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BAGGRUND
DEAS har analyseret over 27.000 fraflytninger i perioden 2008-2014 fra lejeboliger, som administreres af DEAS på vegne af professionelle
investorer.
Med analysen ønsker vi at give vores kunder – udlejere og investorer – en viden om lejernes adfærd.
Den private udlejningsbolig er tidens mest fleksible boligform
Vi kan på baggrund af vores analyse konkludere, at både de nybyggede og ældre private lejeboliger udfylder en vigtig rolle i samfundet, da de er
med til at absorbere det store behov for fleksible boliger, hvor man forholdsvis hurtigt kan få en bolig og komme videre igen, når det er
nødvendigt.
Den private lejebolig udfylder dermed en væsentlig rolle i forhold til at understøtte mobiliteten på det danske arbejdsmarked – fx jobskifte fra
landsdel til landsdel og i forhold til de livsændringer, som mange personer oplever – fx familieforøgelse, skilsmisse og det at blive pensionist.
Det er tilladt at citere fra analysen mod kildeangivelse.
Frederiksberg, den 20. oktober 2014

Venlig hilsen
DEAS
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KONKLUSIONER
- på boperiodens længde, opdelt efter ejendommens opførelsesår (Tabel 1)

Beboerne i de danske lejeboliger bliver gennemsnitligt boende i 5,5 år, inden de flytter videre.
De længste boperioder finder man i ejendomme fra 1940’erne og 1950’erne. Her er den gennemsnitlige boperiode på 10,4 år, eller
næsten det dobbelt af gennemsnittet.
En forklaring er, at netop i disse år begyndte ejendommene at blive bygget med nogle af de faciliteter, som lejerne efterspørger
også i dagens nybyggeri: fx altaner, centralvarme, grønne områder og gode planløsninger i den enkelte lejlighed.
Mange af disse kvaliteter findes også i det helt gamle udlejningsbyggeri, men her er der tale om faciliteter, som er tilført efter
ejendommens opførelse og ikke en integreret del af byggeriet.
Samtidig ligger mange af ejendomme fra 1940’erne og 1950’erne bynært i udbyggede kvarterer med egne forretningsområder,
skoler og institutioner, men uden at ligge midt i centrum eller de centrale brokvarter. Det finder mange lejere attraktivt.
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Tabel 1: Boperiodens længde hos fraflyttende lejere, opdelt på fraflytningsår og ejendommens opførelsesår.
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KONKLUSIONER:
- på boperiodens længde, opdelt efter geografisk beliggenhed (Tabel 2)
Analysen viser, at i Købehavn bliver lejerne i gennemsnit boende i mere end otte år, mens lejere på resten af Sjælland og på Fyn og i Jylland kun
bliver boende i gennemsnitligt højst fem år.
I Jylland, med undtagelse af Aarhus og Trekantsområdet, flytter man efter kortest tid – i gennemsnit efter tre år.
I København er der en længere tradition for at bo til leje end i resten af landet. Den store boligefterspørgsel i Hovedstaden spiller nok også ind på
lejernes muligheder for at flytte videre til enten en anden lejebolig eller en ejerbolig
Hertil kommer at afstandene i Hovedstadsområdet er kortere, og der er gode muligheder for offentlig eller privat transport. Et jobskifte er ikke
nødvendigvis lig med et boligskifte i København.
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Tabel 2: Boperiodens længde hos fraflyttende lejere, opdelt efter geografisk beliggenhed og ejendommens opførelsesår.
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KONKLUSIONER
- på boperiodens længde, opdelt efter udlejningsmåde samt opførelsesår og geografisk beliggenhed (Tabel 3 og 4)
Analysen af tabel 3 og 4 viser, at modsat hvad der ofte fremføres i den offentlige debat, så spiller lejens størrelse kun en mindre rolle for
boperiodens længde, om overhovedet nogen.
Faktisk bor lejerne i længere tid i lejemål, som er gennemgribende moderniseret og lejet ud nyistandsat til det lejedes værdi, end i lejemål, der er
overtaget som beset, og hvor lejen består af omkostningsbestemt husleje.
Generelt er boperioden for alle ejendomme kortere i nyistandsatte lejemål end i lejemål, overtaget som beset. Men det skyldes, at der i
ejendomme opført efter 1980 stort set ikke findes lejemål, der er udlejet som beset. For ejendomme fra før 1980, hvor det er muligt at
sammenligne de to former, ses det, at lejerne bor længere i lejemål, som er blevet moderniseret og dermed gjort tidssvarende med hensyn til
køkken- og badefaciliteter og med tidssvarende el, rumoverflader, skabsplads osv.
I ejendomme fra 1940’erne og 1950’erne boede lejerne således 10,6 år i gennemsnit i nyistandsatte lejemål, mod 9,3 år i lejemål, der var
overtaget som beset. For lejemål i ejendomme fra 1960’erne og 1970’erne er de samme tal hhv. 7,9 og 6,4 år.
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Tabel 3: Boperiodens længde hos fraflyttende lejere, opdelt efter udlejningsmåde og ejendommens opførelsesår.
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Tabel 4: Boperiodens længde hos fraflyttende lejere, opdelt efter udlejningsmåde og geografisk beliggenhed.

hvor lejen består af omkostningsbestemt husleje.
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FAKTA
Begreber
Nyistandsat betyder, at lejeren har overtaget lejemålet nyistandsat, dvs. med nymalede overflader på vægge, lofter og træværk, og med
nybehandlede gulve (dvs. fri for slid og andre mærker og afslebet med efterfølgende lakering eller oliering), og at lejeren ved fraflytning har pligt
til at aflevere lejemålet nyistandsat.
Som beset betyder, at lejeren har overtaget lejemålet fuldt funktionsdygtigt og uden skader, men hvor alle overflader fremstår med naturligt slid
og ælde fra den fraflyttende lejers naturlige brug af lejemålet. Ved fraflytning skal lejemålet ikke afleveres i bedre stand end ved indflytningen og
med fradrag for slid og ælde i lejerens egen boperiode.
Det lejedes værdi
I kommuner, hvor boligreguleringsloven ikke er gældende, er det alene lejeloven, som gælder. Det betyder, at huslejen fastsættes efter reglerne
om ”det lejedes værdi”.
Det lejedes værdi for en bolig findes ved at sammenligne med den husleje, som er almindeligt gældende for andre boliger i kvarteret eller
området. Der kan kun ske sammenligning med tilsvarende boliger med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og
vedligeholdelsestilstand.
Omkostningsbestemt husleje
I de fleste kommuner fastsættes lejen på baggrund af ejendommens driftsudgifter. Det kaldes omkostningsbestemt husleje. Driftsudgifterne
dækker fx skatter og afgifter til det offentlige, udgifter til renovation, vand, fællesbelysning, forsikringer, vicevært og anden renholdelse af
ejendommen, deriblandt lovpligtig hensættelse til vedligeholdelse, administration, afkast og lignende.
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