennemfører du/I løbende forbedringer uanset regler og til-

skud? 

----------------------------------------------------- 

13. Har du/I nemt ved at udleje jeres boliglejemål? 

1. Ja 

2. Nej => 13a og 13 b 

 

13a (hvis nej i 13) I hvilken kommune/kommuner er det IKKE nemt at udleje boliglejemål? 

(ÅBENT)_________________________________________ 

 

13b (hvis nej i 13) Hvad mener du er årsagen til at det ikke er nemt at udleje disse boliglejemål? 

Flere svar muligt 

• Boligens kvalitet 

• For stort udbud af den type bolig boliger 

• For høj husleje ---------------------- 
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• For store lejligheder 

• Beliggenhed 

• Andet, uddyb 

 

14. Hvad er formålet med at eje og administrere ejendommene med boliglejemål? 

Flere svar muligt 

• Med henblik på videresalg hurtigt 

• Mellemlang investering 

• Langvarig investering over 10 år 

• Andet, uddyb________________ 

 

15. Har du/I forslag til forbedringer af vilkår for udlejere? 

----------------------------------------------------------------- 

16. Har du i øvrigt kommentarer i forbindelse med undersøgelsen? 

______________________________________ 


