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21. september  2022 
Priser og Forbrug 

Referat fra 8. møde i Kontaktudvalg for ejendoms-
salgsstatistik 

Danmarks Statistik 
20. september 2022, kl. 13.00 
 
Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videncenter 
Marc Lund Andersen, Boligøkonomisk Videncenter 
Ismir Mulalic, CBS 
Kamilla Holmgaard, Økonomiske Råds Sekretariat 
Mikkel Vestby Jensen, Landbrug og fødevarer 
Jan Eg Pedersen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 
Ejnar Andersen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Michael Andersen, Indenrigs- og boligministeriet 
Hong-Kai Guo, Ejendom Danmark 
Bjarke Roed-Frederiksen, Ejendom Danmark 
Johan Svarter Larsen, Boligsiden 
Louise Aggerstrøm Hansen, Danske Bank 
Nicholas Gudmund Hansen, Finans Danmark 
Bo Sandberg, DI byggeri 
Søren Vester Sørensen, Finansministeriet 
Katja Møller Hjelvang, Danmarks Statistik 
Jakob Holmgaard, Danmarks Statistik 
Annette Nielsen, Danmarks Statistik 
Theis Michaelsen, Danmarks Statistik 
André Pedersen Ystehede, Danmarks Statistik 
Linda Christensen, Danmarks Statistik 
Thomas Hjorth Jacobsen, Danmarks Statistik 
Peter Fink-Jensen, Danmarks Statistik 
Sigrid Krogstrup Jensen, Danmarks Statistik 
Dan Knudsen, Danmarks Statistik 
Philip Chresten Porter, Danmarks Statistik 
Mikkel Mollerup, Danmarks Statistik 
 
 
Mødet blev afholdt som et mixed-møde, hvor nogle deltog via Zoom 
 
 
1. Status for ny statistik om prisindeks for andelsboliger (v. Jakob Holmgaard, 
DST) – 45. min. 
2. Grundpriser for enfamiliehuse 1996 – 2019 (v. Marc Lund Andersen, Bolig-
økonomisk Videncenter) – 15. min. 
3. Udvikling af Commercial Real Estate Indicators (CREIs) (v. André Pedersen 
Ystehede, DST) – 15. min. 
4. Kort nyt fra Danmarks Statistik – 10. min. 
5. Brugernes ønsker og behov til statistikkerne 
6. Forslag til emner til næste møde (om et år) 
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Dagsorden 



 

2/4 

 
Katja Møller Hjelvang bød velkommen og gennemgik dagsordenen for dagens 
møde. 
 
Ad. 1) Status for ny statistik om prisindeks for andelsboliger 
Jakob Holmgaard fra Danmarks Statistiks kontor for priser og forbrug præsen-
terede status for en ny officiel prisstatistik for andelsboliger der er på vej.  
 
Danmarks Statistik har igennem længere tid arbejdet på at kunne offentliggøre 
en ny officiel prisstatistik for andelsboliger. En af de største udfordringer i det-
te projekt har været at tilvejebringe et retvisende datagrundlag. Dette arbejde 
er blevet noget lettere fra og med 1. juli 2021, hvor bekendtgørelsen om oplys-
ningspligt ved salg af andelsboliger gjorde det lovpligtig for alle andelsboligfor-
eninger at indberette salgsoplysninger, når en andelsbolig er blevet solgt, via 
andelsboliginfo.dk. Danmarks Statistik har modtaget salgsoplysninger for om-
kring 2.000 andelsboliger for de første kvartaler fra andelsboliginfo.dk, men 
kan se at der fortsat mangler nogle indberetninger fra nogle store administrato-
rer. Derfor må offentliggørelsen af statistikken udsættes til 2023. Danmarks 
Statistik foreslog i den forbindelse, at Ejendom Danmark (ED) og Andelsbolig-
foreningernes Fællesrepræsentation (ABF) måske kunne informere deres med-
lemmer om, at det er blevet lovpligtigt at indberette salgsoplysninger for an-
delsboliger, fx via et nyhedsbrev til deres medlemmer og samtidigt gøre op-
mærksom på, at det skal ske kvartalsvist og ikke årligt. 
Angående det historiske datagrundlag for perioden 2015 – 2021 har Danmarks 
Statistik i samarbejde med ED og ABF foretaget en ekstraordinær dataindsam-
ling, hvilket har resulteret i omkring 6.500 ekstra salgsoplysninger, svarende til 
en stikprøveudvidelse på 42 procent. I denne forbindelse sagde Jakob tak for 
hjælpen til både ED og ABF. Herefter blev vist nogle figurer om værdiansættel-
sesmetoder og geografisk opdeling over tid. Philip Chresten Porter fra Dan-
marks Statistiks metodeafdeling præsenterede noget om fejlsøgning af data, 
herunder tjek for urealistiske værdier, konsistenstjek for sammenhænge mel-
lem variable samt evt. imputering af manglende værdier og fejlretning. I den 
forbindelse nævnte Ismir Mulalic fra CBS, at han ikke mente at manglende 
værdier bør imputeres, da prisindekset for andelsboliger beregnes vha. regres-
sionsanalyse., hvilket Danmarks Statistik tog til efterretning.  
Herefter gennemgik Jakob det valgte prisbegreb og spurgte om der var nogen 
kommentarer til det. Her svarede Michael Andersen fra Indenrigs- og boligmi-
nisteriet, at han vil tage kontakt til Marc Lund Andersen fra Boligøkonomisk 
Videncenter for at snakke nærmere om prisbegrebet. I den forbindelse nævnte 
Jakob, at tidsfristen er kort, hvorfor en evt. tilbagemelding skal ske snarest, da 
statistikken efter planen snart publiceres. 
Det foreløbige prisindeks for andelsboliger blev herefter vist på en figur og der 
var ingen der havde nogen indvendinger. Som det sidste punkt spurgte Jakob 
ind til brugernes behov til detaljeringsgrad til en kommende statistikbanktabel. 
Både Curt Liljegreen fra Boligøkonomisk Videncenter og ”navn” fra ABF sagde, 
at de ønsker størst mulig detaljeringsgrad, herunder gerne en opgørelse på 
værdiansættelsesmetoder, geografisk opdeling samt opdeling på etageejen-
domme og rækkehuse. Jakob svarede i den forbindelse, at Danmarks Statistik 
vil indkalde arbejdsgruppen for andelsboliger til et nyt møde inden statistikken 
publiceres for at blive helt enige om detaljeringsgraden.  Dette møde forventes 
afholdt primo 2023. 
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Ad. 2) Grundpriser for enfamiliehuse 1996 – 2019 
Marc Lund Andersen fra Boligøkonomisk Videncenter præsenterede et ar-
bejdspapir om grundpriser for enfamiliehuse med fokus på huse købt til ned-
rivning og efterfølgende nybyggeri. Baggrunden for projektet er, at der mangler 
prisindeks for grunde i Danmark og det seneste offentliggjorte grundprisindeks 
stammer fra Danmarks Statistik med tal frem til 2010.  Manglende offentlig 
grundprisstatistik gør det svært for boligejere at kunne vurdere rigtigheden af 
den grundværdivurdering, der skal betales grundskyld på baggrund af. I ar-
bejdspapiret argumenteres der for, at såkaldte teardown-sales (huse købt med 
henblik på nedrivning og efterfølgende nybyggeri) kan berige grundprisindeks 
med værdigfuld prisinformation, da de generelt ligger tæt på de enkelte byers 
centrum, mens salg af traditionelle ubebyggede grunde typisk forekommer 
længere væk fra bykerner. At det reelt forholder sig sådan blev illustreret med 
flere detaljerede Danmarkskort.  
Dan Knudsen fra Danmarks Statistiks kontor for økonomiske modeller spurgte 
om prisindekset vil blive løbende opdateret. Marc svarede at det nok ikke 
kommer en løbende opdatering af ressourcehensyn. 
  
Ad. 3) Udvikling af Commercial Real Estate Indicators (CREIs) 
André Pedersen Ystehede præsenterede en ny kommende statistik for er-
hvervsejendomme, som i første omgang kun bliver for boliger, men flere sekto-
rer følger efter. Datagrundlaget til statistikken er indsamlet af Ejendom Dan-
mark som hvert kvartal sender data til Danmarks Statistik. CREI – Commercial 
Real Estate Indicators – er nye konjunkturindikatorer, som er bestilt af den 
Europæiske Central Bank (ECB). Der vil udkomme statistik for tomgang og 
lejeindeks, geografisk opdelt og sektoropdelt. De foreløbige tal viser, at tom-
gang for udlejningsboliger var nedadgående fra 3. kvartal 2020.  
 
Ad. 4) Kort nyt fra Danmarks Statistik 
Jakob Holmgaard præsenterede en kommende analyse om husejere, der kom-
mer på tvangsauktioner, som blandt andet undersøger, hvor længe de havde 
ejet deres huse, da huset kom på tvangsauktion samt i hvilken grad der er for-
skel på familier med huse på tvangsauktion, husejerne generelt og hele befolk-
ningen. Analysen forventes offentliggjort i 2022, dog med forbehold for et 
eventuelt kommende folketingsvalg, som vil skubbe ikke allerede annoncerede 
udgivelser. 
Det næste punkt vedrørte datagrundlet til Ejendomssalgsstatistikken som i dag 
benytter handelsdata fra tinglysningen, som hentes af SKAT og videresendes på 
ugentlig basis til bl.a. Danmarks Statistik. I takt med at SKAT’s vurderingsregi-
ster (SVUR) udfases skal Danmarks Statistik fremover hente handelsdata fra 
Datafordeleren. Datakilden bliver fortsat tinglysningsregistret. Efter planen er 
det meningen, at dette skift skal ske ved udgangen af 2022. Kamilla Holmgaard 
fra det Økonomiske Råds Sekretariat nævnte et ønske om, at de foreløbige må-
nedlige prisindeks i Ejendomssalgsstatistikken genoptages. Jakob svarede, at 
det ikke har nogen udsigt med det nuværende datagrundlag, men at Danmarks 
Statistik er i dialog med Boligsiden om adgang til deres handelsdata på mikro-
niveau, hvor der dog mangler en afklaring.  
 
 Ad. 4) Brugernes ønsker og behov til statistikkerne 
Der var ingen kommentarer. 
 
Ad. 5. Forslag til emner til næste møde (om et år) 
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Der blevet foreslået flere emner til næste års kontaktudvalgsmøde: 
• Byggeomkostningsindeks (vægtopdatering, svensk meto-

de/periodisering) 
• Huslejeindeks (kontraktindgåelse vs. løbende regulering) 
• Priserne på at drive og drifte udlejningsejendomme 
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