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7 indhold

Boligen er et specielt gode, fordi det både 
er et almindeligt forbrugsgode og et inve-
steringsobjekt på linie med aktier, obliga-
tioner og værdifulde kunstgenstande.

Boligen er et vigtigt forbrugsgode lige-
som mad og tøj, og det fylder meget – ofte 
30 % – i de månedlige udgifter. Borgere, 
som har svært ved at forsørge sig selv, får 
økonomisk støtte af staten. Men ydermere 
søger staten at udvide forbruget af bolig 
ved dels at yde tilskud til huslejen til den 
enkelte borger og dennes familie (som net-
op nævnt), dels ved at lægge loft over hus-
lejen og dels med tilskud til byggeriet og 
via skattesystemet. 

Boligen er et investeringsgode, fordi 
boligerne har lang levetid, og boligkapita-
len udgør en stor del af nationalformuen. 
Boligen er også et knapt gode, og udbud-
det er meget ufleksibelt, fordi der er græn-
ser for plads til at bygge på, og det tager 
meget lang tid at bygge. Der er derfor uba-
lancer og tilbagevendende svingninger, 
som giver sig udtryk ved ventelister, kor-
ruption samt prisop- og nedture.

Fordi boligen betyder meget i vor hver-
dag, spiller både dens fysiske kvaliteter og 
vort tilhørsforhold til den en domineren-
de rolle i vor bevidsthed. Boligformen er 
ideologiskabende – det gælder både det 

Indledning: 
Boligens mange      
aspekter

ejede enfamiliehus, som er den ideelle 
ramme for et individualistisk samfund ba-
seret på markedsøkonomi, og andelsbolig-
blokken, der fremmer den kollektivistiske 
fællesoplevelse. De politiske partier drager 
næring af disse hverdagsskabte ideologier, 
og den partipolitiske uoverensstemmelse 
bør derfor ikke blot ses som udslag af for-
skellige opfattelser af de mest hensigts-
mæssige løsninger på teknisk økonomiske 
problemer omkring byggeriet og boligsek-
toren. Det er i mindst lige så høj grad et 
spørgsmål om at bevare eller udvide sit 
ideologiske grundlag i befolkningen, der 
dikterer boligdebatten og dens politiske 
resultater. 

Boligøkonomi er et speciale indenfor 
økonomi, hvor boligmarkedet, ejendoms-
markedet og byggemarkedet forbindes af 
boligsøgende og bygherrer, og hvor man 
studerer deres reaktioner på ændrede for-
udsætninger og på boligpolitikken.

Boligpolitik er dels de beslutninger, 
som magthaverne i samfundet har truffet 
for at påvirke markedet og agenternes ad-
færd, og dels de holdninger, som interes-
senter – politiske partier, interesseorgani-
sationer og alle de små agenter – har, og 
som de søger at fremme. 
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Boligpolitik handler om at regulere be-
folkningens boligforsyning og boligøko-
nomi, bl.a. adgang til at få en bolig, bolig-
udgifternes størrelse samt boligens kvali-
tet. I løbet af de sidste 50 år har den bolig-
politiske opgave ændret sig fra især at 
handle om at sikre et tilstrækkeligt antal 
boliger til alle grupper i befolkningen, 
især i byer med befolkningstilvækst, til i 
dag i højere grad at handle om at øge kva-
liteten af boligtilbudene. Helt overordnet 
handler alle spørgsmål vedrørende bolig-
området om velfærdsstaten, idet boligpo-
litik er en hjørnesten i velfærdsstatens be-
stræbelse på at sikre alle et godt liv, herun-
der adgang til en god bolig. 

Desuden knytter bygge- og boligpoli-
tikken sig til ønsket om regulering af den 
økonomiske aktivitet og beskæftigelses-
udviklingen i samfundet. 

Bogens disponering
Kapitel 1, 2, 3 og 4 rummer primært be-
skrivelser af, hvordan situationen er. Bo-
ligstandarden oplistes i kapitel 1 og 2, bo-
ligbyggeriet analyseres i kapitel 3, og efter-
spørgslen efter boliger diskuteres i kapitel 
4. Kapitel 5 fokuserer mest på den økono-
miske side, altså hvad koster boligen, og 
hvordan fungerer boligen som investering. 
Endelig handler kapitel 6 om boligpolitik-
ken.

Meningen med bogen er at give læseren 
en indsigt i et vigtigt og vedkommende 
samfundspolitisk område og at give for-
trinsvis økonomiske, statistiske og mate-
matiske redskaber til selv at analysere 
aspekter indenfor boligområdet. Det sidste 
kapitel rummer en større opgave, hvor 
man skal afhjælpe nogle enorme – og des-
værre ikke så urealistiske – boligproblemer.  

Motivering
Jeg har skrevet denne bog af to grunde. 

For det første for min egen skyld. Jeg 
har læst mange år på universitetet, og 
mange fag har såmænd været interessante, 
men jeg synes først rigtigt, jeg har fattet et 
emne, efter at have arbejdet med det – og 
her tænker jeg ikke på eksamenslæsning, 
som i hvert fald på økonomistudiet i min 
tid bestod i at lære udenad, fordi eksamen 
var uden hjælpemidler og kun bestod i at 
reproducere nogle fakta. Jeg håber, at de 
opgaver, der er puttet ind undervejs i bo-
gen, kan inspirere læseren til at arbejde 
med økonomi, og at man vil se, at mate-
matik er et redskab og ikke bare en ab-
straktion for sin egen skyld.  

For det andet vil jeg gerne formidle mit 
syn på boligmarkedet i håb om, at læseren 
og andre vil være med til at ændre på det 
fremover. Lad mig sige det her, for ikke at 
blive beskyldt for at have en skjult dagsor-
den: jeg anser boligmarkedet for at være 
den mest ulighedsskabende faktor i sam-
fundet i dag. Det startede med, at jeg kig-
gede på vores selvangivelser til skattevæse-
net omkring 1995 og opdagede, at min 
mand og jeg, vores to små børn og min 
morfar faktisk boede gratis i et pænt stort 
hus i Vanløse. Og selvom der siden er ret-
tet lidt op via nogle skattereformer, så er 
uligheden mellem ejer og lejer der stadig-
væk pga. nettoflytningen til hovedstads-
området og den borgerlige regerings 
skattestop; vi er blevet millionærer uden 
at røre en finger, og vi har fået mulighed 
for at købe lejligheder til vores børn, så de 
kan få en god selvstændig bolig i modsæt-
ning til mange af deres kammerater, og vi 
kan score endnu flere penge på investering 
i fast ejendom. Vores velfærdssamfund 
skulle gerne give lige muligheder for børn 
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og unge uanset deres forældres indkomst. 
Derfor er uddannelse gratis, og der er bør-
nefamilieydelser og senere SU til alle uan-
set forældrenes indkomst. Men den regu-

lering, velfærdssamfundet udøver på bo-
ligmarkedet, virker stik modsat, her er 
mulighederne forskellige, og de går i arv 
fra forældre til børn.  
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1 Boliger i Danmark

I dette kapitel tegnes et billede af boliger-
nes standard og den rolle, velfærdssyste-
met spiller i at regulere befolkningens bo-
ligforbrug. Dernæst beskrives de 4 bolig-
former og den forskel, der er på, hvem der 
bor der. 

1.1 Status for boligforbruget

Den danske boligstandard er høj. Siden 
1960’erne er boligbestanden nærmest for-
doblet; antallet af boliger er steget i for-
hold til antallet af indbyggere, og boligens 
gennemsnitlige størrelse er vokset. Kort 
udtrykt er antallet af kvadratmeter pr. 
indbygger steget fra 29 til 51 over de sidste 
40 år, jf. tabel 1.1.

I forhold til andre lande har Danmark 
en høj boligstandard. Vi har forholdsvis 
mange boliger pr. indbygger, boligarealet 
pr. beboer er det højeste, og kun få boliger 
mangler installationer, jf. tabel 1.2. 

I Danmark findes de dårligste boliger i 
gamle udlejningsejendomme i storbyerne 

og som faldefærdige huse spredt ude i af-
krogene i landet.

I Københavns og Frederiksbergs kom-
muner var 22 % af de private udlejnings-
ejendomme i 2003 uden fjern- eller cen-
tralvarme, uden bad eller uden toilet. I År-
hus Kommune gjaldt det for 18 %, i Aal-
borg Kommune 19 % og i Odense Kom-
mune 12 % af udlejningsboligerne (kilde: 
Lejernes Landsorganisation, LLO, Lejevil-
kår, 2004). 

Hvis ikke der er fjernvarme eller et olie-
fyr i kælderen og radiatorer i værelserne, 
kan der være gamle petroleumsovne, koks-
ovne, brændeovne eller moderne elektrici-
tetsovne. Til opvarmning af vand har man 
normalt en vandvarmer, der bruger el eller 
gas. Toilet deles måske med naboen og lig-
ger ude på en kold køkkentrappe eller i 
kælderen. At tage bad foregår med vaske-
klude som “etagevask” ved køkkenvasken 
eller i et fælles bad i kælderen eller i en de 
få offentlige badeanstalter, der er tilbage. 

TaBeL 1.1 Udviklingen i boligmassens størrelse og kvalitet 

 1960 1970 1980 1990 2000 2004

Indb. pr. bolig, personer 3,1 2,7 2,3 2,1 2,1 2,2

Str. pr.bolig, m2  92 101 106 107 109 110

Str. pr.indbygger, m2 29 36 46 50 52 51

Antal boliger, 1.000 1.463 1.743 2.109 2.353 2.489 2.561

Kilde: Velfærdskommissionen, 2005.
Anm.: En bolig er en helårsbeboelse med selvstændig adgang og eget køkken. 
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Boliger holder længe – over 100 år, hvis 
man bygger ordentligt og vedligeholder 
dem. I fig. 1.1 ses de nuværende boliger 
fordelt efter byggeåret. Det er fortrinsvis i 
de ældste boliger, at der mangler bad og 
forholdene er trange. Nogle af de ældste 
boliger er revet helt ned, og noget af det 
nyere billige betonbyggeri er også blevet 
revet ned. “Sanering” hed det, da man om-
kring 1980 rev store boligkomplekser fra 
1890’erne-1910’erne ned i den “sorte fir-
kant” på Nørrebro i København. Beboerne 
blev midlertidigt genhuset et eller andet 
sted, men havde ofte ikke råd til at bo i de 
nye boliger i området. Beboere og venstre-
orienterede sympatisører strømmede til, 
da en (midlertidig) byggelegeplads skulle 
ryddes (af politiet) for at håndværkerne 
kunne komme i gang. Daværende over-

borgmester Egon Weidekamp var selv op-
vokset i en lille mørk 2-værelses lejlighed, 
og han glædede sig over at kunne rive ned 
og bygge nyt, men havde ikke taget højde 
for reaktionen hos de gamle beboere og 
unge tilflyttere. Kampen mellem demon-
stranter og ordensmagten var meget vold-
som i foråret 1980. Så voldsom, at grund-
lovens paragraf om forsamlingsfrihed var 
suspenderet af politiet et par dage i områ-
det. Det blev annonceret via højtalervog-
ne, at ikke flere end fire personer måtte 
stimle sammen på gaden. 

Senere blev saneringen erstattet af “by-
fornyelse”, som er en mere skånsom for-
bedring af eksisterende boliger og med 
sammenlægninger af lejligheder, bl.a. på 
Vesterbro i København.

TaBeL 1.2 Indikatorer for boligstandard i eU-15, 2002/2003

 Boliger pr. Areal pr. Andel med Centralvarme
 1.000 indb. beboer bad/toilet  

Østrig  404 38,3 98,3 90 

Belgien  462 na.  96 73 

Danmark  484 50,6 94,7 91,8 

Finland  499 36,3 99 92,3 

Frankrig  503 37,5 98 91 

Tyskland  472 40,1 na. 90,8 

Grækenland  505 na.  97,9 63,5 

Irland  391 35 94 59 

Italien  441 na. 99 79 

Luxembourg  394 na.  94,2 92,3 

Holland  419 41 100 90 

Portugal  508 na. 65,6 3,8 

Spanien 513 na.  99 42 

Sverige 485 44,4 100 100 

Storbritannien 430 44 99 94 

Kilde: Velfærdskommissionen, 2005.
Anm: Tallene vedrører generelt 2002/2003 undtagen enkeltobservationer for Irland, Italien og Spanien, der vedrører 
årene 1995 og 1999. na. betyder “not available.”
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Figur 1.1 illustrerer alderen på bolig-
massen. Halvdelen er bygget før 1955. Fi-
guren illustrerer også den store variation i 
byggeaktiviteten over årene, bortset fra at 
man må lægge en del til i det ældste byg-
geri, som siden er blevet saneret. Omkring 
verdenskrigene gik boligbyggeriet næsten i 

stå, men det var alligevel på samme ni-
veau, som vi har oplevet i de senere år.   

at eje eller leje
Det betyder som regel meget for beboerne, 
hvem der ejer boligen. Hvis man ejer sin 
bolig, kan man selv bestemme, om man vil 
vedligeholde og forbedre den. Det er ret 
tydeligt, at folk, der ejer deres bolig, passer 
bedre på den og går mere op i omgivelser-
ne/nærmiljøet og naboerne. Denne kends-
gerning bliver af nogle brugt til at fremme 
ejerboligen på bekostning af lejeboligen, 

Firkantens byggelegeplads, kaldet “Byggeren”, 
blev skabt af Nørrebros beboeraktion på en sa-
neret grund i sommeren 1973 og ryddet af poli-
tiet i foråret 1980, genopbygget en mørk nat og 
ryddet igen.
Foto: Scanpix. 

TaBeL 1.3 almindelige boliger efter boligtype og ejerskab, 2005

 Beboet af ejer  Beboet af lejer  i alt   

Boligtyper Antal % Antal  % Antal  %

Parcelhuse 925.557 41 72.562 3 998.119 44

Række-,kæde- og dobbelthuse 120.608 6 210.228 9 330.836 15

Etageboligbebyggelse 119.840 5 800.948 36 920.788 41

i alt  1.166.005 52 1.083.738 48 2.249.743 100

Kilde: www.statistikbanken.dk.
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f.eks. ved at gøre det billigere at bo i ejer-
bolig og at bygge flere parcelhuse end ud-
lejningsejendomme. Men faktisk ved man 
ikke, om det er selve boligformen eller an-
dre faktorer, der bestemmer adfærden, 
f.eks. beboerens alder, familietype, ind-
komst eller forventning om snart at skulle 
flytte. 

Som det ses af tabel 1.3, bor ejeren selv 
i 52 % af boligerne. Det er helt overvejende 
parcelhuse med egen have. I 48 % af boli-
gerne bor beboeren til leje og har dermed 
en stor eller lille risiko for at blive sagt op. 
Det er især etagebyggeri, dvs. med fælles-
arealer og –faciliteter og risiko for larm fra 
andre husstande.  

Der er stor variation i boligformernes 
andele i de forskellige lande, som det kan 
ses af tabel 1.4. Således er kun 38 % af bo-
ligerne i Tyskland beboet af ejeren, mens 
det er 88 % i Spanien. I Holland, Belgien, 
Storbritannien og Tyskland udgør “social 
housing” mere end en ¼ af boligerne. Med 
“social housing” menes, at det er en stor 

boligforening, der ejer lejlighederne, og le-
jerne har visse demokratiske rettigheder. 
På dansk hedder det almene boliger (se 
mere herom i afsnit 1.3). 

1.2 Gang i velfærdssamfundet: 
Regulering og subsidiering

Neoklassisk økonomisk teori
I Danmark er boligen en nødvendighed, 
som værn mod kulde, vind og nedbør. 
Den handles på et boligmarked, hvor pris 
og fordeling bestemmes af forholdet mel-
lem udbud og efterspørgsel. Efterspørgs-
len bestemmes af antal forbrugere, disses 
indkomst og præferencer (ønsker). Ud-
buddet bestemmes af ejeres lyst til at sæl-
ge eller udleje og bygherrers udsigt til for-
tjeneste ved at bygge nyt. Som vare kan 
boligen karakteriseres som andre normale 
varer: jo billigere, desto større efterspørg-
sel, og jo dyrere, desto større udbud. 

I nedenstående figur 1.2 ses en almin-
delig efterspørgselskurve, E, og en almin-

Kilde: Statistiskbanken, 2005.

FIGUR 1.1 Boliger efter opførelsesår 
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delig udbudskurve, U. De udtrykkes dels i 
forhold til mængden af boligenheder Q, 
som – må man forestille sig – er et samlet 
mål for antal boliger, størrelsen på boli-
gerne og kvaliteten af boligerne, og dels i 
forhold til prisen på en boligenhed. Det er 
en abstraktion, hvor vi ignorerer, at boli-
gerne i virkeligheden har forskellige ka-
rakteristika og beliggenhed. Man skal 
forestille sig, at samtlige forbrugere og 
samtlige bygherrer hver især kalkulerer, 
hvor meget de vil henholdsvis købe og 
sælge af en ens vare ved forskellige priser. 
Disse ønsker og tilbud mødes på en aukti-
on, hvor auktionarius med sin hammer 
slår en endelig pris fast i bordet, når mar-
kedet cleares, dvs. at alle boliger er solgt, 
og alle ønsker er opfyldt. Kurverne skærer 
hinanden i ligevægtspunktet (q,p). 

Alle forbrugere vil have mere bolig, 
hvis prisen falder, som man kan se ved at 
bevæge sig ned ad efterspørgselskurven.  

TaBeL 1.4 Proportions of Owner Occupied and Rented Houses in eU Countries

 Owner Occupied Rented Private Rented Social 

Beligium 63 30 8

Deutschland 38 36 26

Denmark 56 22 22

Spain 88 11 1

France 65 19 16

Greece 70 28 3

Italy 64 30 6

Ireland 80 10 10

Luxembourg 61 38 <1

Netherlands 44 13 43

Portugal 57 37 7

Sweden 39 42 19

Finland 75 9 16

UK 64 8 29

Kilde: EU-kommissionens generaldirektorat for energi og transport,  http://europa.eu.int/comm/energy_transport/
atlas/html/bomarover3.html.

Forbrugerne vil sikkert ønske “mere 
bolig”, hvis de kommer til at tjene mere, 
men hvor meget ekstra vil de have for den 
ekstra indkomst? Hvordan varierer bolig-
forbruget med indkomsten? Er bolig en 
nødvendighed eller en luksusvare?

I fig. 1.3 er indtegnet den samme q-
akse, men nu er den anden akse indkom-
sten, I, i samfundet, og der er tegnet to 
tænkte kurver: “I1” illustrerer den situati-
on, hvor en relativt stor del af en øget ind-
komst går til at købe mere bolig, mens I2 
viser, hvordan merforbruget af bolig afta-
ger med stigende indkomst. I situation I1 
er boligen et luksusgode ligesom f.eks. dyre 
smykker, mens I2 viser en situation, hvor 
boligen er et inferiørt gode. Det minder om 
forbruget af kartofler; der er grænser for, 
hvor meget mere, man gider spise, uanset 
hvor mange penge man har til rådighed – 
boligen er en nødvendighed og så heller 
ikke meget mere (hældningen tenderer 
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elasticiteter

Hvis prisen p på en vare af en eller an-
den grund falder, så køber forbruger-
ne normalt mere af den. Hvor meget 
mere afhænger af elasticiteten (føl-
somheden) på efterspørgslen. Er E-
kurven i et mængde-pris koordinatsy-
stem meget flad, så reagerer forbru-
gerne kraftigt, Cq, på en prisændring, 
Cp. Er kurven en ret linie, så er funk-
tionen af typen p=aq+b og differen-
tialkvotienten, dp/dq, som er lig ela-
sticiteten, er i dette tilfælde konstan-
ten a. 

Opgave
Tag nu de to kurver i fig. 1.3 og find 
på to funktioner, der passer til kur-
verne, f.eks. et polynomium af typen 
i=aqn+b. Beregn indkomstelasticite-
ten, di/dq i forskellige punkter q,i ved 
at differentiere, og forklar med ord, 
hvilke adfærdsmønstre hos forbru-
gerne, kurverne hver især illustrerer.  
Kan indkomstelasticiteten på bolig-
forbruget være større end 1 på langt 
sigt?  

Offentlige indgreb
I Danmark har det længe været et udbredt 
ønske, at alle skulle have en høj boligstan-
dard med god plads, centralvarme, toilet 
og bad samt lys og luft. Det anses for en 
selvfølge i et velfærdssamfund, at de dår-
ligst stillede borgere også kan råde over en 
passende bolig. 

I en interviewundersøgelse blev svar-
personerne bedt om at forholde sig til to 
grundlæggende udsagn om det offentlige 
ansvar:

FIGUR 1.2  Boligudbud og bolig-
efterspørgsel under fuldkommen 
konkurrence

FIGUR 1.3  Sammenhæng mellem 
indkomst og boligefterspørgsel

mod lodret). Vi skal senere undersøge (af-
snit 2.1), om det er muligt med danske 
data at udlede, hvordan danskerne betrag-
ter boligen.
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”Det bør være det offentliges ansvar at 
sikre, at alle kan få en rimelig bolig, de er 
i stand til at betale”, og 

”Det er folks eget ansvar at finde en bo-
lig og kun i helt specielle tilfælde noget, 
det offentlige skal tage sig af.” 

Der var opbakning til begge udsagn, selv-
om man kan mene, at de står i modsæt-
ning til hinanden. 68 % var enige i det før-
ste synspunkt, heraf var de 48 %-points 
“helt enige”, mens lidt færre, 58 % var eni-
ge i det andet synspunkt, heraf var de 33 
%-points “helt enige”. (Kilde: Mandag 
Morgen, “Fremtidens boligpolitik, ifølge 
danskerne”, 2003).

For staten er der grundlæggende to 
måder at regulere adfærden på i samfun-
det. Den ene er lovgivning – enten er ad-
færden forbudt, eller også er den tilladt – 
og den anden er økonomiske incitamenter 
– det koster at gøre noget samfundsmæs-
sigt uønsket (f.eks. afgifter), eller der er til-
skud (f.eks. momsfritagelse og pristil-
skud), hvis man gør noget godt. Det for-
udsætter naturligvis, at markedsøkono-
mien er den herskende ramme for sam-
fundsøkonomien. Andre mekanismer til 
at styre adfærden er pædagogiske midler, 
forældrenes opdragelse, religion og moral, 
samt kampagner for politisk korrekthed, 
så borgere, der gerne vil være en del af 
main-stream-samfundet, retter ind og gør, 
som der forventes.  

I boligsektoren regulerer staten både 
med lov og med økonomisk støtte, også 
kaldet subsidier. 

Lovindgreb
Regulering med lov sker bl.a. med lejelo-
ven og ved at sætte et loft over huslejen for 
beboere i lejeboliger. Uden disse regulerin-
ger ville boligerne blive fordelt efter almin-
delig udbud og efterspørgsel, så de fattig-
ste ville bo i faldefærdige boliger og med 
frygt for huslejestigninger. 

Men ulempen ved regulering af et 
marked med centralt bestemte priser er, at 
det enten fører til overefterspørgsel eller 
overudbud. Huslejeloftet er illustreret i 
fig. 1.4 ved en maksimumspris. Det fører 
til boligmangel, ventelister og mange be-
boere, der klumper sig sammen på lidt 
plads. Omvendt er der minimumspriser. 
De findes nogle steder i landet, hvor de 
faste huslejer i alment boligbyggeri ligger 
over ligevægtsprisen (markedslejen). Kon-
sekvensen er, at lejlighederne står tomme, 
selvom der sikkert findes folk i nærheden, 
der gerne ville flytte ind. 

Prisregulering kender vi også fra EU’s 
priser på landbrugsvarer. EU bestemmer 
priser og kvoter, dvs. hvor meget land-
mændene i hvert land må producere. I 
perioder har det givet “smør-bjerge” og 
“vin-søer” og andre ophobninger af usæl-
gelige varer. Dette økonomiske system 
kaldes planøkonomi, og det gjaldt i Sovjet-
unionen, indtil muren faldt, og markeds-
økonomien blev etableret. Der kan være 
mange gode og sociale grunde til, at cen-
tralmagten styrer priser og mængder, men 
det er meget svært at ramme rigtigt og få 
clearet markedet.

Boligmarkedet i Danmark består dels 
af et nærmest frit marked, nemlig ejer-
boligmarkedet, hvor teorien for fuldkom-
men konkurrence (illustreret i fig. 1.2) kan 
bruges som analyseredskab, og dels af 
stærkt regulerede delmarkeder for udlej-
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ningsboliger, almene boliger og andelsbo-
liger, hvor planøkonomi, vennetjenester 
og et sort marked huserer. Når boligefter-
spørgslen stiger, og efterspørgselskurven 
rykker lodret opad, udløses meget kraftige 
prisstigninger på ejerboligmarkedet. Det 
skyldes, at udbuddet er ret uelastisk (ud-
budskurven er meget stejl), fordi byggeriet 
normalt tager et halvt til et helt år. Des-
uden kan den stigende efterspørgsel ikke 
få afløb på det regulerede boligmarked, 
hvor prisen er fast, og ventelisten bare 
bliver længere. En større efterspørgsel kan 
altså kun rette sig mod ejerboligmarkedet. 

Ventelisterne og maksimumspriserne 
giver såkaldte “indlåsningsmekanismer” 
(når man først er kommet indenfor, er det 
ikke let eller attraktivt at flytte), mang-
lende vedligeholdelse (boligerne skal nok 
blive udlejet, uanset hvor elendig stand de 
er i) og sort økonomi, også kaldet korrup-
tion og “penge under bordet” for at kom-
me frem i køen. Disse ulemper får mange 
til at tale for deregulering og frisætning af 
hele boligmarkedet.

Der er dog bred enighed om, at lejebo-
ligmarkedet som minimum behøver en re-
gulering af aftaleforholdet mellem udlejer 
og lejer. Er man først flyttet ind, vil der 
være omkostninger ved at flytte, og er man 
glad for de nye omgivelser, vil der også 
være et afsavn ved at skulle flytte. Udleje-
rens styrkeposition i forhold til lejeren er 
derfor et godt argument for at regulere 
forholdet mellem ejer og lejer. I Danmark 
er der en betydelig beskyttelse af lejerne 
mod opsigelse, regler om vedligeholdelse, 
varslinger af lejestigninger, m.m. 

Subsidier 
Subsidieringen foregår dels via skattesy-
stemet, dels via tilskud til borgerne (bolig-
støtte) og dels via tilskud til byggeriet og 
renovering af ældre boliger. Sammen med 
huslejeloftet betyder det, at boligen bliver 
billigere, og at forbruget af bolig dermed 
bliver større, end det ville være på et frit 
marked. Ifølge den neoklassiske økonomi 
er der sket et tab af velfærd. Velfærdstabet 
viser sig ved, at forbrugeren havde valgt en 
anden sammensætning af sit forbrug, hvis 
han/hun fik pengene i hånden. Forsvarere 
af subsidierne accepterer dette individuel-
le velfærdstab, fordi de netop ønsker at 
styre det individuelle forbrug i en “fornuf-
tig” retning. De behøver ikke at gøre op 
med den økonomiske teoriramme, de an-
lægger blot en overordnet samfundsmæs-
sig betragtning. De anser et individuelt 
forbrug som noget, der både giver nytte 
for individet og påvirker andre. Et godt 
eksempel er bilkørsel, som er vældig nyt-
tigt for den enkelte, men generende for 
andre pga. luftforureningen. Man siger, at 

FIGUR 1.4  Udbud og efterspørgsel 
under priskontrol
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bilkørslen har en negativ “eksternalitet” 
(dvs. påvirkning af andre), og øvelsen går 
ud på at skønne over omkostningerne for 
de forulempede, så de kan blive lagt oven i 
prisen for bilisten. De sunde og rigelige 
boligforhold derimod er en positiv ekster-
nalitet for samfundet, fordi de nedbringer 
sygdom og smitte og gør unge mindre til-
bøjelige til at hænge ud og hærværke om-
givelserne. Desuden giver det andre sam-
fundsborgere en god samvittighed at bi-
drage til gode boligforhold for alle. Sam-
menlagt berettiger de positive eksternali-
teter ved gode boligforhold altså til, at 
samfundet skyder penge i. 

Andre eksempler på statslig subsidie-
ring, som øger et specifikt forbrug, er gra-
tis undervisning og momsfritagelse for 
aviser. Her er begrundelsen, at samfundet 
har glæde af et højt uddannelsesniveau og 
oplyste borgere. Omvendt er der afgifter 
på alkohol for at begrænse forbruget, og 
principielt skulle afgifterne som mini-
mum finansiere de direkte offentlige ud-
gifter til behandling af alkoholmisbrug og 
–skader, men dertil er afgifterne for lave.  

Lejeloftet og subsidier kaldes “mur-
stenssubsidier”, fordi de tilfalder selve bo-
ligen og dermed kun beboeren, så længe 
han/hun bor i boligen. De kan derfor ikke 
forsvares ud fra et fordelingsmæssigt hen-
syn, idet såvel rig som fattig er modtagere. 
Tværtimod tyder beregninger fra Det 
Økonomiske Råd (2001) på, at personer 
med høj indkomst får størst tilskud (se af-
snit 6.1).

Direkte støtte
Udover murstensstøtten findes en indivi-
duel boligstøtte, som er indtægtsafhæn-
gig. Den udbetales til lejere og enkelte an-
delsboligejere og som lån til ganske få bo-

ligejere. Næsten hver anden af husstande-
ne i lejede lejligheder modtager boligstøt-
te. Boligstøtten er en fællesbetegnelse for 
boligsikring, som kan ydes til lejere, der er 
under pensionsalderen, og nye førtidspen-
sionister, og boligydelse, som kan ydes til 
alderspensionister og (”gamle”) førtids-
pensionister (hvis pension blev tilkendt 
før 1. jan. 2003). Støtten afhænger af tre 
forhold: huslejens størrelse, boligens og 
husstandens størrelse, samt husstandens 
indkomst og formue. 

Modtagere af boligstøtte skal selv beta-
le et vist minimum på 19.900 kr. om året 
(2006-tal), og der er også et maksimumbe-
løb for støttens størrelse på 35.640 kr. om 
året, og der er både en grænse for, hvor 
stor boligen må være (et værelse pr. beboer 
+ et ekstra værelse), og hvor lille boligen 
må være, for at der kan udbetales bolig-
støtte.  

For husstande uden børn kan boligsik-
ringen desuden højst udgøre 15 % af hus-
lejen. Det beløb, der ydes til boligsikring 
til husstande uden børn, er i gennemsnit 
kun ca. 1/3 af beløbet for en husstand 
med et barn. Har husstanden formue, 
medregnes en del heraf i indkomsten. 

Der er også regler for, hvor meget hus-
lejen maksimalt må udgøre af indkom-
sten, for at man kan få boligsikring. Tan-
kegangen er, at beboere, som har dårlig 
økonomi, ikke skal have støtte til luksus-
boliger, de skal derimod tilpasse deres bo-
lig efter indkomsten. Således kan man 
ikke få boligsikring til en bolig, hvor hus-
lejen udgør mere end halvdelen af ind-
komsten. I de senere år har dette givet pro-
blemer for en del kontanthjælps modta-
gere og de kommuner, de bor i. Det gælder 
dem, der rammes af loven om loft for kon-
tanthjælp og lov om beskæring af kon-
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w

Boligstøtten afhænger af boligens stør-
relse. For den 1. person i husstanden 
medregnes 65 m2 – for hver af de følgen-
de personer medregnes 20 m2. Er boli-
gen større, indgår kun en del af huslejen 
i beregningen.

eksempel på beregning af 
boligsikring: Familie med 2 børn:
Husstandens årsindkomst  230.000 kr.
Årlig leje (inkl. evt. tillæg)    50.000 kr.
Indkomst over 149.200 
(118.100+31.100): 
230.000 kr. – 149.200 kr. =     80.800 kr.
Huslejeandel: 
60 pct. af 50.000 kr. =      30.000 kr.
Indkomstandel: 
18 pct. af 80.800 kr. =       14.544 kr.

Årlig boligsikring er 
30.000 kr. – 14.868 kr. =   15.456 kr.
Familiens egenbetaling 
skal være mindst   19.900 kr.
Egenbetaling ved en 
boligsikring på 15.456 kr. er 
50.000 kr. – 15.456 kr. =       34.544 kr.

eksempel på beregning af 
boligydelse: enlig pensionist:
Husstandens årsindkomst 122.000 kr.
Årlig leje (inkl. evt. tillæg) 50.000 kr.

Boligstøtte

Indkomst over 120.400: 
122.000 kr. – 120.400 kr. = 1.600 kr.
Huslejeandel: 
75 pct. af 50.000 
+ 5.100 kr. = 41.325 kr.
Indkomstandel 
22,5 pct. af 1.600 kr.= 360 kr.

Årlig boligydelse er 
41.325 kr. – 360 kr.= 40.965 kr.
Pensionistens  egenbetaling 
skal være mindst    12.700 kr.
og mindst 11 pct af 122.000=  13.420 kr.
Egenbetaling ved en boligydelse på 
40.965 kr. er 
50.000 kr. – 40.965 kr.= 9.035 kr.
Boligydelsen nedsættes 
så til 50.000 kr. – 13.420 kr.=  36.580 kr.
Maksimal boligydelse     35.640 kr.
Endelig årlig boligydelse  35.640 kr.

Boligydelse kan gives til husstande i an-
delsboliger, hvor 60 % er lån og 40 % er 
tilskud. Til ejere gives hele boligydelsen 
som lån.

Den endelige beregning til brug for 
udbetaling af boligsikringen foretages 
af kommunen. Det er imidlertid muligt 
selv at foretage en foreløbig beregning. 
Se www.netborger.dk.  

Kilde: http://www.social.dk/kontante_ydel-
ser/boligstoette.html

tanthjælpen i familier, som ikke indenfor 
de sidste seks måneder har haft mindst 
300 timers arbejde. Der er altså nogen, 
som er for fattige til at få boligstøtte. De 
tvinges til at flytte, men bopælskommu-
nen er stadigvæk forpligtet til at finde en 
bolig til familien, og det kan være svært og 

i øvrigt indebære nye udgifter og proble-
mer for familien at flytte. I 2004 drejede 
det sig om ca. 16.900 (helårs)personer, 
svarende til ca. 13 % af personerne på kon-
tanthjælp (Kilde: Beskæftigelsesministe-
rens svar på spørgsmål S 3184 af 25. 
august 2005). Det er i strid med målet om, 



20 Boliger i Danmark indhold

at det offentlige skal sørge for en passende 
bolig til dem, der ikke selv har råd. Forkla-
ringen er ifølge regeringen, at truslen om 
nedsættelse af kontanthjælpen hjælper 
folk til at finde et arbejde, og derved får de 
råd til boligen.   

Andre, der er berettiget til støtte, søger 
slet ikke. Kun 67 % af dem, der opfyldte 
kriterierne for at modtage boligsikring, og 
kun 85 % af dem, der opfyldte kriterierne 
for boligydelse, modtog faktisk disse ydel-
ser, viser undersøgelser. Alligevel modta-
ger ca. 170.000 husstande boligsikring og 
ca. 330.000 husstande boligydelse, hvilket 
svarer til ca. 20 % af samtlige husstande, 
og den offentlige udgift er ca. 9 mia. kr.

Boligløse
Serviceloven er den centrale lov om social 
bistand til borgerne. Heri forpligtes kom-
munerne til at anvise midlertidigt husly til 
folk i akut bolignød (§ 66). Det kan f.eks. 
være kvinder, der er flygtet fra en voldelig 
ægtefælle. Hertil kommer, at kommunal-
bestyrelsen skal anvise boliger til de mest 
udsatte grupper (§ 1). De sidste er ofte 
hjemløse, hvorved forstås personer, der 
ikke har mulighed for ophold i egen bolig 
i kombination med eller som et resultat af 
særlige sociale problemer. Ifølge usikre 
opgørelser er der 10.000 hjemløse i Dan-
mark.  

Kommunerne har følgende mulighe-
der for at anvise borgere bolig. De kan dis-
ponere over mindst ¼ af de almene boli-
ger, selv bygge boliger, samt drive herber-
ger og botilbud. Desuden har kommuner-
ne mulighed for at kræve ret til at anvise 
boligløse i hver 10. bolig i andelsboligfor-
eninger, der bliver opført med støtte. En-
delig kan kommunerne indgå aftaler med 

traditionelle andelsboligforeninger og pri-
vate udlejere om at stille hver 4. lejlighed 
til rådighed, mod at der ydes udlejeren en 
godtgørelse på 30.000 kr. pr. bolig. Men 
der var midt i 2005 kun indgået aftale om 
i alt 13 lejemål, efter at loven har eksiste-
ret i 11 år. 

Velfærdssamfundets målsætning
Velfærdssamfundene kan opdeles i tre ho-
vedgrupper. Den skandinaviske model er 
kendetegnet ved universelle ydelser. Den 
angelsaksiske model (i Storbritannien og 
USA) giver “welfare for the poor”, som 
onde tunger kalder “poor welfare”. Og den 
kontinentale model (i Tyskland, Frankrig 
m.fl.) er kendetegnet ved forsikringsord-
ninger, man har på jobbet, sådan at stude-
rende, ledige og husmødre ikke er omfat-
tet. Selvom Danmark karakteriseres som 
et velfærdssamfund med universelle ydel-
ser, findes der eksempler på ydelser fra alle 
modeller. Et eksempel på en universel 
ydelse er børnechecken. Den sendes til alle 
(mødre), uanset om de er rige eller fattige. 
Indtægtsafhængige ydelser har vi i Dan-
mark på boligstøtte. Som eksempel på for-
sikringsmodellen har vi efterløn, som for-
udsætter, at man har været medlem af en 
a-kasse i 25 år og indbetaler et særligt ef-
terlønsbidrag. 

Sammenfattende kan man sige, at der 
kan være fire hovedårsager til, at der er be-
hov for offentlig indgriben og subsidie-
ring på et givet område i økonomien – her 
boligmarkedet:

n Eksterne effekter – befolkningens sund-
hedstilstand
n Konkurrenceforhold – ulige forhold 
mellem lejer og udlejer, ulig viden mellem 
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køber og sælger om kvaliteten af ejendom-
men, og begrænsninger i konkurrencen på 
byggemarkedet 
n Forsikring mod økonomisk usikkerhed 
– risiko ved store prisudsving på hus og 
lån, hvis staten ikke fører en konjunk-
turdæmpende økonomisk politik eller 
fastholder skattestoppet på boligskatter
n Fordelingspolitiske hensyn – direkte 
støtte til boligforbruget og støtte til opfø-
relse og finansiering af almene boliger 
samt lovgivning om huslejernes maksima-
le højde.

1.3 De forskellige boligformer 
– karakteristik

Boligerne kan inddeles i fire boligformer: 
Ejerboliger, lejeboliger, almene boliger og 
andelsboliger. Det er retten til at benytte 
ejendommen og retten til at erhverve afka-
stet fra ejendommen, der adskiller bolig-
formerne fra hinanden. Ca.  halvdelen er 
ejerboliger, det er parcelhuse eller ejerlej-
ligheder. Som man kan se af tabel 1.5, er 
der sket store forskydninger de sidste 40 

år på lejeboligmarkedet; andelen af alme-
ne boliger er næsten fordoblet, hvorimod 
andelen af private udlejningsboliger er 
mere end halveret. Det sidste skyldes, at 
der kun er bygget få udlejningsejendom-
me og at en del udlejningsejendomme er 
blevet omdannet til ejerlejligheder eller 
andelslejligheder. Tilsvarende ses en stig-
ning i andelen af ejerboliger og andelsboli-
ger. 

I det følgende gennemgås de fire ho-
vedboligformer ud fra følgende kende-
tegn: almindelige observationer, historisk 
baggrund, ejerforhold, størrelse, adgang 
til boligen, boligudgifter/husleje og sta-
tens regulering.

I afsnit 1.4 tages udgangspunkt i bebo-
erne, hvordan de fordeler sig på de forskel-
lige boligformer, i afsnit 5.1 foretages en 
grundigere sammenligning af boligudgif-
terne, og i afsnit 6.1 kommer en diskussi-
on af hvorvidt velfærdssamfundets regule-
ring virker efter hensigten.   

TaBeL 1.5 egentlige boliger fordelt efter ejer og udlejningsforhold, %

 1960 1970 1980 1990 2000 2004 

Beboet af ejeren 45,7 48,6 52,1 51,7 51,3 50,5 

Andelsboliger  –   –   2,1 4,5 6,3 6,7 

Privat Udlejning  39,8 34,7 22,1 18,4 18 17,4 

Almene boliger 9,8 14,5 14,4 16,8 19,1 19 

Offentlige mv.  4,7 2,2 3,1 2,6 1,4 1,4 

Ikke benyttet  –   –  6,2 6,1 3,9 5 

I alt  100 100 100 100 100 100 

Egentlige boliger i alt, 

1.000 boliger  1.463 1.743 2.109 2.353 2.489 2.561 

Kilde: Velfærdskommissionen, 2005. 
Anm.: ”Offentlige m.v.” dækker fortrinsvis over kommunalt ejede boliger. F.eks. havde Københavns Kommune ca. 
20.000 lejligheder, som kommunen solgte i sidste halvdel af 1990’erne.
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