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RETNING: Antallet af  villaer til 
leje har i de seneste par år væ-
ret rekordhøjt. I 2013 var der 
knap 25.000 huse til leje i Dan-
mark, og 2014 ender på samme 
niveau. Det viser tal fra Bolig-
Portal.dk.

Til forskel fra tidligere, hvor 
antallet af  villaer til leje steg i 
hele landet, er udviklingen nu 
kraftigt geografisk betinget. I 
de områder, hvor der er vækst 
og beskæftigelse, er antallet af  
huse til leje faldende. 

Omvendt er det i yderområ-
derne, hvor det kniber med at 
få husene solgt, fortsat stigen-
de. det er krisens skyld, men 
også helt logisk, vurderer Lone 
Kjærgaard, der er cheføkonom 
i Arbejdernes Landsbank.

»Der har været rigtig meget 
til salg under krisen, og man-
ge steder har det været rig-
tig svært at sælge - og er det 
stadigvæk. Derfor har mange 
valgt at leje ud. Så det er godt 
for boligmarkedet, at vi nu ser 
en stabilisering i den her ud-
vikling, om end den er på et ret 
højt niveau. I nogle områder 
må man dog bare erkende, at 
køberne ikke er der, og så må 

man fortsætte med at leje ud,« 
siger Lone Kjærgaard.

Hun peger på, at mange sæl-
gere måske ikke lige fik det 
helt rigtige bud og så i stedet 
prøver at leje ud. Dog advarer 
hun mod at tro, at det hele blot 
er et spørgsmål om tid, og så 
kan alt sælges igen.

»Vi kan ikke rigtig lide at gå 
ned i pris, så mange venter og 
ser tiden an, hvis de ikke helt 
kan få den pris, de ønsker. Det 
er forståeligt nok, hvis man 
prøver og prøver, og huset ba-
re ikke kan sælges, men når 
det er sagt, så er det altså no-
gen gange bedre at få ryddet 
op og bare at tage et tab og så 
komme videre i teksten. Der 
er jo ingen garanti for, at det 
hele vender lige om lidt,« siger 
Lone Kjærgaard.

Den eneste løsning
Ifølge tal fra Realkreditrå-

det er antallet af  privatejede 
huse, der lejes ud, siden 2010 
steget med 19.000 og er nu op-
pe på hele 100.000 huse. En del 
af  den store stigning skyldes 
krisen, der siden 2007 har gi-
vet vanskelige forhold for rig-

tig mange boligsælgere, sær-
ligt i landområderne. 

I byer som Hjørring, Frede-
rikshavn, Skive, Sønderborg, 
Herning og Viborg stiger an-

tallet af  huse til leje fortsat. 
Ikke just positive tegn, mener 
Henrik Løvig, adm. direktør i 
BoligPortal.dk.

»For mig at se er der en klar 

parallel til ejerboligmarkedet i 
de enkelte byer og landsdele. 
Bliver der solgt mange huse 
i området, så er der en efter-
spørgsel og en reel mulighed, 

og så vælger man den løsning. 
Men er udbuddet allerede højt, 
liggetiderne lange og salgene 
få, kan udlejning være den ene-
ste løsning - og ofte også en fin 
løsning, der kan dække et akut 
behov. Det er trods alt lettere 
at leje ud,« siger Henrik Løvig 
og peger på Østjylland som et 
interessant eksempel.

»Hvis vi i denne forbindel-
se definerer Østjylland som alt 
mellem Aarhus og Kolding, 
kan man tydeligt se en posi-
tiv udvikling. Det er et område, 
som kommer til at udvikle sig 
meget i de næste år; Her er ar-
bejdspladser, og her er store, at-
traktive byer, som vi gerne vil 
bo i. Derfor er boligefterspørgs-
len stigende, og flere kan sæl-
ge fremfor at udleje. Det bil-
lede kommer kun til at blive 
forstærket i de næste 10-20 år,« 
siger Henrik Løvig.

i 2013 år var der knap 25.000 
villaer til leje på BoligPortal.
dk. Til sammenligning blev 
der i alt solgt 31.076 villaer og 
rækkehuse i hele landet. De til-
svarende endelige tal for 2014 
ventes i januar 2015.

Flere udlejer villaen i yderområderne
TENDENS. Boligmarkedet går i to forskellige retninger, hvis man ser på antallet af villaer til leje.

BOLIGPRISER: År 2014 bød på 
afdæmpede prisstigninger på 
villaer og ejerlejligheder. Det 
viser nye tal fra Boligsidens 
Markedsindeks for december. 
Det giver grund til at tro på en 
sund udvikling i 2015.

Over det seneste år er salgs-
priserne steget med 2,8 procent 
og 4,2 procent for henholdsvis 
villaer og ejerlejligheder. Bo-
ligmarkedet sluttede dog 2014 
af  med et lille fald på 0,1 pro-
cent på villaer og 0,6 procent på 
ejerlejligheder i december må-
ned. Det viser nyeste tal fra Bo-
ligsidens Markedsindeks med 
nøgletal for boligmarkedet i de-
cember og seneste år.

»Boligpriserne er igen ste-
get i 2014, men ikke lige så 
markant som de gjorde for et 
år siden. Det er særligt pris-
udviklingen på ejerlejligheder, 
som er bremset lidt - og det er 
et sundhedstegn for lejligheds-
markedet. Hvis priserne på lej-
ligheder var blevet ved med 
at stige i samme tempo som 
i 2013, kunne der være grund 
til bekymring, men nu tyder 
det på, at boligmarkedet har 
fundet en bedre balance,« siger 
Birgit Daetz, kommunikations-
direktør for Boligsiden.dk.

I december kostede ejerlej-
lighederne 22.084 kroner pr. 
kvadratmeter, mens villaerne 
blev solgt for 11.445 kroner pr. 
kvadratmeter i gennemsnit på 
landsplan.

God start på 2015
2014 lukkede med det højeste 
salgstal i fire år, og boligmar-
kedet har alle muligheder for 
at komme godt fra start i 2015. 
Sælgerne nyder godt af  let sti-
gende priser og faldende ned-
slag, mens køberne har fun-
det tryghed i det stabiliserede 
marked.

»Der blev solgt rigtig mange 
boliger i 2014, og fortsætter bo-
ligmarkedet de gode tendenser 
i 2015, vil det forventeligt holde 
hjulene i gang. De svagt stigen-
de salgspriser på villaerne og 
den fornuftige prisudvikling 
for ejerlejlighederne har gi-
vet køberne tillid til markedet. 
Med de stadigt faldende renter 
og udsigten til de nye to pro-
cent fastforrentede lån er der 

stadig rigtig gode muligheder 
for førstegangskøberne,« siger 
Birgit Daetz og fortsætter:

»Trods relativt begrænse-
de prisstigninger på under tre 
procent for villaer og rækkehu-
se peger prispilen i den rigtige 
retning, og værdistigningen er 
stadig højere end inflationen. 
Det er fortsat et godt tidspunkt 
at handle hus, som markedet 
er lige nu.«

Stabil prisudvikling på 
boligmarkedet i 2014

Som boligkøber skal man se sig rigtigt godt for. Her kan en købermægler hjælpe, lige 
fra udsøgning af drømmeboligen til forhandling med sælger. Pressebillede

RANDERS: Købermægler-begre-
bet er efterhånden 20 år gam-
melt, men er endnu ikke rig-
tig slået an hos forbrugerne 
fortæller ejendomsmægler & 
valuar Kim Vittrup.

Han driver rådgivningsfir-
maet Kim Vittrup a/s - din 
personlige rådgiver efter me-
re end 25 år i ejendomsbran-
chen. Der har aldrig været me-
re brug for en køberrådgiver, 
end netop nu fortsætter Kim 
Vittrup; Udbuddet er enormt 
og der er mange boliger til salg, 
forskellen mellem udbudspri-
serne og salgspriserne er i 
Randers 20 pct.

»Det vil sige at, hvis gen-

nemsnits udbudsprisen på 
villaer i Randers er 1.750.000 
kr., så er gennemsnitssalgspri-
sen 1.400.000 kr. Som boligkø-
ber skal man se sig rigtigt godt 
for. Her kan en købermægler 
hjælpe, lige fra udsøgning af  
drømmeboligen til forhandling 
med sælger og dennes ejen-
domsmægler til gennemgang 
af  dokumenterne. Mange me-
ner måske, at de er gode til at 
forhandle prisen - og det er de 
nok også - men en ting er pri-
sen, som de fleste både købere 
og sælgere naturligt er meget 
fokuseret på - men vilkårene 
er mindst lige så vigtige.

Eksempelvis nævner Kim 

Vittrup, at han netop har væ-
ret forhandler for et par før-
stegangskøbere.

»Vi fik prisen ned, men ikke 
langt nok syntes vi. Så fik vi 
forhandlet fire måneders gra-
tis husleje og det svarede til de 
sidste 25.000 kr. Sælger fik sin 
»pris«, og køberne fik det for-
ventede afslag, heraf  de 25.000 
kr., som de kan bruge til for-
bedringer, møbler og flytning,« 
slutter Kim Vittrup.

Køberrådgivning kan fås fra 
to timer og op efter - men han 
pointerer, at han aldrig rådgi-
ver køber og sælger i samme 
sag.

Flere og flere gør brug 
af en købermægler

»Med de stadigt faldende renter og udsigten til de nye 
to procent fastforrentede lån er der stadig rigtig gode 
muligheder for førstegangskøberne,« siger Birgit Daetz, 
kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk. Arkivfoto

Hvis der er mange villaer til leje i et område, kan det betyde, at det er svært at sælge boliger 
generelt, o mange derfor vælger at udleje i stedet. Arkivfoto: Søren Palmelund/Scanpix


