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INDLEDNING
Dette hæfte fortæller dig kort og klart, hvad du bør vide om boligreguleringslovens § 5, stk. 2 (5,2).
Regeringen har bedt et ekspertudvalg om at kigge på konsekvenserne af den særlige 5,2-huslejeregel
Vi har samlet de vigtigste punkter fra rapporten i dette hæfte og beskrevet dem på en måde, hvor man 
ikke behøver at være juraekspert for at forstå dem. 

Vi ved, at spørgsmålet om 5,2 har medført større diskussioner med mange både fantasifulde og tvivlsomme 
påstande. Det er vores håb, at dette hæfte vil bidrage med klarhed og besvare nogle af de mange spørg-
smål, herunder også spørgsmål, der ikke behandles direkte i ekspertgruppens rapport.
Du kan læse hele ekspertudvalgets rapport på www.llo.dk

Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation

Helene Toxværd              Anders Serup Svendsen
Landsformand                            Chefjurist og LLO’s medlem af ekspertudvalget 



FAKTA FRA RAPPORTEN 
DEN SAMME BOLIG KOSTER

1407 KR. PR M2. 1087 KR. PR M2.
MED 5,2 MED ALMINDELIGE REGLER

320 KR. EKSTRA PR. M2, PR. ÅR
FOR EN BOLIG PÅ 75 M2 ER DET 
24.000 KR. EKSTRA HUSLEJE OM ÅRET=

* 2875 betalelige boliger omdannes til 5,2 boliger om året. Udviklingen er stigende.
* 38% af de boliger som realistisk kan 5,2-moderniseres er allerede blevet det.
* Fortsætter udviklingen, er den sidste betalelige bolig omdannet til en 5,2-bolig om 26 år. 

Hvis du betaler 5,2 husleje, kan du se, hvor meget du betaler i ekstra husleje til udlejer på 
www.ekstrahusleje.dk 



HVORFOR ER DER SÅ STOR FORSKEL 
PÅ 5,2-HUSLEJEN OG DE ALMINDELIGE 
REGLER?
De almindelige regler siger: Huslejen skal fastsættes på baggrund af afholdte udgifter.

Eksempel: Udlejer bruger 350.000 kr. på en forbedring og dette kan han få en permanent 
huslejeforhøjelse (pr. april 2019) på 6,6% af, dvs. 23.100 kr. om året til evig tid. 

5,2 reglen siger, at de almindelige regler kan fraviges, hvis udlejer bruger mere end 2.255 kr. pr. m2 på 
forbedringer. Gør udlejer dette, kan huslejen fastsættes efter skøn i stedet for en beregning. Man kalder 
dette for ”det lejedes værdi”.

Eksempel: Udlejeren bruger 350.000 kr. på at modernisere en lejlighed på 75 m2. Lejligheden havde før 
forbedringen en husleje på 791 kr. (pr. m2. pr. år) (landsgennemsnittet). Udlejer sætter herefter huslejen 
op til det lejedes værdi: 1407 kr. (pr. m2. pr. år) (landsgennemsnit). Udlejer sætter således huslejen op med 
616 kr. pr. m2, i alt 46.200 kr. om året

”De almindelige regler” betyder boligreguleringslovens § 5, stk. 1, dvs. reglerne om 
omkostningsbestemt husleje.



5,2-HUSLEJE                                                 1407 KR

FRI HUSLEJE (NYBYGGERI SIDEN 2000)            12071 KR

5,2-HUSLEJE                                                 1456 KR

FRI HUSLEJE (NYBYGGERI SIDEN 2000)            14542 KR

OMKOSTNINGSBESTEMT HUSLEJE                       776 KR

DE PRIVATE HUSLEJER ER STUKKET AF

OMKOSTNINGSBESTEMT HUSLEJE                       791  KR

Landsgennemsnittet forskellige typer husleje (pr. m2 pr. år):

Det vil sige, at den opkrævede 5,2 husleje er dyrere end den opkrævede husleje uden loft. 
Det skal dog siges, at huslejen kan variere meget efter geografisk beliggenhed, da huslejen 
er højere i de store byer.

Gennemsnitshusleje i København (pr. m2 pr. år):

1Jf. boligstat.dk huslejestatistik for private udlejningsboliger i alt opført 2000 eller derefter.
2Jf. boligstat.dk data for private udlejningsboliger i alt opført 2000 eller derefter i Hovedstaden.



5,2 HUSLEJEN ER STEGET 
MED 63% PÅ 12 ÅR.
5,2 huslejen pr. kvadratmeter er steget fra 860 kr. i 20073 til 1.407 kr. i 2019.
Dette er en stigning på 63% på 12 år, eller 5,3 % om året.
Huslejen i den private sektor er steget mere end lønnen og priserne siden 1990:
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3Jf. Velfærdsministeriets notat Anvendelsen af §5, stk. 2, i boligreguleringsloven (2009)

 
Procent pr. år.



GYLDNE TIDER FOR EJENDOMSEJERE: 
EJENDOMSVÆRDIERNE ER MERE END 
TREDOBLET SIDEN 1995



2018 
Eksempel: En investeringsejendom, der var 10. mio. værd i 1995, er nu 34 mio. værd (renset for inflation).

Investeringsejendomme har ét primært formål: at give ejeren mest mulig husleje. Med indførelsen af 5,2,
blev ejendommene mere værd, fordi lejen har mulighed for at stige i fremtiden.

10 MILLIONER 34 MILLIONER
1995 



FOR AT FORSTÅ 5,2 SKAL DU FORSTÅ TO TAL

Dette er udlejers gennemsnitlige afkast eller fortjeneste på at bruge hhv. de almindelige regler og 5,2.
Udlejer ønsker naturligvis den bedste forrentning og vil derfor helst lave arbejder, der giver afkastet på
14%.

Tallet på 2,8% kan lyde lavt, men giver stadigvæk 1,35 % mere, end hvis udlejer havde brugt 
pengene på obligationer.

 

2,8% 

UDLEJERS GENNEMSNITLIGE AFKAST 

14% 
ALMINDELIGE REGLER 5,2 
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Rapporten viser, at langt de fleste store udlejningsejendomme har energimærke D eller ringere. Rapporten
viser også, at det i gennemsnit kun vil koste 59.000 kr. pr. bolig at komme op på energimærke C.
Man kan spørge sig selv, hvorfor udlejer ikke har gjort dette allerede, når det er oplyst, at udlejer i
gennemsnit bruger mere end. 350.000 kr. pr. bolig ved en 5,2 forbedring.

Der er nok tre forklaringer:
1. Udlejer vil hellere bruge pengene der, hvor de giver det bedste afkast, nemlig typisk køkken- og
badeværelsesmoderniseringer, og ikke på facadeisolering etc.

2. Udlejer skal i dag kun leve op til energimærke D for at lave 5,2 moderniseringer, eller bruge 427 kr.
pr. m2 på energiforbedringer, hvis arbejderne er lavet efter 1. juli 2014. Der stilles dermed ikke særligt store 
energikrav til udlejer.

3. Hvis huslejen allerede er skruet helt op i 5,2-lejemål, vil en forbedringsforhøjelse måske få lejen til
at overstige det lejedes værdi og udlejer vil derfor få et endnu lavere afkast, eller slet intet.

I LLO mener vi ikke, det er fornuftigt at have et system, der giver udlejer en langt højere fortjeneste på nye
køkkener end på facadeisolering. Vi bør belønne de tiltag, der sparer på energien.
Ekspertgruppen kigger ikke specifikt på klimaet som parameter, men foreslår flere modeller, der har fokus
på at spare mere på energien.
På side 16 og side 18 kan du læse ekspertgruppens modeller, der belønner energiforbedringer.

Rapporten viser, hvordan udlejningsejendommenes energimærker fordeler sig.

 

KLIMASPØRGSMÅLET



SINGLER ER HÅRDEST RAMT AF 5,2

Kun singler med en lang videregående uddannelse tjener nok til kun at bruge mindre end 30% af deres
indkomst på 5,2-husleje i København. Dette gælder både singler med og uden børn. Ufaglærte par ikke 
har råd til at bo til privat husleje i København, hvis de skal betale 5,2-leje. De persongrupper, der ikke 
har råd til at betale 5,2 lejen, har tre valgmuligheder:

58% AF LEJERNE ER SINGLER
42% ER UFAGLÆRTE
26% ER FAGLÆRTE
32%  HAR EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

• Brug en usund stor del af indtægten på husleje 
   (uholdbart for lejernes økonomi).

• Bo alment i stedet 
   (dette vil medføre yderligere pres på almene ventelister).

• Flyt ud af byerne 
   (som medfører større geografisk skævhed ift. indkomst).





HVAD KAN MAN GØRE VED 5,2?
        EKSPERTUDVALGETS 7 FORSLAG



Ekspertudvalget har kigget på 7 forskellige løsninger, som enten kan bruges hver for sig, 
eller i kombination med hinanden:

1. Overgang til de almindelige regler (5,2 stoppes).
2. Krav om Energimærke C før der kan kræves 5,2 leje.
3. Fordobling af beløbsgrænsen til 5,2
4. Overgang til de almindelige regler, men med et højere forbedringsafkast til udlejer.
5. 5,2 med ”omkostningsloft”
6. Overgang til de almindelige regler, men med højere afkast for energiforbedringer.
7. En afskaffelse af ”væsentlighed”, når 5,2-lejen skal sættes op eller ned.

1. OVERGANG TIL DE ALMINDELIGE REGLER
Denne model medfører, at 5,2 afskaffes og at det dermed er de almindelige regler i boligreguleringsloven
og lejeloven, der gælder. Mange af rapportens diskussioner og tabeller tager udgangspunkt i denne model.

For:
  • Betalelige boliger bevares i byerne.
  • Forbedringsarbejder, der kommer hele ejendommen til gode fx forbedring af klimaskærm, belønnes.
  • Udlejer belønnes ikke for, at lejerne flytter, og har derfor ingen grund til at forsøge at komme af med lejerne.

Imod:
  • Usikkerhed om ejendommene vil blive mere eller mindre forbedret.
  • Udlejer vil muligvis i højere grad modernisere de eksisterende lejemål og dermed vil lejerne få
      højere huslejer i løbet af lejeperioden.
  • Denne model påvirker andelshavernes valuarvurderinger mest negativt, og de vil dermed miste
      friværdi.



2. KRAV OM ENERGIMÆRKE C FØR DER KAN KRÆVES 5,2 
5.2-forbedringerne kræver i dag, at ejendommen er moderniseret for et vist beløb og at ejendommen har
energimærke A-D. Ellers skal udlejer have brugt 427 kr./m2 på energibesparende forbedringer.
Der stilles i dag ingen energikrav til boliger, der er 5,2-moderniseret før 1. juli 2014.
Forslaget går ud på at skærpe energikravene til energimærke A-C i stedet.

For:
  • Ejendommene bliver mere energieffektive til gavn for klimaet og beboerne.  

Imod:
  • Modellen medfører, at de betalelige boliger bliver ved med at forsvinde.
  • Udlejer belønnes for, at lejere med ældre kontrakter flytter ud, så lejen kan sættes op ved genudlejning.
     Udlejer er derfor fristet til at ”ryste bygningen”.       
 

 
3. FORDOBLING AF BELØBSGRÆNSEN TIL 5,2 LEJE
I dag skal udlejer bruge 2.255 kr. pr. m2 for at kunne tage 5,2 leje. Det foreslås at dette fordobles til 4.510 kr.

For:
  • Afskærer meget store afkast på baggrund af beskedne forbedringer (fx 20% afkast for ”skrabede”
     5,2-moderniseringer).
  • Der er store geografiske forskelle på hvor meget udlejer bruger på disse forbedringer, og udenfor
     de store byer vil 5,2 dermed vanskeligt kunne gennemføres. 

Imod:
  • Udlejer bruger i forvejen 4.675 kr. pr. m2. på 5,2 forbedringerne. Ændringen vil derfor ikke påvirke
     de gennemsnitlige forbedringer.
  • Modellen kan evt. betyde, at udlejer bruger endnu flere penge på moderniseringer og dermed
      sætter huslejen endnu højere. Boligerne vil således blive endnu mere ubetalelige end nu.
  • Udlejer belønnes for, at lejere med ældre kontrakter flytter ud, så lejen kan sættes op ved
     genudlejning. Udlejer er derfor fristet til at ”ryste bygningen”.
  • Modellen er ikke grøn.       
 



Modellen medfører, at udlejer kan kræve en højere husleje end efter de almindelige regler, med et ekstra
tillæg, som man beregner som en del af udlejers omkostning. Lejen vil således ikke længere skulle
fastsættes efter skøn.

For:
  • Betalelige boliger i bevares i byerne.
  • Forbedringsarbejder, der kommer hele ejendommen til gode, belønnes.
  • Udlejer belønnes ikke for, at lejerne flytter, og har derfor ingen grund til at forsøge 
      at komme af med lejerne.

Imod:
  • Huslejen bliver lidt højere end efter de nuværende almindelige regler, men lavere end 5,2.
  • Udlejer vil muligvis i højere grad modernisere de eksisterende lejemål, og dermed vil lejerne få
      højere huslejer i løbet af lejeperioden.
  • Modellen er ikke målrettet grøn, og kan risikere at føre til en overinvestering i altaner og
      elevatorer, fremfor fx bedre isolering og bedre vinduer.      
 

 

4. OVERGANG TIL DE ALMINDELIGE REGLER, MEN MED ET        
    HØJERE FORBEDRINGSAFKAST TIL UDLEJER



Modellen medfører, at udlejer stadigvæk belønnes for at forbedre lejemålene for mere end de nuværende
beløbsgrænser (på 2.255 kr. pr. m2), men denne leje må dog ikke overstige et bestemt beregnet afkast.
Konsekvenserne af denne model afhænger af, hvor højt dette afkast må være.

For:
  • Afskærer meget store afkast på baggrund af beskedne forbedringer (fx 20% afkast for ”skrabede”
     5,2-moderniseringer).
  • Modellen vil ramme geografisk forskelligt, da udlejers afkast er højere i de store byer end i resten af
     landet.

Imod:
  • Udviklingen i retning af færre betalelige boliger vil formentlig forsætte.
  • Modellen kan evt. betyde, at udlejer bruger endnu flere penge på moderniseringer og dermed
      sætter huslejen endnu højere. Boligerne vil således blive endnu mere ubetalelige end nu.
  • Udlejer belønnes for, at lejere med ældre kontrakter flytter ud, så lejen kan sættes op ved
      genudlejning. Udlejer er derfor fristet til at ”ryste bygningen”.
  • Modellen er ikke grøn.      
 

5. 5,2 MED ”OMKOSTNINGSLOFT”

Udlejer kan bruge de almindelige regler, men får en gulerod i form af et højere afkast for energibesparende
arbejder.

For:
  • Betalelige boliger bevares i byerne.
  • Forbedringsarbejder, der kommer hele ejendommen til gode, belønnes.
  • Udlejer belønnes ikke for, at lejerne flytter, og har derfor ingen grund til at forsøge at komme af med lejerne.
  • Modellen er grøn.

Imod:
  • Huslejen bliver lidt højere end efter de nuværende almindelige regler, men lavere end 5,2.
  • Udlejer vil muligvis i højere grad modernisere de eksisterende lejemål, og dermed vil lejerne få
      højere huslejer i løbet af lejeperioden.      
 

6. OVERGANG TIL DE ALMINDELIGE REGLER, MEN MED  
    HØJERE AFKAST FOR ENERGIFORBEDRINGER



Hvis lejeren kræver en husleje sat ned, skal huslejen væsentligt overstige det lejedes værdi. I praksis skal
lejen således være 10-15% højere end det tilladte niveau, før lejen kan sættes ned.

Eksempel: Hvis en husleje er fastsat til 1.500 kr. pr. kvadratmeter og en lejer beder huslejenævnet om at
sætte huslejen ned, skal huslejenævnet enten sætte lejen ned til mindre end 1.350 kr. pr. kvadratmeter, eller
slet ikke sætte den ned.

For:
  • Vil muligvis gøre, at huslejen stiger langsommere og ikke de 5,3% om året,  
     vi har oplevet imellem 2007-2019.
  • Vil muligvis føre til flere vundne sager for lejeren i huslejenævnet.

Imod:
  • Modellen medfører, at de betalelige boliger bliver ved med at forsvinde.
  • Udlejer belønnes for, at lejere med ældre kontrakter flytter ud, så lejen kan sættes op ved
     genudlejning. Udlejer er derfor fristet til at ”ryste bygningen”.
  • Modellen er ikke grøn.      
 

7. EN AFSKAFFELSE AF ”VÆSENTLIGHED” NÅR 5,2-LEJEN 
    SKAL SÆTTES OP ELLER NED            



LAD OS HØRE DIN 
MENING OM 5.2
BESØG OS PÅ FACEBOOK OG LINKEDIN 



HVAD SKER DER MED ANDELSHAVERNE?
Det har været fremme i debatten, at andelshaverne risikerer store værditab i deres andelsboliger. Dette
skyldes, at andelsboligerne kan værdiansættes som udlejningsboliger (selvom de ikke er det). 
Andelsboliger opført i 1992 eller senere bliver dog ikke omfattet.

Andelsboligerne kan måle deres værdi på flere måder:

Valuarvurderinger (40% af andelsboligforeningerne). 
Når man har valuarvurderinger, så sælger man skindet før bjørnen er skudt: Man kigger på, hvad 
ejendommen er værd, hvis alle boliger laves om til 5,2 (hvis det er muligt), og hvis de alle de nu-
værende beboere flytter inden for en årrække på 10-20 år, og omregner dette nutidsværdi.

Den offentlige ejendomsvurdering (35% af andelsboligforeningerne).
Den offentlige ejendomsvurdering er en vurdering af, hvad staten mener en bolig er værd som 
udlejningsejendom, som den er nu. Her skal bjørnen altså være skudt, før skindet kan sælges: Hvis 
boligerne ikke er 5,2-moderniseret, bliver de ikke værdisat som 5,2. Dette
ændrer sig dog, når den offentlige ejendomsvurdering laves om i 2021, hvor man ændrer systemet, 
og vurderingerne derfor må forudsættes at blive højere. Andelsboligforeninger med den offentlige
ejendomsvurdering kommer dog ikke i klemme af, at deres boliger kan vurderes højere end tidligere.

Anskaffelsesprisen (25% af andelsboligforeningerne). 
Nogle andelsboligforeninger bruger den pris, de købte ejendommen for som vurdering. Denne pris 
står selvsagt fast, og bliver ikke påvirket af potentialet for at lave 5,2-
moderniseringer.



HVAD ER DET VÆRSTE UDFALD FOR 
ANDELSBOLIGER?
Rapporten har undersøgt værditabet. Et ”tab” betyder altså en lavere vurdering fra en valuar.
Det spiller ingen rolle om denne vurdering påvirker andelskronen, friværdien eller hvilke lån ejendommen
har taget.

Eksempel: Hvis du har købt en andelsbolig for 1 million, og den første valuar siger denne bolig nu er 3
millioner værd og den næste siger at den er 2 millioner værd, har du så tabt 1 million? Rapportens model
siger ja.

Nogle foreninger har valgt at køre med en maksimalpris, der er lavere end valuarens højeste vurdering,
altså have en ”buffer”. Dette anbefales af fx af ABF (Andelsboligforeningernes fællesrepræsentation).
Denne buffer er heller ikke talt med i beregningen, men kan selvsagt gøre stor forskel.

Eksempel: Rapporten har et regneeksempel, hvor man går ud fra, at alle boliger i en ejendom er fraflyttet 
inden 10 år, og at der vil blive lavet 5,2 moderniseringer i dem alle sammen (selvom dette slet ikke er 
vores erfaring). Her er ejendommen 14 mio. værd med 5,2 og 7,4 mio. værd uden 5,2. Dette giver et fald 
på 47%.

Havde man i foreningen kørt med en 25% buffer ift. valuarvurderingen, ville forskellen være 10,5 til 7,4 mio
dvs. 29%.

Den værste situation for andelsboliger er et værditab på 27-47%. Dette vil dog kun ske for de andelsboliger,
der har valuarvurdering og som ikke har haft en buffer. Disse kan risikere et sådant tab, typisk i friværdien.

LLO har længe været imod valuarvurderingerne, fordi de gør andelsboligerne så dyre, at de vanskeligt kan
kaldes betalelige boliger, og fordi ejendomspriserne bliver så dyre, at der dårligt kan stiftes nye
andelsboliger. Siden finanskrisen er der kun stiftet omkring 500 andelsboliger om året 
(mod ca. 3.400 årligt før finanskrisen).

For at undgå, at enkelte andelshavere skal blive insolvente af en fjernelse af 5,2, har LLO foreslået at de
nuværende valuarvurderinger får lov til at forsætte i 10 år i stedet for de nuværende 18 måneder.



ET VÆRDITAB VIL TYPISK BETYDE ET 
FALD I FRIVÆRDIEN -IKKE INSOLVENS
Rapporten vurderer desværre ikke i hvilken grad, andelsboligforeningerne har gældsat sig.

Realkredit Danmark lavede i 2012 en analyse5 af andelsboligernes gældssætning, og kom frem til at
andelsboligforeninger i gennemsnit havde gæld for 40% af andelsboligens formue.

I eksemplet fra før vil der således være gæld for 40% af 14 mio. dvs. 5,6 mio. Et fald i værdi til 7,6 mio. vil
således ikke medføre insolvens, men alene et tab i friværdi.

Siden 2012 er udlejningsejendommene steget ca. 28% i værdi (korrigeret for inflation). 

Med mindre andelsforeningerne har gældsat sig mere end værdistigningerne, vil de eventuelle indgreb 
ramme friværdierne, og ikke føre til at andelsboligforeningerne bliver insolvente.

Andelsboliger er steget i værdi på samme måde som udlejningsejendomme, dvs. at de har mere end
tredoblet deres værdi siden 1995, ifølge rapporten. Denne værdistigning skyldes, at lejerne har betalt højere 
husleje, og dermed fået investeringsejendommene til at stige i værdi. Lejerne har derfor betalt for andelshav-
ernes værdistigninger.

5 Christian Hilligsøe Heinig ”Myte: Andelsboligforeninger får ikke nytte af lave realkreditrenter” udgivet 2. juli 2012 af
Realkredit Danmark, https://www.rd.dk/PDF/Om%20os/Analyser/2012/Myte-andelsboligforeninger-faar-ikke-nytte-
af-lave-realkreditrenter.pdf



PENSIONSKASSERNE
Det er ikke direkte blevet berørt i rapporten, hvordan pensionskassernes formuer vil blive påvirket af en
eventuel afskaffelse af 5,2. Det er dog blevet nævnt i debatten, at vores pensioner vil miste store værdier,
hvis 5,2 afskaffes, da nogle ejendomme er ejet af pensionskasser.
Udlejerne har lavet et partsindlæg6, hvor de oplyser at:

  1. 10-15% af ejendomme, hvor der kan laves 5,2 er ejet af pensionskasser (85-90% er således ejet af
      andre investorer).
  2. Pensionskasserne vil alene have et tab på 6-10 mia. af pensionsformuen.

Vi ved, at den danske pensionsformue er på ca. 3.800 mia. kr. og, at den gennemsnitlige danskers
pensionsformue er på omkring én million kroner.

Dette betyder, at det i gennemsnit vil koste den enkelte pensionstager en engangsbetaling på omkring
1.600-2.600 kr. at få afskaffet 5,2. Til sammenligning giver 5,2 en ekstra husleje på 24.000 kr., for den
samme bolig på 75 m2).

Hvis du bor til 5,2 leje i løbet af dit liv, vil du derfor kun bo til leje i 1-2 måneder før du 
har tjent dit pensionstab hjem.

6 Copenhagen Economics: Regulering af private udlejningsejendomme -Konsekvenser af et indgreb i
boligreguleringslovens §5 stk. 2 (2019)



PENSIONSKASSERNES PÅVIRKNING AF 5,2.

PENSIONSFORMUEN 

3.800 MIA.

WORST CASE TAB 6-10 MIA.



VIL DE PRIVATE LEJEBOLIGER 
FORFALDE UDEN 5,2?
En del af rapportens mål er at kigge på, om udlejer vil være motiveret til at holde sin ejendom ved lige.

Det har i debatten flere gange været fremme, at 5,2 har sikret, at private udlejningsejendomme i dag er
bedre vedligeholdt, end før lovændringen blev gennemført.

Rapporten konkluderer, at man ikke med sikkerhed kan vide, om lovens almindelige regler giver udlejer
tilstrækkelig grund til at forbedre sine ejendomme. Det kan med andre ord ikke fastslås, at danske
udlejningsboliger ender som ruiner, hvis 5,2 afskaffes.

Rapporten påpeger, at lejerne allerede betaler for vedligeholdelse over huslejen og at loven giver udlejer
mulighed for at tage en ”passende forrentning” for de forbedringsforhøjelser, man ønsker.

Afkastet på at lave forbedringer er dog stadigvæk bedre end ved obligationer (se s.10).



ERSTATTER 5,2 
BYFORNYELSEN?
Byfornyelse af bygninger havde til formål at afhjælpe ”installationsmangler”. Det vil sige at komme af med
boliger uden bad og toilet, samt installere centralvarme.

Udlejerne nævner, at der i perioden 1980-2010 er brugt 83 mia. på byfornyelse i 2018-priser, og at dette
beløb er stort set forsvundet efter indførelsen af 5,2.

Der er dog flere problemer med denne argumentation:
  
 1. Efter udlejernes egne oplysninger blev der brugt 34 mia. i perioden 1995-2010, altså efter 5,2 blev
      indført i 1996. Byfornyelsesstøtten er desuden blevet væsentligt beskåret siden 2001 af staten.
  
 2. Byfornyelsen tog mange af de ”seje træk”, som udlejer nu spares for: Der er intet, der tyder på, at
      de boliger som 5,2 moderniseres i dag mangler fjernvarme, bad eller toilet. Fx Er der installeret
      centralvarme i 99,4% af udlejningsboligerne i ældre ejendomme7.

 3. Ca. 57 % af de boliger, som potentielt kunne 5,2 moderniseres, er ikke blevet det (endnu). Disse
      boliger medfører ikke store udgifter til byfornyelse.

7 Ejelejlighedsudvalgets rapport s.67
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