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Forord

Spørgsmålet om udvikling af vore byer

og boligområder i vid forstand har altid

været centralt i den fysiske planlægning

på såvel lands-, som region- og kom-

muneplanniveau. Og i byplan- og bolig-

kredse har der igennem årene været

megen debat om ændringer i erhvervs-

udviklingen, om nye livsstilsformer og

forbrugsmønstre og om deraf følgende

nye krav til byerne og boligerne. Vi ved

fra talrige studier, at kvaliteten af disse

omgivelser spiller afgørende ind, når der

skal træffes beslutninger om såvel virk-

somheders som familiers flytning og bo-

sætning. Vi ved også, at en dynamisk og

globaliseret erhvervsudvikling samt et sti-

gende velstandsniveau betyder, at de

miljøer, der både erhvervsmæssigt og

levevilkårsmæssigt er mest attraktive, som

hovedregel foretrækkes af både virksom-

heder og mennesker. Vækst og velstand

genererer mere vækst og velstand, lige-

som stagnation og tilbagegang har ten-

dens til at skabe selvforstærkende, nega-

tive spiraler.

En række forhold spiller ind i bestræ-

belserne på at skabe attraktive miljøer:

Transport og tilgængelighed, kulturliv,

uddannelsesmuligheder, sociale forhold,

tryghed og sikkerhed,  gode boliger, by-

miljø og landskabelige omgivelser. At

sikre eksisterende eller skabe nye, attrak-

tive og bæredygtige by- og boligmiljøer i

et spændingsfelt mellem de frie markeds-

kræfter og den offentlige planlægning og

regulering, er disse års store udfordring,

når det handler om vores byer som hel-

hed, om specifikke boligområder og om

den enkelte bolig.

I 2002-2003 holdt ATV’s temagruppe

om Byggeri og bystruktur en række tema-

møder med inviterede oplægsholdere,

som fokuserede på, hvorfor det sjældent

går som planlagt i byudviklingen. En

gruppe af fagfolk med rødder i byplan-

lægning og by- og boligforskning skrev

på denne baggrund en byplankritisk

essaysamling med titlen: Den gode by –

hvorfor går det ofte galt?, som ATV ud-

gav i maj 2003.

Temagruppens ledelse besluttede der-

efter at supplere det kritiske perspektiv

med et mere fremadrettet: Hvordan skal

vi leve og bo i fremtiden? Det skete sam-

tidig med, at ATV gjorde spørgsmålet:

Hvad skal Danmark leve af i fremtiden?

til en overordnet ramme for aktiviteter i

Akademiets fag- og temagrupper i 2004-

2005. Temagruppens arbejde med det nye

perspektiv er ment som en fortsættelse

af tankerne i essaysamlingen fra 2003 og

danner samtidig et indspil til det over-

ordnede tema.

Forfattergruppen bag essaysamlingen

fra 2003 ønskede at fortsætte arbejdet,

og yderligere to fagfolk blev inviteret til

at deltage (se Referencer bagest i publi-

kationen). Der blev lagt et program for

en rundbordsmøde- og konferenceræk-

ke, som med vidt forskellige indgangs-

vinkler ledte efter svaret på spørgsmålet

om, hvordan vi vil leve og bo i fremti-

den. Det har været sigtet med møderne

og udgivelsen af denne essaysamling at

indkredse en række af de afgørende

attraktionsværdier og udviklingsfaktorer

ved de by- og boligområder, vi i fremti-

den vil leve i. At afdække eventuelle

mønstre, som giver fingerpeg om behov

for særlig opmærksomhed. At kommen-

tere udviklingstendenserne og i visse til-

fælde at fremsætte anbefalinger til at

komme videre.

Forfatterne er båret af et betydeligt

personligt engagement i deres beskrivel-

ser og analyser af en række problemstil-

linger, udviklingstendenser samt forslag

og ønsker til fremtiden. Specielt tre del-

spørgsmål er søgt belyst: Hvor vil vi leve

og bo? Hvilken boligform foretrækker vi?

og Hvem har – eller bør have – ansvaret

for, at vore by- og boligønsker bliver

opfyldt? Det har ikke været hensigten at

give entydige svar på disse spørgsmål,

især fordi arbejdet klart viser, at tenden-

ser og udvikling peger i mange retninger.

Der er ingen tvivl om, at fremtidens bolig-

sektor vil fremstå lige så divers som i dag

for at kunne dække mange forskellige

behov i samfundet og hos den enkelte,

betinget af stadie i livsforløb, økonomisk

situation og personlige drømme og øn-

sker.

En lang række fagfolk, fra forskere til

entreprenører, omfattende sociologer, ar-

kitekter, ingeniører og økonomer, har ved

møderne præsenteret deres viden om og

forventninger til den fremtidige udvikling

af byerne og boligsektoren (se mødetitler

og oplægsholdere under Referencer ba-

gest i publikationen). De mange bidrag-

ydere til debatterne samt forfatterne til

essaysamlingen takkes for deres engage-

rede deltagelse i initiativet.

Endelig rettes en varm tak til Bolig-

fondenKuben for finansiering af arbej-

det.

Torben Greve

Præsident for ATV
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1. Danskernes boligvalg og boligliv:
Stabilitet og dog forandring

Vi bor i dag væsentligt større og

meget bedre end for et halvt år-

hundrede siden. Det individuelle

boligforbrug har været konstant

stigende, og der er ingen grund

til at tro, at udviklingen vil stop-

pe. Set i det lys bygges der i dag

generelt for småt, og boligerne

bør være mere fleksible mht. ind-

retnings- og udvidelsesmulighe-

der. Der kan stilles spørgsmåls-

tegn ved en samfundsudvikling,

som opprioriterer det individuelle

forbrug på bekostning af det kol-

lektive, men vi binder samtidig en

stadig større andel af vores (sti-

gende) indkomster i boligen og

begrænser derved andet forbrug.

Centerleder, mag.scient.soc. Hans Kristensen

Center for Bolig og Velfærd, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Mindst én gang om ugen bliver vi min-

det om, hvordan vi burde bo og leve:

Taglejligheden midt i byen med udsigt til

byens tårne og gamle tage, tagterrasse

med krydderurter og parasol, evig som-

mersol og kølig hvidvin i langstilkede glas,

en slentretur gennem byen på vej til af-

tenens koncertoplevelse. Eller: Det total-

renoverede bondehus omgivet af mark

og skov, glasskålen med nyplukkede sol-

bær, ribs, hindbær, de rustikke hvidma-

lede havemøbler og den frisklavede kop

kaffe med hjemmebagt brombærtærte, de

lyslokkede børn (eller børnebørn), der

tumler lykkelige rundt på græsplænens

grønne flade.

De fleste af os bor anderledes. Hver-

ken i midtbyen eller ude på landet. Det

er bosætningen midt imellem, der domi-

nerer billedet. Godt halvdelen af os bor i

eget hus, yderligere knapt en tredjedel i

andels- eller lejelejlighed.

Men vi bor stort set godt. I gennem-

snit har hver dansker, baby og olding in-

kluderet, 52 m2 bolig til rådighed, og næ-

sten alle boliger har i dag bad, toilet og

centralvarme – de klassiske målestokke

for, om en bolig er „moderne”. Boligareal,

-udstyr og udsøgt beliggenhed er dog

ikke jævnt fordelt. Nogle bor væsentligt

bedre – det gælder især de midaldrende,

som har job – andre bor meget dårligere

– det gælder de helt unge, de arbejds-

løse, indvandrere og flygtninge.

For de fleste indledes karrieren på

boligmarkedet af en periode med lejet

eller fremlejet bolig som første station

efter, at forældrenes bolig er forladt. Der

bliver sjældent tale om en mere perma-

nent bolig. De fleste flytter 3-4 gange, ofte

mellem forskellige lejeboliger, inden de

midt i 30’erne finder familieboligen og

slår rødder. Som hovedregel ret dybe

rødder. For i aldersgrupperne helt op til

Danskernes boligvalg og boligliv: Stabilitet og dog forandring
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70-80 år, er det under 5 pct., der flytter

om året. For flertallets vedkommende er

det først, når ægtefællen dør, førligheden

svigter, eller pensionsmidlerne ikke slår

til længere, at man flytter til en mindre,

billigere og/eller mere tilgængelig bolig.

Mens der således i det enkelte men-

neskes liv er en høj grad af stabilitet og

forudsigelighed forbundet med boligvalg

og -karriere, er der foregået dramatiske

ændringer i det samlede boligforbrug over

de seneste 50-60 år: Flytning fra land til

by, fra små lejeboliger til store ejerboli-

ger, fra boliger med kakkelovn og kun

koldt vand til boliger med centralvarme,

varmt vand og bad.

De store forandringer sker ikke in-

den for en generation, men især imellem

generationerne.

Dette forandringsmønster svarer til,

hvad der tegner sig mere generelt for vo-

res værdier. Som det kom frem på et af

temagruppens møder, er værdierne i den

enkelte generation temmelig stabile fra

det fyldte 25. år til man dør, men de for-

andres fra generation til generation. I gen-

nemsnit bruger de nutidige generationer

en væsentligt større andel af indkomsten

på boligen, end man gjorde i 1940’erne.

Der er tale om en stigning i boligforbruget

fra 5-6 pct. af den disponible indkomst

til op mod 25 pct. Det er sket samtidig

med, at vi i gennemsnit har fordoblet  re-

alindkomsten. I par-husstande har dette

medført, at der er en fire gange så høj

realindkomst, idet både mand og kone i

dag er på arbejdsmarkedet.

Boligforbruget opgjort i kroner er så-

ledes i runde tal i gennemsnit blevet 6-8

gange så stort for enlige og op mod 12-

16 gange så stort for par. Resultatet er da

også, at vi i dag bor væsentligt større og

meget bedre, end vi gjorde for et halvt

århundrede siden – og at vi betaler væ-

sentligt mere for at bo end nogensinde

før.

Ofte stilles spørgsmålet, om bolig-

forbruget kan blive ved at stige. Spørgs-

målet har to elementer i sig. For det før-

ste, om den enkeltes boligforbrug ikke

når et mætningspunkt med hensyn til stør-

relse og udstyr. For det andet, om det

samfundsmæssigt er „forsvarligt” i et øko-

nomisk og/eller i et bæredygtigheds-

perspektiv at blive ved at øge bolig-

forbruget.

For så vidt angår det individuelle

boligforbrug, har dette været konstant

stigende i et halvt århundrede. Hver ny

generation har haft forventninger om at

bo lidt bedre og lidt større end den for-

rige – og hovedparten har realiseret disse

forventninger. Det gælder både familier

med og uden børn, og det gælder – som

noget nyt – også den stigende andel af

Danske husstande fordelt

på boligform 2005

Enfamiliehus 41,0 %

Rækkehus o.lign. 13,7 %

Stuehus  4,7 %

Lejlighed i etageejendom 38,4 %

Andet og uoplyst  2,2 %

enpersoners husstande, for hvem det i

dag ville være utænkeligt at blive boende

hos – eller flytte hjem til – forældrene

langt op i voksenalderen. Set i det lys må

det afgørende råd til de planlæggende

myndigheder og de bygherrer, som tæn-

ker langt, være at bygge boligerne så store

som muligt. Hvis der skal spares på no-

get i nybyggeri, må det hellere være på

udstyret i boligen – det er relativt nemt

efterfølgende at højne standarden af ba-

deværelset (eller badeværelserne) og af

køkkenet – hvorimod det som regel er

væsentligt sværere at lægge flere kvadrat-

meter til. Men et godt råd kunne også

være at bygge boliger, hvor en senere

udvidelse af arealet er nogenlunde let at

opnå ved sammenlægning af lejligheder

eller ved udbygning af huset.

Det andet perspektiv, hvor den sam-

fundsmæssige, økonomiske og økologi-

ske bæredygtighed står i centrum, kan

diskuteres på flere niveauer. Helt over-

ordnet kan der stilles spørgsmålstegn ved

en samfundsudvikling, som opprioriterer

det individuelle forbrug på bekostning

af det kollektive. Imidlertid har den helt

aktuelle politiske afvejning ført til en ned-

Danskernes boligvalg og boligliv: Stabilitet og dog forandring
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mål ved Middelhavet eller længere væk,

og vinterens i Alperne eller de norske

fjelde og ind imellem diverse storbyferier.

Det er et spørgsmål, om ikke disse for-

skellige muligheder er energi- og miljø-

mæssigt langt mere problematiske end

anskaffelsen af 20-30 m2 større helårs-

boliger.

Transportargumentet er også tvivl-

somt. Det holder (måske), hvis udbyg-

ningen med de stadigt større boliger sker

meget spredt, fordelt over områder, der

kun kan betjenes med den individuelle

bil. Men hvis udbygningen sker i tæt for-

bindelse med det kollektive transportnet

– især jernbanenettet – så forøges miljø-

belastningen ikke ligefrem proportionalt

med afstanden mellem bolig og arbejde.

Dertil kommer, at  hjemmearbejde må-

ske får større betydning på det fremti-

dige arbejdsmarked – hvilket både vil

mindske transportbehovet og medføre

yderligere behov for god plads i boli-

gen. Den transport, vort fritidsliv inde-

bærer, er væsentligt sværere at få et over-

blik over. Vi ved, at den vokser mere end

bolig-arbejdssted-transporten, men møn-

stret er langt mere kompliceret. Det hand-

ler både om indkøbsrejser, om transport

til kultur- og fritidsmål, og om besøg hos

venner og familie. Om summen af denne

transport i fritiden stiger eller falder med

de forskellige bosætningsmønstre, er der

ikke megen viden, men man kunne an-

prioritering af fælles goder som børnein-

stitutioner, skoler, højere uddannelser,

kollektiv transport, kulturinstitutioner osv.

I stedet har skattestoppet og den histo-

risk lave rente ført til et voldsomt øget

individuelt forbrug. En del af dette indi-

viduelle forbrug er blevet kanaliseret over

i boligen, og det fører ofte til en lidt „mo-

ralsk” argumentation imod det store og

stadigt stigende m2 forbrug i boligen. Vi

vil kunne spare på ressourcer til både

opførelse og siden hen drift (især op-

varmning) ved at indskrænke vort indivi-

duelle pladsforbrug er det ene argument.

Videre fremføres det, at mere kompakte

boligformer vil kunne reducere de trans-

portafstande, der er mellem bolig og ar-

bejdssted, skabe tættere og dermed tryg-

gere boligområder og byer samt endelig,

at de ville gøre det lettere at sikre service-

forsyningen.

Det er imidlertid et åbent spørgsmål,

om disse argumenter holder.

Hvad angår ressourceforbruget, kun-

ne et modargument være, at des større

andel af en stigende, fremtidig realind-

komst, der bindes i boligen til både an-

skaffelse og driftsudgifter, des mindre vil

vi i fremtiden have til andre former for

(luksus)forbrug: som f.eks. to-tre biler pr.

husstand – heraf en firehjulstrukket – et

eller flere feriehuse til weekendbrug, el-

ler endnu værre: Tre-fire-fem årlige ud-

landsrejser (med fly) til sommerens ferie-

Danskernes boligvalg og boligliv: Stabilitet og dog forandring



DEN GODE BOLIG – HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN ? 9

tage, at væsentligt forbedrede boligfor-

hold (og reelt forøgede boligudgifter) vil-

le være med til at holde folk lidt mere

hjemme.

Pointen med, at tættere byer skulle

give bedre trivsel og større tryghed, er

temmelig tvivlsom. De fleste undersøgel-

ser viser, at parcelhusområderne er både

trygge og socialt velfungerende. Det er

derimod rigtigt, at serviceforsyningen i

parcelhusområder er dårligere – der er

længere til både købmanden og kultu-

ren – end i de mere tætte byområder.

Men dette velkendte problembillede kan

skifte, fordi indkøbsvanerne helt gene-

relt  ændrer sig i retning af storindkøb i

egen bil. Dette mønster volder ikke pro-

blemer i parcelhusområderne, men bi-

len er ikke altid så nem at få placeret lige

uden for hoveddøren i den tætte by, når

den kommer fyldt hjem fra Bilka.

Sat lidt på spidsen kunne en plausi-

bel hypotese være, at des større andel af

vores (stigende) indkomster, vi binder i

boligforbruget, des bedre. Og under alle

omstændigheder er der, ifølge fremtids-

forskningen, intet, der tyder på, at frem-

tidens familiers ønsker om mere plads

og bedre udstyr skulle være ved at blive

mættet. På et temamøde om fremtids-

forskningens forventninger blev der

skitseret en fremtidig familiebolig med

væsentligt flere kvadratmeter pr. person,

med et badeværelse pr. soveværelse og

med et samlet boligareal på mellem 200

og 300 m2.

Set i det lys bygges der i dag generelt

for småt. Boliger på 80-100 m2 er ikke

store nok til familieboliger, og selv til et

par uden børn er de – eller bliver snart –

for små. Måske vil de på længere sigt

egne sig som ungdomsboliger eller boli-

ger til enlige, herunder enlige ældre. Pro-

blemet er imidlertid, at den allerede eksi-

sterende boligbestand har en overvægt

af små boliger (50-60 m2), som i dag dæk-

ker disse gruppers behov, og som ved

sammenlægninger kan blive ved at gøre

det i mange år.

Begrundelsen for at bygge de relativt

små boliger er først og fremmest økono-

misk. Især i hovedstadsområdet, hvor m2-

prisen på nybyggeri er ca. det dobbelte

af, hvad den er i Nykøbing Falster. Ikke

fordi det er så meget dyrere at bygge i

Hovedstaden, men fordi markedet kan

bære det, som en entreprenør forklarede

det på et temamøde. Det har den fuld-

stændigt forudsigelige konsekvens, at der

kun bygges en begrænset mængde boli-

ger over denne størrelse og pris. Som

både developere og entreprenører ud-

trykte det på et møde, er det alene efter-

spørgslen på markedet, som afgør, hvad

der bygges. Planer og visioner må ind-

ordne sig under denne logik.

Når man sammenfattende ser på dan-

skernes boligvalg og boligliv, er det helt

tydeligt, at boligen indtager en sær-

position i vores tilværelse. Den udgør den

største enkeltpost i husholdningsbud-

gettet. Den skaber rammerne om vores

tilværelse. Den præger os – og vi præger

den. For de 70-80 pct. af befolkningen,

som har økonomi og øvrige ressourcer

til at „vælge selv”, tegner der sig en ud-

vikling, hvor generation efter generation

får større og bedre boliger. Den væsent-

ligt mindre del af befolkningen, som er

begrænsede i deres valgmuligheder på

grund af økonomi (det gælder f.eks. en

del enlige forsørgere), eller på grund af

manglende overblik over det danske bo-

ligmarked (det gælder f.eks. en del ind-

vandrere), har dog også oplevet en for-

bedring af deres boligforhold over de sid-

ste mange årtier.

Alt i alt tegner der sig et billede af en

udvikling efter et stabilt mønster, hvor det

stabile paradoksalt nok er den fortsatte

forandring og vækst i boligforbruget.

Danskernes boligvalg og boligliv: Stabilitet og dog forandring
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2. Markedskræfternes øgede betydning
for boligmarkedet

Markedsorientering og individuali-

sering præger bolig- og byplan-

feltet – markedskræfterne har for

alvor gjort deres indtog i dansk

boligbevidsthed. Fast ejendom har

siden matriklens indførelse været

betragtet som en god investering.

Alligevel har opmærksomheden på

boligens markedsværdi nået nye

højder, og på samme tid er boligen

blevet et udpræget individuelt an-

liggende – uanset ejerform. Disse

tendenser er gentagne gange ble-

vet fremhævet på temagruppens

møder om danskernes fremtidige

boligsituation.

Forskningschef, ph.d. Thorkild Ærø

Statens Byggeforskningsinstitut

lånoptagning er øget fokus på mulighe-

derne for individuel tilpasning, lav ydelse

og sikkerhed for ydelsen. Mange søger

at nedbringe restgæld hurtigt og at be-

skytte deres friværdi, f.eks. gennem sik-

kerhed for restgældens kursværdi. Man

er ikke interesseret i standardaftaler, men

kræver individuelle løsninger og fleksi-

bilitet, som f.eks. mulighed for at justere

sin boligøkonomiske situation. Finansie-

ringen skal kunne ændres og tilpasses

over tid. Det er egenskaber, man vil til-

stræbe at indarbejde i dele af den eksi-

sterende, brede vifte af låntyper, således

at man kan leve op til kundernes indivi-

duelle ønsker.

Hvor realkredit tidligere var en fast

aftale mellem ejer og kreditforening over

20-30 år til gælden var indfriet, er det i

dag noget, man shopper, tilpasser og

ændrer undervejs. Nogle dropper afdra-

gene, andre holder pause. Den faste ejen-

dom genbelånes uden udsigt til den

gældsfrihed, der tidligere tændte lys i

enhver „prioritetsbestyrers“ øjne. Øget pri-

vat risikovillighed, ville nogle kalde det.

Men flere økonomer advarede da også

under diskussionerne ved temamøderne

om risikoen for en økonomisk boble på

ejendomsmarkedet. Stiger renten med

blot 1 pct., vil det for mange medføre en

huslejestigning på 15 pct. Det blev også

sagt, at en pæn andel af nye parcelhus-

ejere reelt er insolvente.

Der er altså kommet mere fokus på

boligøkonomien og boligen som han-

delsobjekt, og det gælder især landets ejer-

boliger. Men som det blev vist ved et an-

det temagruppemøde, er omsætningstak-

ten og mobiliteten ikke steget de sidste

20 år. At realisere friværdien ved at af-

hænde parcelhuset ved fraflytning er altså

At dagens danskere er overordentligt fo-

kuserede på deres boligsituation, på

boligøkonomi, -handel og -indretning

fremgår på mange måder. Artikler i dags-

pressen om den økonomiske udvikling

på ejendomsmarkedet, boligprisernes

himmelflugt og de store gevinster i dette

spil er ikke længere forbeholdt week-

endernes boligtillæg. De mange artikler

bidrager til at øge vores markedsorien-

tering og til, at vi konstant vurderer vores

boligsituation. Den øgede markeds-

orientering skyldes ikke mindst interesse

for de stigende huspriser i landets vækst-

områder. Boligejerne følger naturligvis

godt med på grund af de afledte vel-

standsstigninger. Nogle står på spring for

at omprioritere, andre følger situationen

mere bekymret – det er dem, der gerne

vil ind på markedet.

Flere boligøkonomer talte på tema-

møderne om øget individualisering og

markedsorientering. Fra realkreditinsti-

tutside blev det fremhævet, at der ved

Markedskræfternes øgede betydning for boligmarkedet
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noget, vi taler mere om, end vi reelt gør.

Men det er bestemt ikke kun boligens

privatøkonomiske betydning, der er vok-

set. Det samme gælder dens betydning

for os som individer i det moderne sam-

fund. På præferencesiden foretrækker en

majoritet den individuelle bolig – en-

familiehuset, parcelhuset. Det, der dra-

ger folk i denne retning, er den unikke,

den særlige bolig, hvor man kan „sætte

sit præg”, indrette og bygge om efter egne

ønsker. Ved et temagruppemøde fastslog

en fremtidsforsker, at disse præferencer

også vil gælde i fremtiden, og han for-

udså en udvikling i retning af flere, og

samtidigt væsentligt større, parcelhuse.

De unge søger også væk fra standard-

løsninger som f.eks. kollegier. De forlan-

ger flere kvadratmeter, fleksibilitet og fri-

hed. Børnefamilierne ønsker eget hus

med have og rekreative områder i nær-

heden. De ønsker rummelige boliger og

et nærmiljø præget af god planlægning;

gode skoler og høj trafiksikkerhed. Og

så vil de bo i et område med høj status.

De private udlejningsboliger er også

slået ind på en mere markedsorienteret

kurs, selvom der fortsat foretages hus-

lejeregulering i en del danske byer og

således ikke er tale om et frit marked.

Men „modernisering ved genudlej-

ning” er blevet ganske udbredt. Det be-

tyder, at udlejer kan slippe uden om

huslejereguleringen og fastlægge en leje

på markedsvilkår efter, at boligen er mo-

derniseret. Mange udlejere vælger denne

model, hvilket antageligt kan forklare de

relativt høje priser på private udlejnings-

ejendomme – selv i huslejeregulerede

områder.

Også den     almene sektor bevæger sig

i retning af det mere markedsorienterede

og individuelle – om end ikke uden mod-

stand. Der er forsøgsvis – og under an-

vendelse af en vis portion tvang – åbnet

for salg af almene boliger. Ad frivillighed-

ens vej er der indført en udvidet råderet,

som betyder, at lejere i almene boliger

kan foretage forbedringer og ombygnin-

ger og ved fraflytning få økonomisk godt-

gørelse for de afholdte udgifter. På trods

af disse ændringer tales der i dele af sek-

toren om problemer med især den stats-

lige regulerings snærende bånd, som van-

skeliggør en forbedring af sektorens kon-

kurrencedygtighed.

Endelig har også andelsboligerne be-

væget sig i en mere individuel og mar-

kedsorienteret retning. Her er indskuds-

størrelsen nu på højde med priserne på

ejerlejligheder. Andelene kan endvidere

belånes særskilt, og dermed har den en-

kelte andelshaver rettigheder og mulig-

heder, der meget svarer til reglerne på

det private ejendomsmarked.

Overalt på boligmarkedet synes for-

holdene altså mere markedsorienterede

end tidligere. Disse tendenser kan gen-

findes på byniveau, i bypolitik og -plan-

lægning. På et temagruppemøde blev gi-

vet flere eksempler herpå. Planlægning

handler nu om boligudbud frem for bo-

ligbehov. Man arbejder med koncepter

frem for funktioner. Man bedriver mar-

kedsføring frem for prognosticering.

Markedskræfternes øgede betydning for boligmarkedet
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Boligforbrugerne kræver alle en unik

bolig og tillige en særlig beliggenhed, og

når nogle opnår denne, så går det ofte

ud over andres adgang til de efterstræbte

herligheder. Det ser man gentagne gange

i nyere parcelhusudstykninger, hvor hu-

senes beliggenhed ikke placeres efter en

samlet plan, som fordeler „goderne” li-

geligt, men i stedet ud fra, at alle f.eks.

forsøger at få mest mulig udsigt. Resulta-

tet er ofte, at kun få får del i herligheden,

og at mange taber. Det kunne være und-

gået, hvis man med byggefelter og andre

reguleringer havde sikret alle del i udsig-

ten. I en del nyere udstykninger  plan-

lægger man således ikke ansvarsfuldt for

at optimere alles adgang til den gode

bolig, men forlader sig på et mantra om

at give folk, hvad de vil have. Det får de

første så – men de andre bliver „snydt”.

En af grundene til denne „primitive” ad-

færd er, at planlægning opfattes som bu-

reaukratisk og formynderisk og ses som

en hindring for individuelle løsninger.

Hvem der egentlig tager ansvar for al-

menvellets interesser og den enkelte

grundejers retssikkerhed, fortoner sig i et

ansvarsløst vakuum.

Nyorienteringen efter markedskræf-

terne udgør en udfordring til tidligere ti-

ders paradigmer på det boligpolitiske felt

og i byplanlægningen. Den udfordrer

sammenhængskraften i vore boligområ-

der og i boligselskaberne samt andels-

boligens idégrundlag. Den udfordrer by-

planlægningen, den ejendomsretlige sik-

kerhed, og i sidste ende kan den para-

doksalt nok true den investeringsvillig-

hed, der er baseret på garantier om, hvad

der kan ske på naboejendommen.

Den øgede markedsorientering efter-

lader et centralt spørgsmål: Hvem bærer

ansvaret for boligområdernes kvaliteter?

Hvem har – og hvem bør have – ansva-

ret for, hvilke typer boliger, der bygges,

og hvordan de placeres: Er det kunderne/

køberne, developerne, kommunerne el-

ler staten?

Markedskræfternes øgede betydning for boligmarkedet



DEN GODE BOLIG – HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN ? 13

3. Boligbyggeriet og de rå markedskræfter

Ligesom boligejerne bliver mere

markedsorienterede, accepterer

også politikere og økonomer i

stigende grad, at boligmarkedet

styres af markedskræfterne. Men

det vil være essentielt at sikre et

større udbud af boliger, således

at markedet kommer til at fungere

bedre. Det kræver, at alle aktø-

rerne, og ikke mindst de offentlige

– fra staten til kommunerne – ar-

bejder kreativt med markedet og

ikke imod det.

Det er i stigende grad blevet politisk kor-

rekt at hævde, at det er bedre at „lade

markedet råde” end at prøve at planlægge,

regulere og styre udviklingen. I ren form

handler det om at lade de rå markeds-

kræfter råde og at overlade udviklingen

til alene at være et spørgsmål om udbud

og efterspørgsel. Men er det godt nok i et

velfærdssamfund – specielt når det hand-

ler om vore boliger? Boligen spiller en

væsentlig rolle for familiens sociale liv

og muligheder. Og igennem hele efter-

krigstiden har boligforsyningen været

stærkt samfundsmæssigt planlagt og re-

guleret som en central del af opbygnin-

gen af velfærdsstaten. Men i disse år rej-

ses der tvivl om det fortsatte offentlige

engagement – og om formen for det of-

fentliges involvering i udbuddet af byg-

gegrunde og boliger. Det er således ble-

vet et åbent spørgsmål, om samfundet

skal have en finger med i udbud og ef-

terspørgsel for at sikre alle en rimelig

bolig, eller om markedskræfterne skal

regulere boligforsyningen.

Boligudbuddet og -efterspørgslen af-

hænger af en række faktorer. Spørgsmå-

let er, hvilke faktorer der skal tages hen-

syn til, og hvorledes de kan og skal indgå

i udbuddet og efterspørgslen.

En videnskabelig analyse skulle om-

fatte mange aspekter: Den demografiske

udvikling på lands- og regionalt plan,

boligmarkedets mange delmarkeder, ind-

komst og husleje, mobilitet, segregering,

svage gruppers boligforsyning og andre

boligsociale sammenhænge, boligprog-

noser, boligbestandens udvikling med

hensyn til nedrivninger og sammenlæg-

ninger ved byfornyelser, byggeriets pro-

Direktør, civilingeniør Keld Fuhr Pedersen

Mancon

Boligbyggeriet og de rå markedskræfter
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duktion, byggeriet og den økonomiske

politik, kredit- og kapitalmarkedet, inter-

nationale sammenligninger og meget

mere.

Lidt mindre ambitiøs er pointen i det

følgende, at forsyningen af byggemod-

net jord er en afgørende faktor, når det

gælder om at sikre billigere boliger og en

mere rigelig boligforsyning. Og her spil-

ler de offentlige aktører en afgørende

rolle. Det er yderligere en pointe, at ve-

jen frem er, at det offentlige skal spille

sammen med markedet, når boligforsy-

ningen skal forbedres.

Indledningsvis er det tankevækken-

de, at vi i 2005 stod med 150.000 tomme

boliger, fortrinsvis placeret i de erhvervs-

står og til at forbedre situationen, når pro-

blemet er opstået?

Spørgsmålet er ikke mindst vigtigt ud

fra en samlet økonomisk/velfærdsmæssig

betragtning, fordi en god boligforsyning

spiller en vigtig rolle for forsyningen med

arbejdskraft og dermed for erhvervsud-

viklingen og skattegrundlaget i en region.

Ikke mindst i vækstområderne er kom-

munen den afgørende aktør, når det gæl-

der boligforsyning: Ved alle former for

byggeri, alment, andels- og privat byg-

geri, skal der byggejord til. Ved alment

og andelsbyggeri skal der yderligere kom-

munale garantier til. I vækstområderne

er manglen på byggejord for øjeblikket

med til at drive ejendomspriserne i vej-

ret, og her er det kommunerne og staten,

der har de største jordpuljer samt mulig-

hed for at konvertere arealer til bygge-

jord. Skal boligerne være billige, skal jor-

den også være billig.

Denne erkendelse er gået mere eller

mindre tabt i den aktuelle debat om bolig-

forsyning, boligpriser og byggeri i vækst-

områderne. De fleste kommuner agerer

ud fra en meget lokal og snæver mar-

kedslogik, som indebærer, at offentlig

byggejord bortauktioneres til høje priser

på grund af knaphedssituationen. Som

det blev fortalt på et temagruppemøde,

har en kommune ca. 20 km fra Køben-

havn i 2005 solgt byggemodnede villa-

grunde på ca. 800 m2 til 2,5 mio. kr. Med

et hus på 140 m2 kommer sådant et byg-

geri til at stå i over 4 mio. kr. Det vil sige,

at grundprisen udgør 50-60 pct. af den

endelige salgspris. I samme kommune har

staten bortauktioneret råjord til etagebyg-

geri til en pris af 3.500 kr. pr. etage-m2. I

modnet stand kommer sådan en grund

til at belaste salgsprisen på en bolig med

over 4.500 kr. pr. etage-m2, hvilket svarer

til, at grundprisen kommer til at udgøre

20-25 pct. af salgsprisen. Sådanne jord-

priser er ikke usædvanlige i Hovedstads-

området og medfører, at det ikke er mu-

ligt at bygge billige boliger.

Når det sker, skyldes det, at de of-

mæssigt svage udviklingsområder i Dan-

mark, samtidig med at det yderligere bo-

ligbehov alene i Københavns- og Århus-

området af ejendomsmæglere vurderes

at være i alt 130.000.

Samtidig ved vi, at ejendomspriserne

varierer med en faktor 3-5 for sammen-

lignelige boliger mellem landets yder-

distrikter og Københavns- og Århusom-

rådet, hvilket har ført til, at de nye på

boligmarkedet, hvad enten det drejer sig

om købere eller lejere, har store proble-

mer især i de to store byer, men også i

en række andre vækstområder. Der ud-

bydes for få boliger, og de er meget dyre.

Kan markedskræfterne bruges til at

forhindre, at denne type problemer op-

Boligbyggeriet og de rå markedskræfter



DEN GODE BOLIG – HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN ? 15

fentlige instanser skal sælge jord til mar-

kedsprisen og sikre den størst mulige ind-

tjening på salget, hvilket igen begrundes

med, at hvis ikke de tager markedspri-

sen, så gør næste led det – underforstået

den developer, der køber jorden og byg-

ger boligerne til salg eller udlejning.

Det vil imidlertid være muligt at sælge

jord til rimelige priser – læs lave priser –

og at sikre, at den lave pris slår igennem

til slutbrugeren. Jord kan sælges med af-

taler om maksimalpriser ved første salg

eller udlejning. Sådanne klausuler kan

udvides med et krav om udbyttedeling

med den offentlige sælger, såfremt der

sælges, eller udlejningspriser senere æn-

dres inden for et bestemt åremål. Model-

len bruges helt aktuelt af Ørestadsselska-

bet, som netop er ved at indføre sådanne

aftaler i et boligområde for at sikre, at

der ikke på kort sigt spekuleres i jord-

priserne.

At det er vigtigt at kunne bygge billigt

også i vækstområderne, er der stor enig-

hed om. Men forklaringerne på, at det

ikke sker af sig selv på markedsbetingel-

ser, er der derimod ikke fuldstændig enig-

hed om.

I perioden 1997-2003 er de samlede

anskaffelsesomkostninger for det almene

boligbyggeri steget med 27 pct. Grund-

udgifterne er i perioden steget med 69

pct., omkostningerne med 27 pct. og

håndværkerudgifterne med kun 11 pct.

Omkostningerne omfatter tekniske om-

kostninger til rådgivere samt øvrige om-

kostninger til provisioner, renter, gebyrer,

forsikringer m.m. Som det ses, er grund-

udgifterne den udgiftspost, der er vokset

mest i perioden, hvilket har bidraget me-

get til boligprisernes stigning – også

selvom grundudgifterne i gennemsnit

normalt kun udgør ca. 20-25 pct. af det

samlede byggeris pris ved etagebyggeri.

En fordobling af grundprisen medfører

således, at det samlede byggeri stiger med

ca. en fjerdedel.

Ved parcelhusbyggeri slår grund-

prisen stærkere igennem. I de tilfælde,

hvor udgiften til grunden udgør ca. halv-

delen af det færdige hus’ pris, vil en for-

dobling af grundprisen slå igennem med

en 50 pct. stigning af prisen på bygge-

riet. Men også den offentlige del af om-

kostningerne trækker priserne op. Det er

således stort set kun den private, mar-

kedsdrevne byggesektor, der har „leveret

varen” i form af en udgiftsstigningstakt,

der ligger under stigningen i samfunds-

økonomien i øvrigt. Paradoksalt nok har

den samme private byggesektor måttet

tage „kløene” fra kritikerne for, at den

samlede boligprisstigning i perioden har

oversteget den økonomiske udvikling i

samfundet.

Det er yderligere et paradoks, at ho-

vedparten af byggejorden til støttede

boliger sælges af offentlige myndigheder,

og at de samme offentlige aktører, der

ønsker billige boliger i velfærdssamfun-

det, er kraftigt medvirkende til, at bolig-

priserne stiger så markant, som de gør i

vækstområderne, især Hovedstadsområ-

det. I forbindelse med opførelsen af al-

mene boliger er risikoen for at lave grund-

priser fører til høje profitter ved videre-

salg så godt som ikke eksisterende. Men

den markedslogik, kommunerne er på-

tvunget, har – i denne sammenhæng –

denne utilsigtede effekt.

Hovedsigtet med en strategi, der kan

sørge for flere billige boliger i vækst-

områderne, må være at sikre et større ud-

bud af boliger, således at markedet kom-

mer til at fungere bedre. Det offentlige

har her en nøglerolle. En samlet plan-

lægning og koordinering – måske endog

gennem et pålæg fra staten i forbindelse

med de årlige forhandlinger mellem stat

og kommune – for at sikre et større og

billigere udbud af byggejord er et nød-

vendigt første skridt. Dertil kan i en over-

gangsperiode føjes aftaler, der forhindrer

spekulation i såvel første som senere led.

En sådan strategi vil helt generelt føre til

et større og billigere udbud af boliger og

kan dermed være med til at stimulere væk-

sten i de regioner, der har mulighed for

en god erhvervsudvikling.

Endelig kunne det overvejes, om der

skal gælde særlige regler for kommuner-

nes sikring af det nødvendige antal grun-

de til alment byggeri.

Markedskræfterne har hele tiden væ-

ret til stede i boligbyggeriet, men ikke alle

aktører har forstået at arbejde med dem

på en konstruktiv måde. Ikke mindst de

offentlige aktører – spændende fra sta-

ten til kommunerne –  må i højere grad

arbejde kreativt med markedet, og ikke

imod det.

Boligbyggeriet og de rå markedskræfter
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4. Polarisering mellem boligformer,
byer og regioner

Der peges på tendenser til op-

splitning af samfundet baseret på

boligmarkedssituationen: Stadig

mere adskilte boligområder for

samfundets svage og stærke, samt

opsplitning mellem områder og hele

landsdele præget af henholdsvis

stagnation og vækst, tegner bille-

det. Der lægges med beskrivelsen

op til debat, om udviklingen fortsat

skal være markedsstyret, eller om

der skal gribes ind for at imødegå

en nedbrydning af sammenhængs-

kraften i samfundet.

Danmark bliver mere og mere opsplittet.

Det samme mønster ses i alle større byer.

De rige bor i bestemte, attraktive bolig-

områder, hvor de tydeligt markerer, at de

helst vil være i fred bag høje hække og

mure og „her vogter jeg” – skilte. De fat-

tige og de socialt sårbare samles i de

områder, hvor det er muligt for dem at få

en bolig. Det drejer sig om boligområder

og kvarterer, som er kendetegnet ved

manglende investeringer og dårligt om-

dømme. Der er ofte tale om traditionelle

etageboligområder fra første halvdel af

sidste århundrede med utidssvarende lej-

lighedsstørrelser eller om samspilsramte

forstadsbebyggelser fra 1960’erne og

70’erne – ofte betonbyggerier. Endelig er

der det store mellemlag, der bor og lever

upåagtet i forstædernes parcelhus-

kvarterer. De bygger til og om og bruger

en stor del af deres tid på at sætte boli-

gen i stand. I vækstområderne, og især i

Hovedstadsområdet, har en del af disse

parcelhusområder i de senere år udvik-

let sig til mere eksklusive kvarterer på

grund af de stigende ejendomspriser.

På et temamøde blev Socialforsk-

ningsinstituttets tidsforbrugsundersøgelser

gennemgået. De viser, at dem, der har

de fleste kvadratmeter, også er dem, der

har mindst tid til at være i boligen for at

slappe af eller for at udføre hushold-

ningsarbejde. Boligen fremstår som en

kulisse for deres drøm om mere tid. De

har simpelthen for travlt med at arbejde

til at udleve drømmen. Det virker en

anelse paradoksalt, at de rigeste bruger

flere og flere penge på deres bolig, sam-

tidig med, at de ikke har tid til at benytte

den. Sat på spidsen, står de store forkro-

Direktør, cand.scient. Ellen Højgaard Jensen

Dansk Byplanlaboratorium
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mede samtalekøkkener og samler støv,

mens familien samles om en købepizza,

når den en sjælden gang mødes i par-

celhuset. På det samfundsmæssige plan

er paradokset, at både de boligmæssige

kvaliteter og familiernes økonomiske mu-

ligheder samtidig forringes i de boligom-

råder, hvor beboerne tilbringer 24 timer i

døgnet.

Sådan har det været længe, men det

bemærkelsesværdige er, at forskellene

mellem de enkelte kvarterer vokser sam-

tidig med, at der bliver færre og færre

kontaktflader kvartererne imellem. Der er

en stigende risiko for, at vi får en opde-

ling af byerne, der minder om den stærke

opsplitning, der præger mange amerikan-

ske byer, med trygge og utrygge kvarte-

rer, hvor man i de sidstnævnte helst skal

færdes i bil med låste døre.

Der er formodentlig ingen danske po-

litikere, der ønsker en sådan udvikling,

som  nedbryder sammenhængskraften i

samfundet og troen på demokratiet. Der-

for har en helhedsorienteret indsats for

at styrke belastede bykvarterer været pla-

ceret højt på den politiske dagsorden i

de sidste 15 år. På trods af dette, er den

socioøkonomiske segregering stadig vok-

set. En del af forklaringen er, at man ikke

i særlig stor udstrækning har  udnyttet de

erfaringer, som er gjort undervejs.

Disse erfaringer, som blev gennem-

gået på et temagruppemøde, viser, at det

kan lykkes at vende den negative spiral i

belastede boligkvarterer, men at det kræ-

ver en massiv og langsigtet indsats, som

også omfatter økonomiske incitamenter,

f.eks. i form af huslejereduktion. Aved-

øre Stationsby nævnes ofte som et ek-

sempel på et vellykket kvarterløft, hvor

mange års social og økonomisk nedtur

er blevet vendt. Læren af disse erfaringer

er, at det kræver store midler og årtiers

tværfagligt samarbejde at løfte bolig-

kvarterer eller byområder, der har fået et

negativt stempel. Det er også nødvendigt

med udlejningsregler, der kan bruges flek-

sibelt af kommuner og boligselskaber, for

at undgå ophobning af problembelastede

beboere i enkelte boligområder.

Samtidig er der også behov for en

indsats rettet mod „velhaverghettoerne”.

De rige kommuner må også tage deres

del af det sociale ansvar, så socialt bela-

ste familier kan få gavn af gode folke-

skoler og kammerater, der kan fungere

som rollemodeller. Det er ikke nogen let

opgave – og næppe heller altid populært

– at skabe eller fastholde socialt blan-

dede boligkvarterer. Blandede boligkvar-

terer opstår ikke af sig selv – snarere tvært

imod. Danskerne ønsker naboer, der lig-

ner dem selv. Det viser flere undersøgel-

ser af danskernes boligvalg med al tyde-

lighed. Populært set kan man sige, at man

bosætter sig efter, om man ønsker nabo-

ens dreng som svigersøn. Disse præfe-

rencer vil, udfoldet på et frit boligmar-

ked, føre til socioøkonomisk segregation,

som erfaringerne fra bl.a. de amerikan-

ske byer viser.

Derfor kan vi ikke lade markedet stå

alene, hvis vi vil undgå opsplitning og

polarisering i vore byer. Vi må planlægge

og regulere for at opnå blandede bolig-

områder på kvarterniveau. Det udeluk-

ker ikke, at man i mindre enklaver kan

opfylde drømmen om naboer, der er ma-

gen til én selv. Problemerne opstår først,

når de ensartede områder får en stør-

relse, så de dækker et helt skoleopland.

Derfor skal en overordnet byplanlægning

styre disse mekanismer og skabe en sam-

menhængende by.

I mange årtier aftog den økonomiske

ulighed i Danmark. Dette mønster er ved

at blive brudt. Den aktuelt voksende ulig-

hed er især knyttet til de voksende for-

muer, der er knyttet til ejerboligerne. At

være boligejer har i de sidste ti år vist sig

som en god forretning – især i de områ-

der, hvor man i forvejen tjener mest. Ud-

viklingen har i udpræget grad skabt vin-

dere og tabere i boliglotteriet. I Køben-

havn har en gennemsnitlig husejer øget

sin formue med ca. 400.000 kr. i løbet af
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det sidste år. Det vil sige, at mange kø-

benhavnere tjener flere penge på at bo

end ved at arbejde.

Husprisernes himmelflugt har bety-

det, at den privatøkonomiske balance

mellem ejere og lejere er blevet forrykket

voldsomt i Hovedstadsområdet.

Taberne i boliglotteriet har i denne

periode været lejerne. Historien om den

almene boligsektor er i denne sammen-

hæng et kapitel for sig. På et temamøde

blev det vist, at denne sektor er ved at

glide tilbage i den sociale rolle, hvor over

50 pct. af beboerne er socialt svage. Sam-

tidig taler man fra politisk side om at ar-

bejde for blandede boligområder. Hvis

de erklærede politiske målsætninger skal

blive til virkelighed, må der sættes langt

kraftigere ind, med udgangspunkt i de

positive erfaringer fra kvarterløftene. Det

handler både om fysiske, sociale og øko-

nomiske indsatser og om nye anvisnings-

regler – som bør omfatte både det støt-

tede og det ikke støttede byggeri.

I sommeren 2005 har der været en del

debat om de stigende forskelle mellem

ejernes og lejernes vilkår. Mange kan se

problemet, men det er en politisk meget

varm kartoffel at røre ved boligejernes

privilegier. 60 pct. af vælgerne er bolig-

ejere, som er meget følsomme overfor

ændringer i deres økonomiske vilkår og

forventninger. Så politiske udmel-dinger

om beskatning af gevinst ved salg, øget

ejendomsværdibeskatning eller andre til-

tag, der direkte berører boligejernes

privatøkonomi, er sprængfarligt stof. Po-

litikerne ved også, at mange af de nye

boligejere er sårbare på grund af de høje

priser og de nye låneformer. Derfor skal

vi – på trods af de erkendte uligheder –

nok ikke forvente de store ændringer i

fordelingsmekanismerne i den nærmeste

fremtid.

Et af de mest slående træk ved bolig-

markedet er, at landet er opdelt i et Vækst-

danmark og et Stagnationsdanmark. Der

blev på flere temamøder henvist til denne

opdeling , når man skulle karakterisere

nutiden og spå om fremtiden.

Der ses således en fraflytning fra visse

dele af landet og en tilflytning til andre.

Polarisering mellem boligformer, byer og regioner
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En række regioner taber til stadighed ar-

bejdspladser og oplever fraflytning. Det

gælder blandt andet Sydhavsøerne og

Nord- og Vestjylland, hvor der også står

boliger tomme, mens hvad som helst kan

sælges i Hovedstadsområdet. Væksten

foregår i en akse mellem Ålborg, Århus,

Trekantområdet (otte kommuner omkring

Kolding, Fredericia og Vejle) og Køben-

havn. Her er boligprisernes himmelflugt

mest markant. Også adfærden på låne-

markedet understøtter denne opdeling-

stendens. Et realkreditinstitut kunne for-

tælle, at der er stor forskel på købernes

adfærd i Øst- og Vestdanmark. På Sjæl-

land er man modig og tager flexlån og

afdragsfrie lån, mens man i Jylland hol-

der sig mere til de konventionelle lån-

typer.

Et af tidens store planlægningsspørgs-

mål er, om man skal – og kan – modar-

bejde denne udvikling og forsøge at

skabe „et Danmark i balance”, eller om

man skal acceptere den vej, udviklingen

går – og få det bedst mulige ud af det. I

dag taler alle kommuner om vækst og

prøver med stærkt varieret held at skabe

eller tiltrække den. Men ikke alle kan blive

vindere, så måske vi i fremtiden vil op-

leve, at der udvikles planlægningsinstru-

menter, som kan tackle stagnation og til-

bagegang på en frugtbar måde.

På et temamøde blev gennemgået en

undersøgelse af de danske byers udfor-

dringer i de kommende årtier. Undersø-

gelsen, der var gennemført for Erhvervs-

og Boligstyrelsen, viste, at der i løbet af

nogle årtier kun vil være 20-25 danske

byer, der vil kunne tilbyde et service-

niveau, der er tilstrækkeligt til at tiltrække

ny  arbejdskraft. De andre byer vil være

nødt til at specialisere sig og tilbyde an-

dre goder, som f.eks. billige boliger, smuk

natur, godt foreningsliv osv. De vil uund-

gåeligt være inkomplette hvad angår ser-

vice.

Den kommunale boligpolitik og den

strategiske bypolitik bliver meget central

i spillet om bosætterne, og kommunerne

begynder at tale om „branding”. Der er

en skærpet konkurrence kommunerne

imellem, specielt i Østdanmark, som ten-

derer til at udvikle sig til ét stort bolig-

marked. I konkurrence med Hovedstads-

området har Vestsjællands Amt og Stor-

strøms Amt f.eks. taget initiativ til projek-

tet: „Task Force Bosætning”, der er mål-

rettet mod specielt at lokke unge familier

til at bosætte sig i de to amter.

Der er ingen tvivl om, at bosætning

og bymønster bliver et vigtigt emne for

de 98 nye kommuner, der skal planlægge

deres fremtid fra 2007 og frem. I langt de

fleste kommuner er dagsordenen at skabe

tilflytning og vækst gennem identitets-

skabelse, eventkultur og historiefortæl-

ling. Det er endnu et åbent spørgsmål,

om de nye kommuner også formår at

samarbejde på tværs af kommunegræn-

serne. Behovet er der, da boligmarkedet

de facto fungerer regionalt. Hvis det ikke

lykkes, kan der let opstå en kostbar og

ufrugtbar konkurrence mellem en række

nogenlunde ens og ligestillede bysam-

fund, der alle prøver at tiltrække den krea-

tive klasse og de velfungerende børne-

familier.
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5. Fremtiden for de almene boliger

Centerleder, mag.scient.soc. Hans Kristensen

Center for Bolig og Velfærd, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Den almene boligsektor har i man-

ge årtier spillet en vigtig rolle som

fornyer og drivkraft i det danske

boligbyggeri og har også vist evne

til at deltage i kvalitetsudviklingen

af det. Men vanskelige tider med

dårlig omtale i medierne, politisk

modvind for sektoren og kun del-

vist vellykkede eksperimenter med

at udvikle den almene boligform

præger billedet i dag. Hovedlini-

erne i den almene boligsektors

historie og udvikling tegnes op, og

forskellige løsninger til sektorens

overlevelse diskuteres.

nyheder fra den almene boligsektor, som

kommer frem i medierne. Ophobning af

indvandrere i nogle bebyggelser kan til-

syneladende blive ved at være en gang-

bar nyhed.

Til deprimerende afveksling skrives

der også nu og da om, hvorledes bebo-

ersammensætningen rummer en høj an-

del af danske bistandsklienter, psykisk

syge, enlige mødre uden job og folke-

pensionister. Dagspressen er især op-

mærksom, når noget går galt. Og det gør

det med jævne mellemrum. For det er et

gammelt, velkendt fænomen, at en blan-

ding af indvandrere og økonomisk og

socialt svage danskere udgør en giftig

cocktail, hvor der er grobund for balla-

de med ungdomsbander, vold, overfald,

gadeuorden, hærværk og kriminalitet.

Den almene sektor rummer med sine

godt 510.000 boliger omkring en femte-

del af alle danske boliger. Sektoren er

meget velorganiseret, med beboervalgte

afdelingsbestyrelser i den enkelte bebyg-

gelse, med boligselskaber som admini-

strativ overbygning på de enkelte bolig-

afdelinger, og med en landsdækkende,

fælles organisation. I mange årtier har sek-

toren syntes urørlig … og en lille smule

„betonagtig”. Selvforståelsen især blandt

de beboervalgte i afdelings- og selskabs-

bestyrelserne har været, at man i den al-

mene boligbevægelse var moralsk hævet

over alle dem, der – underforstået: egoi-

stisk og med spekulation for øje – bor i

ligusteromkransede ejerboliger. Ved mø-

der i boligbevægelsen har man bekræf-

tet hinanden i denne rituelle selvfor-

ståelse, mens man drak øl og kaffe, spiste

wienerbrød og røg talløse cigaretter, præ-

cis som „man” har gjort det i de sidste

50-60 år.

Hver måned udsender Boligselskabernes

Landsforening et blad, Boligen, til bebo-

erne i de almene boliger. I bladet præ-

senteres næsten hver gang en eller flere

almene boligbebyggelser. Mange er ny-

byggede, men i de senere år har der også

været en hel del eksempler på fabrikker

og kontorbygninger, som er blevet om-

bygget til boliger. Ikke så sjældent er der

tale om arkitektonisk spændende og

nyskabende byggeri, hvor den almene

boligsektor viser sine evner til at være

med til at kvalitetsudvikle det danske bo-

ligbyggeri.

Denne rolle som fornyer og drivkraft

i byggeriet var et væsentligt element i den

almene sektors generelle image i 1960’-

erne og 70’erne. Sådan er det ikke mere,

selvom der både bygges nyt og ombyg-

ges. I de senere år er billedet blevet præ-

get af, at det stort set kun er de dårlige
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af almene boliger. Ordningen har nu, ef-

ter et par års eksistens, vist sig at have

fået en meget begrænset gennemslags-

kraft, hvad angår antallet af faktisk solgte

almene boliger.

Den politiske modvind og truslen

mod sektorens hidtidige eksistensgrund-

lag – kombineret med en intern erken-

delse af at være på vej væk fra at være

en sektor med „almene” boliger, forstået

som boliger for alle befolkningsgrupper,

til efterhånden at være en sektor med

„sociale” boliger, der hovedsageligt hu-

ser samfundets økonomisk og socialt sva-

geste – har sat sig dybe spor i den al-

mene sektor.

Inden for rammerne af den eksiste-

rende lovgivning har der desuden været

eksperimenteret med ejerformen i den

almene boligsektor. Forsøgene har hand-

let om medeje-boliger, hvor en vis del af

de kommende lejere i nye almene bolig-

afdelinger har betalt et væsentligt forhø-

jet indskud i boligen mod at kunne be-

stemme apteringen af f.eks. køkken og

bad mere frit end normalt. Det forhø-

jede indskud – medejet – har ydermere

betydet, at medejerne har kunnet få en

almen lejebolig uden at skulle stå på en

oprykningsventeliste i mange år.

Den positive udlægning af forsøgene

er, at de har skabt fornyet interesse for

den almene lejebolig hos grupper, der

ellers ikke vil bo alment, f.eks. ældre æg-

tepar, der sælger en ejerbolig. Det ses

også som positivt, at forsøgene har skabt

en øget ansvarsfølelse hos alle beboere i

de delvist medejede afdelinger. Yderli-

gere er det lykkedes at sikre en socialt

bredere beboersammensætning i de på-

gældende afdelinger.

Den negative udlægning er, at med-

eje-formen har brudt med det socialt so-

lidariske princip, hvor ingen kan „købe”

sig fordele i de almene boliger, og at med-

ejet har introduceret en (ny) økonomisk

tænkning i forbindelse med den almene

bolig. At sidstnævnte til en vis grad har

sin rigtighed, tyder en foreløbig evalu-

ering på, idet denne viser, at mange af

medejerne ikke kan forstå, ejheller ac-

ceptere, at deres store indskud nedskrives

hvert eneste år, når de kan se, at alle an-

dre former for boliginvesteringer (i an-

delsboliger og især i ejerboliger) opskrives

voldsomt i disse år. Hvorfor skal 2-300.000

kroner investeret i en almen bolig blive

mindre værd, når de samme kroner in-

vesteret i f.eks. en andelsbolig bliver mere

værd?

Medeje-boligformen bryder ikke med

den grundlæggende almennyttige model

– men modificerer den. Selvom det poli-

tisk er klart op ad bakke, er det imidlertid

nok nødvendigt på lidt længere sigt at

gennemføre en mere grundlæggende

ændring af vilkårene for de almen boli-

ger, som i højere grad frigør sektoren og

giver den manøvrerum på boligmarkedet.

På et temamøde fortalte en repræsen-

tant fra boligbevægelsen, at den diskus-

sion allerede blev taget op i 2000 på et

repræsentantskabsmøde i Boligselskabet

Danmark. Flere forskellige modeller for

frigørelse blev lagt frem til debat og er

siden blevet udviklet yderligere. Det dre-

jer sig om følgende:

Ingen forandringer: Denne model,

hvor alt forbliver som det var, uden salg

af boliger, uden nye roller eller opgaver,

er drømmescenariet for en del af den

almene boligsektor. Argumentet for den

er, at den almene boligsektor løser et re-

elt, stort samfundsproblem med at huse

Men det trygge og forudsigelige, som

således havde præget bevægelsen i

mange år, blev i løbet af 90’erne afløst af

en uhåndgribelig, utryg stemning. Først

og fremmest fordi beboersammensæt-

ningen i flere og flere afdelinger blev sta-

dig mere socialt og økonomisk svag sam-

tidig med, at indvandrerandelen steg og

steg. Helt galt gik det ved regeringsskiftet

i 2001. Frygten gjaldt det ledende parti i

den nye regering – Venstre – som tidli-

gere havde erklæret ideologisk krig mod

den socialdemokratisk dominerede al-

mene boligsektor og boligform.

Mere konkret kom det til at handle

om salg af almene boliger under ledelse

af den konservative økonomi- og er-

hvervsminister. For hermetisk lukkede

døre arbejdede et embedsmandsudvalg

i flere år på et forslag til, hvordan al-

mene boligafdelinger kan sælges. Paral-

lelt hermed arbejdede Boligselskabernes

Landsforening – med udsøgt timing og

maksimal udnyttelse af pressen – med,

over en bred front, at fremlægge facts,

undersøgelser og internationale erfarin-

ger, som stort set alle gik imod det for-

ventede udspil fra regeringens side.

Resultatet blev – ud fra en umiddel-

bar iagttagelse – en politisk „fuser” for

både den ansvarlige økonomi- og er-

hvervsminister og for regeringen som

sådan. Det, der umiddelbart kom ud af

anstrengelserne, var en både i tid og om-

fang begrænset forsøgsordning med salg
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samfundets økonomisk og socialt svage-

ste grupper på den bedste og billigste

måde. Så hvorfor lave om på den? Argu-

mentet imod den er, at den aktuelle ud-

vikling i sektoren truer med at „ødelægge”

sektoren indefra ved at gøre den til sam-

fundets parkeringsplads for sociale pro-

blemer.

Sociale boliger: En model, der gør en

dyd af nødvendigheden, består i, at en

del af de mere velfungerende og attrak-

tive almene boliger sælges, men dog kun

i den udstrækning, kommunerne ønsker

det. De almene boliger, kommunerne

ønsker at bevare som „sociale boliger”,

fortsætter med at være organiseret i al-

mennyttige boligselskaber som nu, men

med øget kommunal indflydelse (og be-

taling). Forholdet til staten kan i denne

model svækkes – eller afskaffes helt. Der

kunne således blive tale om en hel eller

delvis frigørelse fra staten, men en fort-

sat binding til og styring fra kommunerne.

I LO/BATs debatoplæg om Bygge- og bo-

ligpolitik fra december 2004, blev denne

model relanceret som en mulighed – dog

uden noget nævneværdigt salg af almene

boliger.

Privatisering: Denne model er et

skræk-scenarie for den almene bolig-

sektor, hvor stort set alle almene boliger

bliver sat til salg. Dette scenarie fik næ-

ring under det „hemmelige udvalgs-

arbejde” i 2002-2003 om salg af almene

boliger. Modellen indebærer en næsten

total privatisering, hvor der kun bevares

nogle få husvildeboliger til de socialt

stærkt belastede, som ikke kan klare sig

selv på boligmarkedet. Disse boliger

kunne så enten være ejet af kommunerne

eller af nogle få sociale boligselskaber.

Modellen er den „rene vare”, hvor

markedet får lov at bestemme pris og

fordeling af boligerne. Ideen er, at folk

selv frit kan bestemme, om de vil bo godt

og dyrt (hvis de ellers kan betale) eller

dårligt og billigt. Problemet ved denne

model er, at dens fortalere ikke kan pege

på et eneste land, hvor en helt fri

markedsmodel sikrer en socialt accepta-

bel fordeling af boligerne.

Liberalisering: Denne model indebærer

en total frigørelse af den almene sektor

fra staten og også en frigørelse fra kom-

munerne (dog med visse modifikationer

– se nedenfor). Modellen fastholder ho-

vedparten af de almene boliger som leje-

boliger. Sektoren bevarer sit grundlæg-

gende sociale sigte og fortsætter som en

„non-profit” organisation. De statslige

subsidier fjernes, og sektoren tilstræber

en total egenfinansiering via midlerne i

Landsbyggefonden, via huslejestigninger

og måske også ved salg af visse boliger.

Der forhandles med kommunerne om løs-

ning af bolig-sociale opgaver, som der

dernæst indgås kontrakter om (hvor kom-

munerne betaler de omkostninger, der er

forbundet med løsningen). Opgaverne

kan også udliciteres, således at andre ud-

lejere kan være med til at byde ind på

løsningen af de bolig-sociale problemer.

Modellen er fremadrettet og offensiv –

og den tager den liberale/konservative

regering på dens politiske målsætningers

ord.

Sidstnævnte liberale model blev af

boligdirektøren, ved det tidligere nævnte

temagruppemøde, udpeget som „hans

favoritmodel”, vel vidende, at den for an-

dre dele af sektoren fremstår som kæt-

tersk og dødsensfarlig. Den vil af nogle

(mange?) i sektoren blive opfattet som et

kritikløst knæfald for tidens neoliberale

ideologi. Og den vil blive kritiseret for

potentielt at give køb på det sociale an-

svar, som igennem årene har været afgø-

rende for den almene boligsektor.

Men liberaliseringen rummer også de

største potentialer for (igen) at gøre den

almene sektors boliger alment interes-

sante, og for at skabe et reelt alternativ til

ejerboligen – også for de befolknings-

grupper, der har råd til og mulighed for

at vælge frit på boligmarkedet. Modellen

rummer således potentialet til af mod-

virke den polarisering og segregation,

som ellers ser ud til at rulle frem over

store dele af det danske boligmarked.

Fremtiden for de almene boliger
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6. Renovering af almene boliger
– sporene skræmmer

Det almene boligbyggeri fremstår

ofte ringe i dobbelt forstand. Det

oprindelige valg af byggemate-

rialer kombineret med monoton

arkitektur gav et dårligt udgangs-

punkt. Dårligdommen er i renove-

ringsfasen mange år efter ofte

blevet suppleret med valg af

skæmmende, ofte billige, mate-

rialer, således at resultatet nu er

dobbelt trøstesløst: Et arkitek-

tonisk uacceptabelt udseende og

et for tidligt materielt forfald, der

kalder på snarlig (gen)renovering.

Regningen skrives ud på de penge,

der blev sparet i første omgang.

Og beboerne betaler – ikke mindst

æstetisk – for disse fejltagelser.

Det almene boligbyggeri fra 1960’erne og

1970’erne er gentagne gange blevet kriti-

seret for sin arkitektoniske fremtræden.

Kritikken har blandt andet handlet om,

at efterkrigstidens effektivisering og

masseproduktion resulterede i monotone

boligbebyggelser, ofte opført i stofligt fat-

tige materialer.

Allerede i begyndelsen af 1960’erne

lød advarslerne om de oplevelsesmæs-

sige problemer, der kunne opstå ved brug

af de industrielt fremstillede facadekon-

struktioner og -materialer.

I 1961 skrev arkitekterne Erik Herløw

og Jesper Tøgern eksempelvis om disse:

”Det er karakteristisk for flertallet af

de nye materialer, at de i stoflig henseende

er smukkest den dag, de kommer ud af

maskinen, og at de æstetisk set devalueres

gennem slid og patinering ... . Alt for ofte

træffes afgørelser om anvendelse af et ma-

teriale ud fra tingenes øjeblikkelige effekt

Seniorforsker, arkitekt, ph.d. Claus Bech-Danielsen

Statens Byggeforskningsinstitut

og stoflighed, måske i en falsk forestilling

om moderne materialers utopiske uforgæn-

gelighed”.

Advarslerne har vist sig at være beret-

tigede. Byggematerialernes manglende

stoflighed og deres uskønne patinering

har været stærkt medvirkende til oplevel-

sesmæssige problemer med bebyggel-

serne, og da en lang række bebyggelser

fra efterkrigstidens store byggeboom blev

renoveret i 1980’erne og 1990’erne, var

det materielle forfald en væsentlig årsag.

Man kan imidlertid kritisere mate-

rialevalget i mange af de gennemførte

renoveringer for nøjagtig det samme:

Gamle, mangelfulde materialer er blevet

erstattet med nye, der har en endnu kor-

tere levetid og en stoflighed, der er mindst

ligeså mangelfuld som de oprindeliges.

Det gik for hurtigt, da 1960’ernes og

1970’ernes bebyggelser blev projekteret

og opført, lød kritikken i 1980’erne og

1990’erne. Ikke desto mindre blev der

heller ikke ofret tid og penge nok, da

man samtidig gav sig i kast med at reno-

vere bebyggelserne. Historien fra 1960’-

erne og 1970’erne gentog sig.

I den almene boligsektor diskuteres

det i disse år, hvorledes bygningsmassen

kan renoveres og gøres tidssvarende som

ét – af flere – tiltag, der kan sikre den

almene boligs fremtidige konkurrence-

evne på boligmarkedet. En del af denne

indsats vil også være rettet mod de store

almene boligbebyggelser fra 1960’erne og

70’erne, som må renoveres for anden

gang, blot 10-20 år efter, at de sidst blev

gennemgribende renoveret. Nu skal det

vise sig, om vi har lært af fortidens fejl.

Der er behov for langtidsholdbare løs-

ninger, ikke kun byggeteknisk, men også

æstetisk og oplevelsesmæssigt – og spo-

rene fra sidst skræmmer, som eksemplerne

i det følgende vil illustrere.

Eksempel 1 – Østre Allé, Skjern

I et boligområde med etageboliger og

rækkehuse cirka 500 meter fra Skjerns

Bebyggelsen på Østre Allé i Skjern.

Renovering af almene boliger – sporene skræmmer
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bymidte ligger denne boligbebyggelse

med knap 200 boliger.

Bebyggelsen består af sammenhæn-

gende tre-etages boligblokke, der frem-

træder i røde mursten. Alle døre og vin-

vind i det forblæste Vestjylland.

Bebyggelsen fremtræder i traditionelle

byggematerialer, der ikke skiller sig ud i

forhold til materialerne i de omgivende

boligbebyggelser, og bebyggelsen fletter

sig derfor ind som del af den omgivende

by. Flere steder minder materialer og

simple detaljer dog om, at der er tale om

en spartansk bebyggelse i den billige

ende af skalaen. Arkitektonisk set er den

helt store skade imidlertid sket, da be-

byggelsen blev efterisoleret i slutningen

af 1980’erne. Bygningerne er ved den lej-

lighed blevet „pletvist“ beklædt med for-

skellige pladematerialer, og i den forbin-

delse har isolationshensyn sat arkitekto-

niske hensyn ud af spillet.

Den simple bebyggelse, der i kraft af

sin beliggenhed og funktion rummer en

række kvaliteter, er med renoveringen for-

vandlet til et arkitektonisk misfoster. Pla-

derne fremtræder som fremmedelemen-

ter på bygningerne. De udtrykker ikke

den samme stoflighed og kvalitet som

de røde mursten, og der er anvendt tre

forskellige typer af profil-stålplader, ma-

let i hver sin rødbrune nuance. Det ene-

ste, de forskellige stålplader har til fæl-

les, er, at de alle passer ualmindeligt dår-

ligt til de røde teglsten.

Der er anvendt tre forskellige typer af profil-stålplader, malet i tre

forskellige rødbrune nuancer, der passer dårligt til de røde tegl-

sten. Pladerne har heller ikke tilnærmelsesvis den samme stoflig-

hed og kvalitet i sit udtryk, som de røde mursten.

Bebyggelsen på Østre Allé i Skjern. Beklædningen og efter-

isoleringen af gavlene er flere steder trukket rundt, så den dæk-

ker det første rum i facaderne. En klodset løsning. Pladerne frem-

træder som fremmedelementer på husene.

Gavl, der er blevet efterisoleret og beklædt med brune stålplader.

duesrammer er hvide, og sadeltagene er

beklædt med grå eternitbølgeplader. Alle

lejligheder har altaner mod syd eller vest

ud til friarealerne, og de indeliggende al-

taner giver god beskyttelse mod vejr og

Renovering af almene boliger – sporene skræmmer
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Eksempel 2

– Isbjergparken, Varde

Isbjergparken, der rummer flere end 550

lejligheder, ligger i Vardes nordvestlige

udkant, ca. 1½ kilometer fra centrum.

Mod nord afgrænses bebyggelsen af Nor-

dre Boulevard, en ringvej omkring Var-

des bymidte. Den omgivende bebyggelse

består af forskellige typer boligbyggeri

samt mindre industri. Bebyggelsens to-

og tre-etages boligblokke ligger vinkelret

på hinanden og danner rammen om fire

grønne udearealer midt i bebyggelsen.

Bebyggelsen blev arkitektonisk skam-

feret, da den blev efterisoleret for 15-20

år siden. Boligblokkene fremstod oprin-

deligt med mursten på facader og gavle,

men i forbindelse med efterisoleringen

er facaderne blevet beklædt med hvide

stålplader, opsat i vandrette bånd uden

hensyn til husenes oprindelige arkitek-

tur.

Oprindeligt har lejlighedsadskillel-

serne været synlige i facaderne i form af

lodrette søjlemotiver i mursten. Med be-

klædningen af facaderne er disse moti-

ver gået tabt. De er ganske vist forsøgt

bibeholdt ved at male stålpladerne røde,

hvor de dækker for søjlerne. Resultatet

er et dårligt plagiat. Husenes arkitektoni-

ske rytme er ødelagt, og de smukke mur-

sten er gemt væk bag billige materialer,

der patinerer grimt og ikke har den

samme stoflighed som murstenene.

Indgangspartiernes små tagudhæng

er belagt med røde betontagsten. Det ville

ikke have kostet ret meget mere at have

valgt det samme materiale – røde vinge-

tegl – som beklæder bygningernes øv-

rige tagflader. Hvis det var sket, ville ud-

hængene heller ikke have været så an-

løbne af mos og alger, som det nu er

tilfældet.

Ved renoveringen blev der sprunget

over, hvor gærdet var lavest, for at opnå

kortsigtede besparelser. Nu, knap to år-

tier efter, udskrives regningen.

Isbjergparken, Varde. Ved den sidste renovering blev facaderne beklædt med stålplader.

Husets oprindelige rytme er ødelagt, og de røde mursten er blevet tildækket af nye

materialer, der patinerer grimt.

Isbjergparken, Varde. Indgangspartiernes tagudhæng er beklædt med betontagsten.

Tagudhængene er medtagne af alger, og materialerne nedslidte. Der er ingen nedløb

fra udhængenes tagrender.

Renovering af almene boliger – sporene skræmmer
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Riddersborgparken, Nakskov. De østvendte

facader fremtræder med de oprindelige

gule mursten og ser langt mere imødekom-

mende ud, end de vestvendte facader, der

er blevet renoveret.

Riddersborgparken, Nakskov.

De vestvendte facader er ren-

overet, men de hvide eternit-

plader fremtræder allerede

stærkt anløbne og meget ned-

slidte. Billedet forværres af det

store udbud af falmede gardi-

ner, rullegardiner og persienner,

der ses bag glasfacaden.

Eksempel 3

– Riddersborgparken, Nakskov

Riddersborgparken ligger i den vestlige

udkant af Nakskov, i et naturskønt om-

råde kun få hundrede meter fra Strand-

promenaden langs Nakskov Fjord. Bebyg-

gelsen består af tre-etages boligblokke,

der er udlagt parallelt i to rækker, samt et

mindre antal rækkehuse. Mod nord lig-

træder som mørke „huller“, der gentages

slavisk. De vestvendte facader, der er ble-

vet inddækket i forbindelse med en re-

novering i 1990’erne, er imidlertid en

endnu mere nedslående oplevelse. Nord-

øst-facadernes gule mursten er således

helt upåvirket af vejr og vind, mens de

materialer, der blev anvendt ved renove-

ringen mod vest, i dag fremstår som de

mest nedslidte. De glasinddækkede alta-

ner, beklædt med de nedslidte og an-

løbne eternitplader og med falmede gar-

diner for vinduerne, præger billedet. Det

ser uendelig  trist ud. Hastværket og den

æstetiske ubetænksomhed i forbindelse

med renoveringen er til at få øje på. Ikke

kun geografien gør, at man her føler sig

tæt på det tidligere DDR.

I længden betaler det sig at investere

i gode materialer, der patinerer smukt.

Og smukt bør det være – der bor 850

mennesker i Riddersborgparken!

ger et stort rekreativt areal med kælke-

bakke, vandhul og boldbaner.

Bebyggelsen opleves meget forskel-

ligt alt efter, om man ankommer til den

fra øst eller vest. Mod øst fremtræder byg-

ningerne stadig i deres oprindelige ma-

terialer – med facader af gule mursten

og brun eternit på tagfladerne. Vindu-

erne er små, og vinduesåbningerne frem-

Renovering af almene boliger – sporene skræmmer
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7.  Andelsboligen – fremtidens boligtype?

Andelsboligtanken bygger på fæl-

lesskab og demokrati. Denne

idealistiske tanke har kunnet tri-

ves med statslig støtte og accept,

men grundlaget for denne bolig-

form er, under indtryk af den øge-

de markedspåvirkning og den

gradvise tilnærmelse til ejerbo-

ligformen, på retur, og liberalise-

ringen kan føre til dens endeligt.

Lektor, dr. scient. Hans Thor Andersen

Geografisk Institut, Københavns Universitet

Andelsboligerne er en idealistisk og ideo-

logisk konstruktion således at forstå, at

de på den ene side udgør materialiserin-

gen af nogle forestillinger om en særlig

uegennyttig organiseringsform, hvor der

er plads til alle, hvor ingen beriger sig på

andres bekostning, og hvor alle yder til

fællesskabet.

På den anden side hviler de på an-

delstanken, der bygger på demokratiske

principper, hvor der stemmes efter ho-

veder, ikke høveder, og som kan ses som

en udløber af demokratiets og national-

statens fødsel. I nyere tid kan andels-

boligformen siges at være et forsøg på at

balancere mellem det betontunge vel-

færdsbureaukrati og det anarkistiske mar-

ked – en tredje vej præget af solidaritet

og ansvarlighed, fællesskab og frihed, ba-

seret på demokratisk fælleseje af ejen-

dommen, hvori de enkelte boliger er be-

liggende.

Boligformen er organiseret i forenin-

ger. Andelene i en forening sælges ikke

efter markedsprisen, men efter en vur-

dering af ejendommens værdi med højde

for forbedringer og slitage ud fra en op-

fattelse af, at ingen skal tjene urimeligt

på at bo i eller eje boliger.

Andelsboligformen er baseret på, at

den enkelte andelshaver ejer en ideel an-

del af foreningens formue (først og frem-

mest ejendommen), men ikke sin egen

lejlighed. Det indebærer, at andelshave-

ren ikke kan afhænde sin bolig frit til

udenforstående til markedspris. Salg sker

via foreningen, og prisen fastsættes efter

vedtagne principper. En køber af en an-

Andelsboligen – fremtidens boligtype?
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del skal godkendes af bestyrelsen. En

andelsforening kan oprettes med henblik

på at overtage en eksisterende ejendom

eller opføre en ny. Ved overtagelse af en

eksisterende ejendom skal mindst ? af le-

jerne være medlemmer af andelsfore-

ningen ved overtagelsen. Da foreningen

ikke er skattepligtig, og da alle udgifter

samt indtægter bæres af foreningen, er

der hverken tale om skattemæssige fra-

drag eller lejeværdi for den enkelte be-

boer.

Andelsboligerne har udgjort en sær-

deles populær boform, især i de største

byer, hvor de er blevet et eftertragtet gode.

Succes’en skyldes dog primært et skatte-

og reguleringsteknisk forhold: Regulerin-

gen af huslejen i den private udlejnings-

sektor indebar i al fald tidligere et incita-

ment for udlejerne til at afhænde deres

boligejendomme. Huslejen fastsattes til

driftsomkostningerne plus syv pct. af

kapitalafkastet af 1973-vurderingen, hvil-

ket generelt betød huslejer markant un-

der det niveau, man måtte betale for ejer-

lejligheder. I perioder med stor inflation

betød dette en stærk nedskrivning af

udlejningsejendommenes handelsværdi,

hvorfor mange ejendomme blev søgt ud-

stykket og solgt som ejerlejligheder.

For at modvirke grov spekulation og

for at give flere adgang til de fordele,

andelsboligen indebærer, blev der i 1979

indført tilbudspligt ved salg af ejen-

domme: Ved salg skal lejerne tilbydes at

overtage ejendommen på andelsvilkår.

Kun hvis de afslår/ikke kan samle den

nødvendige opbakning blandt lejerne,

kan ejendommen herefter sælges frit.

Desuden fik andelsboligforeningerne

løbende støtte fra stat og kommune til

delvis dækning af ydelserne på de lån,

foreningen havde optaget ved købet af

ejendommen. Og endelig var andels-

boligerne fritaget for ejendomsværdiskat.

Tilsammen betød dette, at (de støttede)

andelsboliger udviklede sig til den stær-

kest offentligt subsidierede boligform –

eller omsat til boligtagersynsvinklen: Den

boligform, hvor man i mange år fik ab-

solut mest bolig for sine penge.

Det samlede antal andelsboliger var

ved starten af 2005 i alt 184.000, hvilket

var 55.000 flere end ti år tidligere. I samme

periode blev kun opført 11.000 andels-

boliger, så hovedparten, de 44.000, er

fremkommet ved konverteringer af eksi-

sterende boliger. De fleste ’nye’ andels-

boliger findes i Frederiksberg og Køben-

havns kommuner, hvor antallet i perio-

den steg med 33.000, inkl. godt 1.000

nybyggede boliger. Her hjalp salget af de

såkaldte TOR-ejendomme (som Køben-

havns Kommune tidligere ejede) godt

med.

Trods den megen debat om andels-

boligerne som en attraktiv boligform, er

det tilsyneladende ikke den type, der har

slået igennem i nybyggeriet – i det mind-

ste ikke i København og på Frederiks-

berg. I omegnskommunerne er der byg-

get nogle flere nye andelsboliger.

Den ældre boligmasse, der var op-

ført inden slutningen af Anden Verdens-

krig, udviklede gennem efterkrigstiden et

huslejespænd til nyopførte boliger som

følge af huslejereguleringen. Der var der-

for opbygget stor interesse for at over-

tage disse boliger på andelsvilkår, og

chancen kom i København i midten af

1990’erne. Da kommunens økonomiske

situation strammede til i starten af 1990’-

erne, gennemførte regeringen en sane-

ring af byens finanser. I denne sammen-

hæng blev kommunen reelt tvunget til at

afhænde sin boligbestand for at ned-

bringe sin gæld. Boligerne blev solgt gen-

nem et til lejligheden oprettet selskab

(TOR), der på få år afsatte næsten alle

boliger til nystiftede andelsforeninger.

Herved blev andelsboligen den mest ud-

bredte boligform i Københavns Kom-

mune.

Folketinget har i de senere år gen-

nemført en række ændringer i lovgivnin-

gen vedrørende andelsboliger. Allerede

for flere år siden nedtrappedes den

ydelsesstøtte, der blev givet til nye andels-

boligforeninger, for helt at forsvinde med

udgangen af 2005. I stedet blev der op-

fundet en ny form for ustøttede andels-

boliger, som har været den dominerende

i de senere år. I de ustøttede andelsboliger

stiller kommunerne en garanti for den

sidste del af lånebeløbet, men er ellers

ikke økonomisk involveret. Staten er hel-

ler ikke direkte økonomisk involveret med

Andelsboligen – fremtidens boligtype?



DEN GODE BOLIG – HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN ? 29

støtte, men er det indirekte i og med, at

der ikke skal betales ejendomsværdiskat

af andelsboligerne.

En anden ændring, som har haft

endnu større betydning for prisen på

andelsboligerne, er, at det nu er blevet

muligt at gøre udlæg i andelsboliger. Her-

ved er det samtidig blevet muligt at pant-

sætte andelsboliger med henblik på at

optage banklån. Vurderingen af ande-

lens værdi, der tidligere beroede på an-

skaffelsesprisen plus diverse forbedrin-

ger, kan nu også fastlægges på baggrund

af handelsværdien ved frit salg. Det gi-

ver mulighed for kraftige værdistignin-

ger i andelsforeningerne, men derved

indsnævres forskellene mellem andels-

boliger og ejerlejligheder samtidig mar-

kant. De andelshavere, der på denne

måde oplever en værdistigning af deres

andel, som ligner værdistigningerne på

ejerlejligheder, og som oven i købet ikke

skal betale ejendomsværdiskat, opfatter

som regel dette som en glædelig gevinst

i boliglotteriet. Mange unge familier, som

af økonomiske grunde ikke hidtil har

kunne tage springet over i forstadens ejer-

boliger, står nu med en „friværdi”, som

muliggør dette skifte. Derimod trækker de

nye på boligmarkedet, som gerne vil ind

i en andelsbolig, en nitte med denne re-

form – selvom andelsboligerne stadig er

lidt billigere end ejerlejlighederne, er en

hævning af adgangstærsklen fra en an-

del på 2-300.000 kr. til en på 1,5-2,0 mio.

kr. for mange reelt en stopbom.

I de seneste år er den væsentligste

del af nybyggeriet af andelsboliger fore-

gået i forstadskommunerne omkring Kø-

benhavn. De typiske tilflyttere kommer

fra en ejerbolig og medbringer en reali-

seret friværdi, som langt overstiger den

andelspris, de må betale for andelsbo-

ligen. Og selvom toppen er klippet af den

økonomiske begunstigelse, som tilflød

andelsboligerne for 10-15 år siden, er

boligformen stadig økonomisk attraktiv

for især de tidligere ejerboligbeboere, som

således kan løsgøre gode friværdier ved

salg af ejerboligen.

Men i og med denne gradvise æn-

dring af andelsboligformen, så den mere

og mere ligner ejerboligen, bliver det

politisk mindre holdbart at opretholde de

hidtidige beskatningsmæssige privilegier

for den.

På den måde kan liberaliseringen

føre til andelsboligformens endeligt.

     Andelsboligen – fremtidens boligtype?
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8. Førstegangskøbere i klemme

Årsager til og virkninger af den

voldsomme stigning af priserne på

det private boligmarked gennem-

gås, og konsekvenserne for spe-

cielt de nye købere på markedet

analyseres. Der peges endvidere

på, at uligheden mellem ejere og

lejere i landets vækstområder

øges voldsomt i disse år i kraft af

de store formuestigninger, som

boligejerne opnår, og som langtfra

modsvares af ejendomsbeskat-

ningen. Dette skel bidrager til en

yderligere marginalisering af leje-

boligsektoren.

Lektor, dr. scient. Hans Thor Andersen

Geografisk Institut, Københavns Universitet

Prisudviklingen på ejerboligmarkedet har

været betydelig gennem det seneste tiår;

det gælder ikke mindst i storbyerne. Der

er sket en bemærkelsesværdig regional

forskydning i Danmark, som kan aflæ-

ses direkte i boligpriserne: I Storkøben-

havn, på efterhånden store dele af Sjæl-

land samt i Århus er priserne steget dra-

stisk – på bare ét år over 30 pct. Det bat-

ter noget, når prisen på en bolig allerede

har rundet de 4 mio. kr.

Baggrunden herfor er naturligvis sam-

mensat. På den ene side har regering og

folketing flere gange ændret i reglerne

for lånoptagning, og på den anden side

har den regionale udvikling siden star-

ten af 1990’erne været til fordel for stor-

byerne. Når der ses bort fra de alminde-

lige prisstigninger, steg boligpriserne på

landsplan med godt 150 pct. i  perioden

1993-2005; en del skyldes stigende real-

indkomster, lavere renter, større efterspørg-

sel samt fastfrysningen af ejendoms-

beskatningen. Renses der ud for dette,

Førstegangskøbere i klemme

var den reale stigning i perioden på ca.100

pct. Det ser voldsomt ud, men det var

dog først omkring 2000, at ejendoms-

priserne reelt nåede tilbage på niveauet

fra 1980’ernes boom. Men priserne er jo

steget yderligere siden da.

Økonomi- og Erhvervsministeriet har

analyseret hvilke drivkræfter, der ligger

bag prisudviklingen, og er nået frem til

en tydelig sammenhæng mellem forlæn-

gelse af realkreditlånenes løbetid fra 20

til 30 år, fjernelse af krav om mix-lån og

indførelse af afdragsfrie lån på den ene

side og ejendomsprisernes udvikling på

den anden side.

Det er hævet over enhver tvivl, at den-

ne udvikling stiller førstegangskøbere i

navnlig Københavnsområdet og Århus

markant dårligere end tidligere. Der skal

efterhånden en høj indkomst og/eller en

god formue til at erhverve en ganske al-

mindelig ejerbolig (uanset om det drejer

sig om et parcelhus eller en ejerlejlig-

hed). Mens et almindeligt parcelhus i det
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nordlige København kunne fås for 2½-3

mio. kr. i 1995, var prisen steget til 4½-5

mio. kr. i 2004.     Ejerlejligheder er steget

endnu hurtigere; endnu i midten af 1990’-

erne kunne en 3½ værelses på godt 100

m² fås for under en million. I dag er pri-

serne ikke sjældent hinsides 3 mio. kr.

De regionale forskelle i landet, her

målt som forskellen mellem København/

Gentofte og Kolding/Tønder, er øget

voldsomt i løbet af perioden 1995-2005:

Det er ikke nogen overraskelse, at Gen-

tofte altid har været en dyr kommune at

bosætte sig i eller at københavnerpriserne

ligger over provinsens. Men det bemær-

kelsesværdige er, at priserne i det sidste

årti er stegt markant stærkere i Hovedsta-

den end i resten af landet. Presset på

boligmarkedet har bevirket, at ejerlejlig-

heder nu er dyrere pr. m² end parcel-

huse; priser på 35.000 kr./m² forekom-

mer i de mere attraktive dele af byen.

Det betyder i praksis, at en toværelses

lejlighed på 55 m² i København koster

1,4-1,9 mio. kr., mens en villa i Tønder

på 150 m² kan erhverves for omkring

1 mio. kr.

Det ville naturligvis ikke være noget

problem, hvis lønningerne var fulgt med.

Men det er de ikke. I gennemsnit er løn-

ningerne i det private erhvervsliv steget

med 46 pct. i 1995-2004. Men selvfølge-

lig har enkelte grupper oplevet betyde-

ligt større stigninger.

Sammenholdes husstandenes brutto-

indkomst og et almindeligt forbrug med

prisen på ejerboliger, træder misforhol-

det mellem indkomster og boligpris for

alvor frem. Danmarks Radio har udar-

bejdet en simpel model for sammenhæn-

gen mellem indkomst og boligforbrug.

Tommelfingerreglen er, at den maksimale

pris, en husstand bør købe for, er 2½ x

husstandens bruttoindkomst (÷ eventuel

gæld). Det kan hævdes, at denne tom-

melfingerregel er for forsigtig; derfor er

den maksimale købspris nedenfor bereg-

net med en faktor 3. Uanset hvor forsig-

tige køberne forudsættes at være, står det

klart, at disse maksimalpriser ligger en del

under den faktiske markedspris på fami-

lieboliger i Hovedstaden og Århus. De

etablerede på boligmarkedet med en fri-

værdi i deres bolig klarer sig, men det er

blevet svært – ja næsten umuligt – for

nye at komme ind på markedet. Tallene

viser, at et par med en årlig husstands-

indkomst på 600.000 kr. kan klare en 2-3

værelses lejlighed i Hovedstaden, hvis der

også skal være råd til et almindeligt liv

ved siden af.

Når denne sammenstilling af hus-

standsindkomster og maksimale købspri-

ser sammenholdes med hvor mange –

eller rettere, hvor få – der har husstand-

sindkomster på 1 mio. kr. eller derover

(det drejer sig om under 5 pct. af landets

husstande), så fremgår det tydeligt, at

adgangen til Hovedstadens ejerbolig-

Husstands- Maksimal

indkomst købspris

  500.000  kr. 1,5  mio. kr.

  600.000  kr. 1,8  mio. kr.

  700.000  kr. 2,1  mio. kr.

  800.000  kr. 2,4  mio. kr.

1.000.000  kr. 3,0  mio. kr.

Førstegangskøbere i klemme
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marked næsten kun er åben for familier,

der allerede har opnået en kapitalgevinst

i en ejerbolig.

Langt de fleste boligejere behøver ikke

at mærke nogen negative konsekvenser

af dette. Tværtimod, de kan med den sti-

gende vurdering af deres ejendomme

glæde sig over at få en fortsat voksende

kreditværdighed. Men nogle skal betale

gildet, og det betyder selvsagt, at især før-

stegangskøbere uden stor formue er ilde

stedt. Selv hvis et eventuelt provenu af

salg af forrige bolig medregnes, er kun

ganske få familier i stand til at købe hus

eller lejlighed i de mest attraktive bydele.

Priser på over 5 mio. kr. er på vej til at

blive standard for huse i det nordlige Kø-

benhavn, ligesom lejligheder på 100 m²

og derover beliggende på „broerne” og i

indre by samt på Frederiksberg oftest lig-

ger på priser på 3½-4 mio. kr. og opefter.

Prisudviklingen skærper også segre-

gationen mellem de enkelte bydele. Me-

get få offentligt ansatte har en indkomst i

en størrelsesorden, der muliggør bosæt-

telse i parcelhus i Hovedstadens attrak-

tive dele. Disse er på vej til at blive „ghet-

toer”, forbeholdt succesrige privatansatte

og selvstændige erhvervsdrivende. Hus-

stande med indkomster under 600.000 –

ste unge lærere har ingen mulighed for

at købe en almindelig bolig i disse kom-

muner og vælger derfor at finde arbejde

andre steder med lavere boligpriser.

Problemet er ikke aftagende, da den

erhvervsmæssige udvikling fortsat træk-

ker mod København og Århus/Østjyl-

land. Her er uddannelsesmulighederne

bedst, her der er flest jobs, her finder de

nye generationer deres partner og stifter

familie. Så stiger presset på boligmarkedet,

priserne ryger i vejret, og den daglige

bolig-arbejdspladsrejse bliver stadig læn-

gere.

Endelig øger udviklingen i landets

vækstområder uligheden mellem ejere og

lejere voldsomt i disse år i kraft af de

store formuestigninger, som boligejerne

opnår, og som langtfra modsvares af

ejendomsbeskatningen. Det gør det mu-

ligt for mange at realisere drømme om

både nye biler, om- og tilbygninger, køb

af lejligheder til børn, rejser til eksotiske

feriemål, lystbåde samt en sværm af ny-

anskaffelser til boligen i form af møbler,

forbrugerelektronik, udekøkkener mv.

Lejerne er derimod helt afskåret fra at

deltage i forbrugsfesten. Dette skel bi-

drager til en yderligere marginalisering

af lejeboligsektoren.

Førstegangskøbere i klemme

og det var i 2003 faktisk 81 pct. af alle

husstande – har ingen chancer, med min-

dre de har en større formue fra salg af

en tidligere bolig eller som arv. At det

ikke er helt ved siden af, kan ses dels af

den voksende diskussion om at sikre

gode og betalelige boliger til almindelige

borgere i Hovedstaden, dels af  segrega-

tionen mellem „rige” og „fattige”, hvor den

sidstnævnte gruppe i boligmæssig sam-

menhæng er blevet betænkeligt stor i

Hovedstaden.

Udviklingen har ført til fremkomsten

af et særligt problem, der hidtil har været

ukendt i dansk sammenhæng: Et vok-

sende spænd mellem boligpriserne og

store dele af middelklassens indkomst-

udvikling. I Storbritannien har dette fæ-

nomen været kendt i London i flere år.

Der tales her meget om, at „key workers”,

dvs. politibetjente, skolelærere, sygeple-

jersker og lignende, ikke længere har råd

til at bo i eller nær de områder, hvor de

arbejder. I København gør den samme

udvikling sig gældende med hensyn til

bl.a. pædagogers, skolelæreres samt so-

cial- og sundhedspersonales muligheder

for at bo nær deres arbejde. Derfor har

kommunerne nord for København en

betydelig udskiftning i personalet. De fle-
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9. Når sjælen flytter ind:
Hjemfølelse og mobilitet

De fleste danskere stiler mod at

komme til at bo i eget parcelhus.

Og trods modvilje mod dette bo-

ligkoncept hos specielt arkitek-

ter, fungerer denne livsstil godt for

de fleste – så godt, at denne til-

knytning til egen bolig tilstræbes i

mange almennyttige boligselska-

ber, der vil have øget beboernes

ansvarsfølelse og reduceret fra-

flytningsfrekvensen. Men bestræ-

belserne peger ikke altid i samme

retning som andre politiske og

private interesser.

Seniorforsker, arkitekt, ph.d. Claus Bech-Danielsen

Statens Byggeforskningsinstitut

At sætte hus i stand

er ikke et onde for

alle. For mange er

det en identitets-

skabende hobby-

virksomhed.

Der er knap en million enfamilieshuse i

Danmark. De huser halvdelen af befolk-

ningen. Næsten halvdelen af disse huse

er opført som parcelhuse i 1960’erne og

1970’erne. De er igen og igen blevet kri-

tiseret af arkitekter for deres manglende

arkitektoniske kvaliteter. Beboerne er for

så vidt enige. Selv siger de, at parcelhuse

er kedelige, og at de ikke har nogen sjæl.

Det gav de udtryk for, da Statens Bygge-

forskningsinstitut, SBi, for få år siden gen-

nemførte en række interviews i århusian-

ske parcelhuskvarterer, som det blev frem-

lagt på et temagruppemøde.

Hvorfor bor så mange danskere så i

disse arkitektoniske ørkener, og er der

grund til at have ondt af dem? Selvfølge-

lig ikke. Beboerne er glade for deres hus,

og deres boligvalg er da også resultat af

en bevidst prioritering. Ganske vist be-

skriver beboerne deres parcelhuse med

ord som „kedelige”, „ensartede”, „forud-

sigelige” og „firkantede”, men de har valgt

dem ud fra andre kriterier. De finder par-

celhusene praktiske og økonomisk over-

skuelige.

Den omtalte undersøgelse satte fo-

kus på den lange række af renoveringer

og ombygninger, der foretages i de dan-

ske parcelhuskvarterer. Gamle køkkener

fjernes, nye bliver stillet op, vægge flyt-

tes, udestuer opføres, badeværelser for-

nys, kældre bliver gravet ud, haver bliver

lagt om etc. Beboerne har travlt med at

tilpasse deres bolig til nye behov. Men

det omfattende arbejde med indretning

og istandsættelse handler ikke kun om at

skabe funktionelle tilpasninger og fysi-

Når sjælen flytter ind: Hjemfølelse og mobilitet
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ske forbedringer. For mange boligejere

er det nok så vigtigt, at de med de fysi-

ske forandringer kan „sætte et personligt

præg” på deres bolig.

Flere beboere nævner, hvor vigtigt

dette er. En række familier fortæller ek-

sempelvis, at de oprindeligt havde valgt

deres bolig, fordi den omkringliggende

have var et vidunderligt vildnis af gamle

frugttræer. Når de efterfølgende viser rundt

i deres have med flisebelagte terrasser,

tætklippede græsplæner og lave bede,

forklarer de, hvad der blev af frugttræ-

erne: „Vi skyndte os jo at lave det hele

om. Vi ville gerne sætte vores eget præg

på det.“

„Livsstilsrenoveringer” kan man be-

tegne det, når boligen forandres med det

formål at sætte præg på den, snarere end

at bevare husets byggetekniske tilstand

eller forbedre dets brugsmæssige kvali-

teter. I livsstilsrenoveringerne handler det

for beboerne om at tilpasse boligen, så

den udstiller deres „stil” og giver udtryk

for deres personlighed. Æstetikken har

signalværdi, og huset bliver som et visit-

kort, hvormed beboerne – bevidst eller

ubevidst – viser deres omgivelser, hvem

de er (eller ønsker at være) kulturelt og

socialt.

De identitetsskabende livsstilsrenove-

ringer er imidlertid ikke kun et middel til

at vise familiernes sociale og kulturelle

ståsted. For mange er byggeaktiviteterne

og de stadige forandringer blevet en vig-

tig del af det „at bo”. I det fritliggende

parcelhus med omkringliggende arealer

har den enkelte beboer rige muligheder

for at udfolde sig og præge boligen uden

indblanding fra naboer eller ejendoms-

inspektører. En beboer blev spurgt, om

han påtænkte at fraflytte sin bolig, og han

svarede: „Nej, ikke når jeg har gået og

lavet så meget, som jeg har“. For mange

af de adspurgte beboere gælder det, at

byggeaktiviteterne medfører, at de i sti-

gende grad knytter sig til deres bolig og

udvikler et tilhørsforhold til den. En fa-

miliefar, der havde bygget flittigt om på

sit hus i de sidste 20 år, anførte eksem-

Når sjælen flytter ind: Hjemfølelse og mobilitet



DEN GODE BOLIG – HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN ? 35

huskvarter. Deres erklærede drømmehus

var for nylig til salg, men da det kom til

stykket, syntes de, at der skulle gøres for

meget ved det, og at det var for dyrt. Der-

for blev de boende.

Den ovenfor beskrevne beboertil-

knytning til egen bolig tilstræbes i man-

ge almennyttige boligselskaber, der har

problemer med høje fraflytningsfrekven-

ser, hærværk og andre tegn på, at bebo-

erne ikke føler ejerskab til deres bolig-

område. Boligselskaberne vil have øget

beboernes ansvarsfølelse og reduceret

fraflytningsfrekvensen. I forbindelse med

renoveringsprogrammer, hvor der bruges

mange ressourcer på at forbedre bolig-

områderne, ses som regel også ihærdige

bestræbelser på at inddrage beboerne,

for at de kan blive personligt engageret i

lokalområdet og knytte sig til det.

En styrkelse af ansvarsfølelsen og

dyrkelse af „ejer-genet” har været en vig-

tig pointe i de fleste forbedringsprogram-

mer siden midten af 1980’erne. Nu bru-

ges en næsten parallel argumentation i

forbindelse med de politiske ønsker om

at sælge almennyttige lejligheder til be-

boerne. Flere beboere skal få – eller i det

mindste føle – et ejerforhold til deres bo-

ligområde, så de i højere grad værner

om det. Det handler om at styrke bebo-

ernes tilknytning og forpligtelse i forhold

til deres bolig.

pelvis, at det ville være trist at skulle fra-

flytte boligen, og hans kone tilføjede: „Det

er da fordi, du har lagt så mange kræfter

i huset”. Beboerne skaber ikke kun „fysi-

ske forandringer”, når de hver weekend

går og saver og hamrer i deres bolig. De

skaber samtidig „mentale forankringer”.

Gennem byggeaktiviteterne og den per-

sonlige prægning knytter beboerne fø-

lelser til deres hus. De identificerer sig

med deres bolig, de slår rødder, og boli-

gen forvandler sig til et hjem.

Der er dog undtagelser. En familie i

et mindre parcelhus fra 1970’erne har en

frihedstrang, der står i skærende kontrast

til de andre familiers trang til at slå rod,

og som med deres evige ombygninger

har travlt med at sætte præg på deres

bolig. Den slags aktiviteter har meget lille

betydning for den frihedssøgende fami-

lie, der selv kalder deres valg af bolig for

et kompromis. Til trods for, at pladsen i

deres hus på 114 m2 er trang, har de und-

ladt at udbygge huset. De synes heller

ikke, at de bor hverken smukt eller læk-

kert, de har i stedet prioriteret at være

økonomisk uafhængige. „Det dér med at

være stavnsbundet, det er ikke lige min

stil”, siger manden, og da vi spørger, om

det i bund og grund er meget rart at vide,

at de til hver en tid kan flytte, svarer ko-

nen: „Jeg tror da ikke, at du ville have

det ret godt med, at vi skulle bo ét sted.

En ting er, at man gør det, men tanken

om at man skal gøre det, det er jo noget

helt andet …”. Og manden fortsætter:

„Nej, det ville jeg ikke have det godt med.

Jeg tror aldrig nogensinde, jeg ville sige,

at her bliver vi boede. Vi lader alle mu-

ligheder stå åbne”.

Denne familie siger selv, at de kun

bor midlertidigt i det pågældende par-

celhus. De er i deres tanker på vej væk.

Familien vil ikke slå for stærke rødder i

boligen, og de involverer sig derfor ikke

i de store byggeprojekter. Sådan har de

levet i 13 år! I alle disse år har de ventet

på at finde deres drømmehus i den gamle

landsby, der grænser op til deres parcel-

Når sjælen flytter ind: Hjemfølelse og mobilitet
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Fra boligbevægelsens side er denne

argumentation blevet mødt med stor skep-

sis: Det forventes snarere, at de eventu-

elle nye ejere vil fravælge det fælles an-

svar og koncentrere sig om at sikre egen

vinding i forbindelse med køb og salg af

boligen. Om denne modsætning i inter-

esser er reel, er det i dag svært at vur-

dere.

Det er derimod let at se, at bestræ-

belserne på at styrke det lokale tilhørs-

forhold står i paradoksal modsætning til

samtidige, politiske ønsker om at skabe

øget mobilitet på arbejdsmarkedet. Et

fleksibelt arbejdsmarked indebærer, at

arbejdskraften skal være mobil. Af den

grund fokuseres der på transaktions-

omkostninger og salgsudgifter ved bolig-

salg samt andre økonomiske forhold, der

virker som barrierer for den ønskede mo-

bilitet.

Men for mange mennesker er langt

den største barriere for at  flytte af følel-

sesmæssig karakter. Det er svært at skulle

rive sig fri af de bånd, man igennem en

årrække har knyttet til en bolig, et bolig-

område og en bydel. Følelsen af at høre

Når sjælen flytter ind: Hjemfølelse og mobilitet

til i kvarteret, engagementet i haven, ven-

skabet med naboerne etc., er stærke

bånd, der er afgørende både for den en-

kelte og for sammenhængskraften i bo-

ligområdet. Men de modarbejder unæg-

teligt ønsket om et fleksibelt arbejdsmar-

ked.

Hjemfølelse er mobilitetens største

barriere, og intet tyder på, at beboernes

behov for at skabe hjemfølelse er på re-

tur. Tværtimod. Hver weekend hamrer

og saver de danske boligejere, og for

hvert søm de slår i væggene, bliver det

sværere at flytte. For det er ikke kun bil-

leder, beboerne hænger op på væggene.
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10. Huset og livet – hvornår passer de sammen …
hvornår ikke?

Flertallet af danskerne ønsker at

bo i parcelhus. Parcelhuset har en

stor fleksibilitet, men passer ikke

til alle livsfaser og -situationer.

Med økonomisk, social og teknisk

kreativitet kan det imidlertid brin-

ges til at passe flere i længere tid,

end det er tilfældet i dag.

Ejerboligen er populær. En undersøgelse

i 2001 viste, at hovedparten (75-85 pct.)

af de voksne danskere ønsker at få (eller

beholde) en ejerbolig. Det er ikke en ny

trend, men måske nok en endnu stær-

kere trend i dag end tidligere. For knap

20 år siden viste en tilsvarende undersø-

gelse stort set samme stærke ønske om

at bo i ejerbolig. Men den gang var der

dog lidt færre lejere, som forestillede sig,

at de om fem år boede i en ejerbolig,

end der er i dag. Det er især parcelhuset,

som scorer højt på danskernes hitliste.

Hvad er det ved ejerboligen og især

ved parcelhuset, som er så tiltrækkende?

Det spørgsmål stillede Statens Bygge-

forskningsinstitut, SBi, til et repræsenta-

tivt udsnit af dem, der i 2001 boede i

Centerleder, mag.scient.soc. Hans Kristensen

Center for Bolig og Velfærd, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Ejerboligens betydning

Andelen af dem, der allerede bor i ejerbolig eller

som regner med at bo i ejerbolig inden fem år, som

tillægger forskellige egenskaber ved det at eje sin

bolig stor betydning:

At kunne disponere frit over boligen 88 pct.

At kunne indrette og reparere hus mv. 72 pct.

At have økonomisk tryghed 72 pct.

At boligen er et investeringsobjekt 65 pct.

ejerbolig eller som inden for en fem års

periode regnede med at komme til at bo

i ejerbolig.

Det mest interessante er, at det er fri-

heden til selv at kunne bestemme over

sin bolig og til selv at kunne indrette bo-

ligen og haven, som tillægges allerstørst

vægt. Denne individuelle frihedstrang er

ikke blot et abstrakt fænomen blandt

husejere, men omsættes også i en om-

fattende virkelyst i forbindelse med boli-

gen. I forbindelse med en undersøgelse

af boligernes udformning og brug i et

parcelhusområde foretaget af SBi for

nogle år siden var den arkitekt, som gen-

nemførte undersøgelsen, ude i et par-

celhuskvarter for at registrere og inter-

viewe. Husene var da godt 30 år gamle

og vidt forskellige. Først efter flere besøg

i området gik det op for intervieweren,

at de oprindeligt havde været fuldstæn-

dig ens. De 30 års (skiftende) ejere havde

bygget om og til på næsten lige så mange

forskellige måder, som der var huse.

I SBi-undersøgelsen fra 2001 svarede

lidt færre – men dog over halvdelen – at

økonomiske overvejelser også spillede

ind i forbindelse med ejerboligen. Vig-

tigst blandt de økonomiske argumenter

var det, at man kender sine boligudgifter

i fremtiden (spørgsmålet blev stillet, før

lån med fleksibel rente var almindelige).

Lidt overraskende syntes kun ca. en tred-

jedel af de adspurgte, at det var vigtigt at

spare op for at kunne give noget videre

til deres børn. Endnu mere overraskende

var det, at færre (under en femtedel) til-

lagde det vægt, at man kunne finansiere

dele af sit forbrug via boligen.

Et interessant spørgsmål, som imid-

lertid ikke blev besvaret (fordi det ikke

blev stillet), er, i hvilken udstrækning ejer-

boligen indtager en central rolle i over-

vejelserne om, hvordan man skal leve

og bo i sin pensionisttilværelse.

Ejerboligen – og specielt parcelhuset

– er især populær blandt (de unge) fami-

lier. I de større byer, hvor der dels er et

betragteligt lejeboligmarked, dels er rela-

tivt højere priser på ejerboliger, er det dog

først, når de unge familier får børn, at

husdrømmen realiseres. I hovedstadsom-

rådet har kombinationen af længere ud-

dannelser, senere førstegangsfødende

kvinder og stigende ejerboligpriser ført

til, at mange unge familier først får reali-

seret drømmen, når de er midt i 30’erne.

Det ser dog ud til, at den andel af de

yngre generationer, der gør det, ligger sta-

bilt på ca. tre fjerdele. Billedet ser ander-

ledes ud i de mindre byer og på landet.

Der er det ikke usædvanligt at vælge ejer-

boligen på et tidligere tidspunkt i livet og

i boligkarrieren, bl.a. fordi de lave hus-

priser gør ejerboligen økonomisk attrak-

tiv i forhold til lejeboligen.

Parcelhuset passer godt sammen med

de fleste unge familiers forventninger om

god plads til barnet eller børnene, om

nemt at kunne sende dem ud at lege i

Huset og livet – hvornår passer de sammen … hvornår ikke?
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haven eller på en fredelig villavej, og på

det symbolske plan til ønsket om at op-

bygge og styrke den lille familieenhed i

gode boligmæssige rammer. Parcelhu-

sets rummelighed kan også gøre årene

med hjemmeboende teenagebørn lidt

mere tålelig end i en 2-3 værelses lejlig-

hed. I fasen efter, at børnene er flyttet

hjemmefra, bliver der så mulighed for at

brede sig i huset, og der indtræder en

fase med en højere grad af ro, orden og

forud-sigelighed i dagligdagen – samti-

dig med, at boligudgifterne er lave, hvis

man har valgt at betale ned på lånene.

Parcelhuset har i generationer været

danskernes drømmebolig, som også en

stigende andel af befolkningen har er-

hvervet. Paradoksalt nok har parcelhu-

set i næsten lige så lang tid været arkitekt-

standens hadeobjekt nummer ét. Det har

ikke skortet på kritik af parcelhuset som

både bolig- og bebyggelsesform: Parcel-

huset er arkitektonisk kedeligt, det rum-

mer ingen muligheder for rumoplevelser,

og det ligger typisk i helt ideforladte ud-

ciale liv i parcelhusene opleves som no-

get, man frit kan vælge til eller fra. Man

kan engagere sig med de andre beboere

i den grad man har lyst til og behov for –

eller man kan lade være. Der tegner sig

med andre ord et billede af en socialt

velfungerende boligform – ikke et isola-

tionistisk helvede.

De faser i livet, hvor parcelhuset ikke

passer specielt godt, er: I uddannelsesår-

ene, som ofte også er perioden med skif-

tende parforhold. I denne fase er ejer-

boligen i det hele taget en „besværlig”

boligform. Den er langsommelig og dyr

at komme ud af  (og ind i), set i forhold

til lejeboligen, hvor man kan bryde op

med kort varsel.

Ejerboligen kan også være problema-

tisk – mest på grund af omkostningsni-

veauet – i forbindelse med skilsmisse el-

ler andre former for familiært opbrud

midt i livet. Og så er parcelhuset besvær-

ligt, når kræfterne til gør-det-selv-arbej-

det efterhånden slipper op på grund af

alder. Så længe begge ældre i et par-

forhold lever, klarer de fleste dette pro-

blem, måske med børnenes hjælp, må-

ske med lidt købt arbejde, måske ved

nødtvunget at acceptere et langsomt byg-

nings- og installationsmæssigt forfald,

samt en mere og mere tilgroet have. Det

afgørende farvel til parcelhuset kommer

imidlertid først, når en af ægtefællerne

ikke længere kan klare sig i boligen eller

dør.

I disse år, hvor huspriserne stiger og

stiger, er det af økonomer – med refe-

rence til de mange ældre mennesker, der

bor i parcelhusene, og som bliver der –

ofte blevet fremført, at „vi har en dårlig

udnyttelse af boligmassen”. I udsagnet

ligger underforstået, at de ældre burde

flytte til mindre boliger, f.eks. 2-3 værel-

ses lejligheder, og give plads til de unge

familier. Det ligner en noget forældet plan-

økonomisk tankegang. Men der er dog

et lidt mindre udtalt ønske om at bo i

ejerbolig blandt de over 60-årige end

blandt de yngre. „Kun” ca. halvdelen af

Huset og livet – hvornår passer de sammen … hvornår ikke?

stykninger, så hele bebyggelsen bliver

oplevelsesfattig.

Arkitekternes kritik har også omfattet

den livsstil, der på den ene side gør, at

folk søger ud i parcelhusene, på den an-

den side dannes af dem: Set med arki-

tektøjne nærmer den sig den værst tæn-

kelige småborgerlighed, ligusterfascis-

men, egoismen.

Og dog søger danskerne mod denne

boligform. Men den sociologiske virke-

lighed i parcelhusområderne er da også

en anden. På et af temamøderne blev en

nyere repræsentativ undersøgelse af li-

vet i parcelhusområderne gennemgået.

Den viste, at parcelhusfolket stort set får

det, de vil have. De har i gennemsnit

bedre sociale kontakter med de andre

beboere end beboerne i både andels-

og lejeboligerne. De hjælper hinanden

med at passe børn, går sammen om fæl-

lesaktiviteter og låner ting hos hinanden.

Det samme billede af et velfungerende

og tvangfrit socialt liv bekræftes af andre

undersøgelser, som peger på, at det so-
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de over 60-årige ønsker at bo i ejerbolig

på et fem års sigt.

Men den planøkonomisk rationelle

løsning, hvor man løbende tilpasser sit

boligforbrug relativt snævert definerede,

„objektive” behov, svarer ikke til folks fak-

tiske boligvalg og boligkarriere. Den er

heller ikke politisk salgbar. Blandt de po-

litiske partier ville fremsættelsen af f.eks.

en beskatningsplan, som tvinger de gamle

ud af husene, blive betragtet som – og

nok også være – politisk harakiri. Den

officielle ældre(bolig)politik peger da også

i en anden retning. Sloganet: „Længst mu-

lig i egen bolig”, eller i en endnu mere

præcis form: „Længst muligt i egen almin-

delige bolig”, for at understrege, at be-

skyttede boliger eller plejeboliger ikke er

attraktive boligformer, så længe man kan

klare sig selv, er bedre i overensstem-

melse med såvel de ældres egne ønsker

som med den almindelige opfattelse af

ret og rimeligt.

Men for nogle ældre udvikler parcel-

huset sig til en plageånd, som kræver

mere pasning og pleje, end man er i stand

til at give. På et temagruppemøde blev

der, med reference til udviklingen i USA,

peget på nogle, i denne sammenhæng,

mulige interessante nyskabelser. Ideen er

at sikre, at man som ældre stadig kan

blive boende i parcelhuset, uden at det

forfalder om ørerne på én. Der kan f.eks.

blive tale om at indgå servicekontrakter

omfattende både vedligeholdelse af hus

og have.

Den tidligere ordning med subsidier

til hjemmeservicefirmaer var i denne sam-

menhæng genial. For det første skabte

den orden og gensidig tryghed på et

servicemarked, som indtil da var – og nu

igen siden nedlæggelsen af ordningen er

blevet – overladt til „sort arbejde”. En

meget væsentlig del af det sorte arbejde

blev løftet frem i lyset. For det andet vok-

sede en række små, selvstændige firmaer

frem, som udviklede og raffinerede netop

servicetilbud af den art, som dækker be-

hovene hos folk, der ikke selv kan over-

komme pasning og vedligeholdelse af

boligen. For det tredje var ordningen

meget billig for de offentlige kasser, idet

lønnen i hjemmeservicefirmaerne kom til

beskatning – i modsætning til lønnen for

det sorte arbejde.

En særlig – mere spekulativ – „Farum-

variant” blev også nævnt på det pågæl-

dende temagruppemøde. Ideen i den er,

at man sælger ejerboligen, eller dele af

den, og dernæst leaser den tilbage med

en fast vedligeholdelsesaftale på de solgte

og nu leasede dele. Hvorfor eje haven?

Hvorfor ikke lease den med slået græs

og lugede bede?

En tredje servicevariant har været

drøftet af flere almene boligselskaber,

nemlig at den professionelle ejendoms-

service, disse selskaber har bygget op til

drift og vedligehold af de almene bolig-

bebyggelser, tillige kunne tilbyde service-

aftaler på markedet til nærliggende ejer-

boliger. Hele det faglige og organisatori-

ske apparat eksisterer – men med de gæl-

dende meget stramme regler for almene

boligselskabers „sideaktiviteter”, er eta-

bleringen af sådanne ordninger forbudt.

Huset og livet – hvornår passer de sammen … hvornår ikke?
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11. Nye kommuner, gamle problemer
– nye strategier i byplanlægningen?

Et strejftog gennem nyere tiders

kommunale boligpolitiske histo-

rie og dens konsekvenser viser, at

der er nok at tage fat på på bolig-

området i de kommende storkom-

muner, som får bedre muligheder

for at foretage en systematisk

strategisk, fremadrettet kommu-

nal planlægning også på dette me-

get vigtige område. En sådan

planlægning kunne sikre et vel-

fungerende, lokalt boligmarked

med tilbud til alle samfundsgrup-

per. Det ville kræve en bred sats-

ning på mange boligtyper.

Centerleder, mag.scient.soc. Hans Kristensen

Center for Bolig og Velfærd, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

For 30-40 år siden hed det sig, at det

politiske flertal i en kommune kunne af-

læses af, hvilke type boliger der blev byg-

get i kommunen. Hvis almene boliger do-

minerede, var kommunen socialdemo-

kratisk ledet, var det ejerboliger, havde

enten venstre eller de konservative fler-

tallet. Valget af boligtype (ejerform) havde

dernæst en selvforstærkende effekt på

kommunens politiske flertal. I en del kom-

muner var afgørelsen af, om der skulle

bygges alment eller privat det afgørende

„boligpolitiske” bidrag til byplanlæg-

ningen.

Man kan sige, at den generelle, kom-

munale boligpolitik stadig handler om,

hvilke typer af boliger, der skal bygges,

hvor de skal bygges og hvor mange. Men

i den kommunale boligpolitik indgår også

mere selektive planer for, hvorledes der

sikres et passende udbud af boliger til

specielle grupper: Svage ældre, de helt

unge, fysisk og psykisk handicappede,

socialt og økonomisk svage grupper. Man

kan her tale om en selektiv, kommunal

boligpolitik.

I tilbageblik over udviklingen i de se-

neste 30-40 år er det, som om de store

linjer i den generelle boligpolitik sjældent

har været genstand for særlig intens kom-

munalpolitisk opmærksomhed. Emnet har

dog nogle gange været på banen i for-

bindelse med et politisk systemskifte fra

eller til socialdemokratisk respektivt bor-

gerligt flertal: Nu skal der ikke bygges flere

almene boliger – eller omvendt: Nu skal

der omsider bygges almene boliger. An-

dre gange har det politiske røre om kom-

munens boligpolitik drejet sig om en

grundkøbsskandale eller om bevaring/

nedrivning af historiske bygninger. Der

har også sine steder været en fortrydelig,

tilbageskuende debat om den fejltagelse,

det var at bygge meget store, ensartede

almene lejeboligbebyggelser den gang i

1960’erne eller 70’erne.

Denne lave prioritering af den gene-

relle boligpolitik har fortsat præget bille-

det i nogle kommuner, også i de seneste

år. Beslutning om udbygning af nye bo-

ligområder har helt eller delvist været

overladt til markedet, hvor investorer og

developere har spillet hovedrollen. I

værste fald har kommunerne i denne sam-

menhæng fraskrevet sig rollen som pro-

aktiv for i stedet at forholde sig passiv og

reaktiv overfor investorernes og develo-

pernes forslag og projekter.

I en del kommuner med store almene

boligbebyggelser fra 1960’erne og 70’erne

har ophobningen af sociale – og ofte også

etnisk betingede – problemer medført se-

lektive bolig- og socialpolitiske tiltag af

en ganske betragtelig størrelsesorden. Ikke

mindst i 1990’erne var kreativiteten og ind-

satsen på dette område stor. I begyndel-

sen af 1990’erne blev Byudvalgsindsatsen

gennemført i tæt ved 500 bebyggelser

spredt over hele landet i et ambitiøst sam-

arbejde mellem lokale kommunale for-

Nye kommuner, gamle problemer – nye strategier i byplanlægningen?
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valtninger og boligselskabernes forvalt-

ninger på den ene side, og en række stats-

lige myndigheder på den anden.

De centrale boligpolitiske elementer i

Byudvalgsindsatsen var fysiske ændrin-

ger i bebyggelserne, som især handlede

om bebyggelsernes udseende og om æn-

dring af lejlighedsstørrelser og -sammen-

sætning. Ofte var der tilknyttet projekter

med nedlæggelse af ungdomshybler, eta-

blering af mindre lejligheder, indretning

af ældreegnede boliger (typisk et spørgs-

mål om bedre tilgængelighed) og i visse

tilfælde indretning af nye, spændende

taglejligheder, som – det var ideen – skulle

kunne tiltrække nye selvforsørgende

beboergrupper til bebyggelserne. Des-

uden indgik nogle bolig-/socialpolitiske

elementer som f.eks. beboerrådgivere,

hvis vigtigste rolle var at skabe et bedre

socialt miljø i bebyggelserne, blandt an-

det ved at aktivere passive og svage be-

boergrupper.

Siden fulgte Kvarterløftindsatsen, som

indeholdt mange af de samme elemen-

ter, men i en mere bredspektret form (den

lokale erhvervs- og beskæftigelsesudvik-

ling blev inkluderet). Der var langt færre

kvarterløftprojekter, men til gengæld var

de hver især mere omfattende end byud-

valgsprojekterne. Kvarterløftene stræbte

efter at give større og mere heterogene

boligområder/bykvarterer et samlet løft.

I begge typer af bolig-sociale projek-

ter har et væsentligt problem været den

begrænsede tidshorisont på fra fem til

syv år. På trods af intentionerne om det

modsatte fik indsatserne karakter af or-

ganisatorisk afgrænsede „projekter”, med

deres eget liv ved siden af den sædvan-

lige kommunale indsats i områderne.

Det kan også diskuteres, om fokuse-

ringen på enkelt-boligområder (i Byud-

valgsindsatsen) er den rigtige. Om en

større del af indsatsen ikke snarere skulle

have handlet om at „åbne” bebyggelserne

mod det omgivende samfund, og styrke

de udadgående forbindelser til uddan-

nelses-, sports- og kulturfaciliteter i det

omgivende samfund. I det hele taget skal

man nok vare sig for at tro, at dybtgå-

ende kulturelle og beskæftigelsesmæssige

(integrations)problemer kan løses primært

via boligpolitiske indsatser. På et af tema-

møderne blev det nævnt, at erfaringerne

fra de seneste 10-15 års indsatser viser,

at tiltroen til boligpolitikkens integrerende

effekt generelt har været for stor, mens

forventningerne har været for små hvad

angår erhvervs- og beskæftigelsespolitik-

kens integrerende effekt.

Men tiderne skifter. Samtidig med at

den borgerlige regering i 2001 sendte den

statslige boligpolitik ud i det politiske

mørke, fortsatte dens stjerne med at stige

i de fleste større kommuner. Her har man

i de senere år arbejdet mere og mere

bevidst med både den generelle og den

selektive boligpolitik som et afgørende

instrument i kommunens langsigtede

planlægning.

Det er overvejende sandsynligt, at

denne udvikling vil accelerere yderligere,

når de nye store kommuner dannes i

2007. De fleste bliver af en størrelse, så

der bliver personaleressourcer til at gen-

nemføre en systematisk strategisk kom-

muneplanlægning. I denne sammenhæng

vil både de generelle og mere selektive

boligpolitiske overvejelser og målsætnin-

ger komme markant – og forhåbentlig

også nuanceret – med. Det er væsentligt

for kommunens kommende udvikling.

Det skyldes især, at boligpolitikken er et

middel til at skaffe sig de beboere i kom-

munen, som man gerne vil have flytter

til – eller bliver boende.

Den fremadrettede, generelle bolig-

politik handler både om udbygning af

nye boligområder og om vedligeholdelse,

evt. forbedring, af eksisterende boligom-

råder. Især det sidste er ofte lidt overset,

men udgør en vigtig indsats, da tilvæk-

sten til boligbestanden (nybyggeriet) som

hovedregel kun er af begrænset omfang

i forhold til den eksisterende bestand. For

hele landet ligger den årlige tilvækst af

nye boliger således på 0,6-0,7 pct. af den

eksisterende bestand. Det betyder, at ca.

90 pct. af de boliger, vi vil have i 2020,

allerede er bygget – dog således, at der

løbende sker om- og tilbygning på mange

bygninger.

Den generelle boligpolitik berører

majoriteten af kommunens beboere,

mens den selektive boligpolitik kun di-

rekte berører den minoritet af kommu-

nens borgere, som ikke selv kan klare

sig på boligmarkedet.

Nogle væsentlige elementer i udform-

ningen af en generel kommunal bolig-

politik kunne være en omhyggelig ana-

lyse af det kommunale boligmarked, her-

under en opdeling i de forskellige både

geografiske og ejerformsmæssige bolig-
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delmarkeder. Denne analyse skal ses sam-

men med en analyse af både den demo-

grafiske og sociale befolkningssammen-

sætning delt op på de samme delmar-

keder. Endelig vil det være nyttigt at få et

dynamisk element ind i analysen i form

af en kommunal befolkningsprognose

opdelt på delmarkederne. En sådan ana-

lyse vil kunne vise, hvorledes udbuddet

af de eksisterende boliger sandsynligvis

vil blive i de kommende år, hvem der

sandsynligvis vil flytte ind – og analysen

vil også kunne vise, hvilke former for ef-

terspørgsel, det er svært for det kommu-

nale boligmarked at dække.

Disse analyser kan f.eks. nuanceres

og kvalificeres ved også trække på den

viden, som lokale ejendomsmæglere lig-

ger inde med, eller på nytilflytteres vur-

dering af de forskellige dele af det lokale

boligmarked. I en analyse gennemført af

SBi om tilflytningen til udkantområder-

nes byer viste det sig således – til over-

det fremtidige, lokale boligmarked skal

være. Her må der en fremadrettet bolig-

politik – med understregning af politik –

til. Hvem er det, kommunen gerne vil til-

trække – eller holde på? Hvad kan de

eksisterende boligområder tilbyde? Hvilke

præferencer vil præge den lokale efter-

spørgsel om 10-20 år? Og hvordan vil

kommunen sørge for de borgere, der ikke

umiddelbart kan klare sig selv på bolig-

markedet?

Alle disse overvejelser har betydning

for den kommunale boligpolitik, og de

må inddrages, når der skal tages beslut-

ninger om at ændre på det eksisterende

boligmarked. Det gælder både, når der

er tale om at renovere/opgradere et givet

boligområde gennem en bevidst, kom-

munal indsats (en variant af kvarter-

løftene), og når det handler om at ud-

lægge nye arealer til boligbebyggelse.

Det er ikke længere tilstrækkeligt

refleksmæssigt at foreslå 800 m2-udstyk-

ninger på rad og række til store parcel-

huse for familier med to udearbejdende

voksne og et par velfungerende børn. Der

er simpelthen ikke nok af dem til at

„dække” alle kommuners ønsker, da

netop denne familietype, som er så stærkt

eftertragtet i alle kommuner, kun udgør

18 pct. af samtlige husstande. Og måske

har tidligere tiders udbygning i kommu-

nen allerede sørget for tilstrækkeligt mange

boliger til netop denne familietype?

En langsigtet planlægning bør måske

nok så meget satse på unge par uden

børn, midaldrende par, hvor børnene er

flyttet hjemmefra, og den meget store

gruppe af én-personers husstande (37

pct. af samtlige). Et velfungerende, lokalt

boligmarked har fristende tilbud til alle

grupper. Og ikke alle, der i dag er unge

uden børn, eller for den sags skyld en-

lige, vedbliver med at være det.

raskelse for de lokale politikere – at den

første bosætning for hovedparten af til-

flytternes vedkommende var i en udlej-

ningsbolig, også selv om det selv på kort

sigt ville være billigere straks at anskaffe

en ejerbolig. Endvidere viste analysen,

at netop udlejningsboligmarkedet i

udkantområderne ofte er præget af et

begrænset udbud, som til og med ofte

er af en meget ringe kvalitet. Et andet –

mere bypolitisk – forhold, som kom frem

i samme analyse, var, at mange tilflyttere

til mindre byer blev overrasket over det

meget begrænsede lokale serviceudbud.

De lokale samfund blev også overra-

skede over, at analysen viste, at tilflyt-

terne ikke – som formodet – var domi-

neret af bistandsklienter, men tvært imod

hovedsagelig „pæne”, selverhvervende

mennesker med job.

Sådanne analyser af udbud og efter-

spørgsel på det lokale boligmarked giver

imidlertid ikke hele svaret på, hvorledes
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Konklusioner:
Hvordan vil vi leve og bo i fremtiden ?

Intentionen med rækken af temamøder

(se side 48) var at finde svaret på spørgs-

målet: Hvordan vil vi leve og bo i fremti-

den? Spørgsmålet blev opdelt i tre del-

spørgsmål, som hver især blev til dags-

ordenen for et eller flere møder, hvor

inviterede fagfolk fremlagde deres viden

om situationen nu og deres forventnin-

ger til udviklingen i de kommende år. Del-

spørgsmålene drejede sig om, hvor vi vil

leve og bo, om hvilke boligformer, der i

fremtiden bliver de foretrukne, samt en-

delig om, hvem der i fremtiden har an-

svaret for, at udviklingen kommer til at

gå i den ønskede retning. Som det frem-

går af essayene i denne samling, der er

baseret på præsentationer og efterføl-

gende diskussioner ved møderne, er der

ikke altid helt entydige svar på disse

spørgsmål. Men der er dog nogle hoved-

tendenser i essayene, som træder klart

frem. Disse hovedtendenser resumeres i

det følgende.

Hvor vil vi bo?

De større byers attraktionskraft

– de små byers chance

På temamøderne blev det flere gange

nævnt, at der sker en koncentration af

bosætningen i de større byer i Danmark.

De velkendte drivkræfter, som påvirker

den enkeltes boligvalg, er i ungdomsåre-

ne i første omgang uddannelsesmulig-

hederne, men også adgangen til ung-

dommens byliv spiller ind. Efter endt

uddannelse er det i en del år beskæftigel-

sesmulighederne og boligudbudet, som

har den afgørende indflydelse.

Både adgangen til uddannelse og

beskæftigelse trækker i retning af de større

byer, men i de senere år har prisudvik-

lingen på ejerboligerne i de større byer

skubbet i den modsatte retning. Det har

givet en del af de mindre bysamfund in-

den for pendling-afstand en chance, da

priserne på de attraktive parcelhuse som

regel er væsentligt lavere et stykke uden

for de større byer. Senere i livet, når ar-

bejdslivet er slut, er flyttehyppigheden

ikke særligt høj. I denne livsfase betyder

adgangen til beskæftigelse ikke så meget

mere, hvorfor en del mindre byer – som

ikke har udsigt til at kunne konkurrere

med et stort og varieret udbud af arbejds-

pladser – med et vist held i de senere år

har lanceret sig som „pensionistbyer”

med attraktive boliger på et rimeligt pris-

niveau og med god, daglig service. An-

dre kommuner oplever, at sommerhus-

områderne bliver til „pensionistbyer”. De

større byer prøver også at tiltrække denne

aldersgruppe i forventning om, at den

tætte bys kulturudbud, café- og restau-

rationsliv virker tiltrækkende. Indtil videre

ser det ud til, at især sommerhuskom-

munerne har trukket det længste strå.

Men pensionistflytningerne har langt

mindre betydning for bosætningsmønstret

end de unges og yngres flytninger. Så

det samlede resultat er et bymønster, hvor

de større byer vokser.

Det offentliges muligheder for at plan-

lægge og regulere de voksende bysam-

funds udvikling er blandt andet afhæn-

gige af, hvorledes plansystemet indrettes

og i den sammenhæng, hvorledes de

større byers grænser lægges fast. Her har

den kommende regionale inddeling på

Sjælland ramt helt ved siden af. Den

opererer med en Region Hovedstaden

med Hillerød som „hovedstad”, og en

Region Sjælland, der omfatter Vestsjælland
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med Sorø som „hovedstad”. Denne ind-

deling rykker imidlertid ikke ved det fak-

tum, at hele Nordsjælland og væsentlige

dele af Vestsjælland er på vej til at blive

en funktionelt og bosætningsmæssigt in-

tegreret del af Hovedstaden.

For at lappe på miseren har miljømi-

nisteren fået særlige beføjelser til – på

tværs af den nye regionale struktur – at

udarbejde en særlig landsplanredegørelse

for Hovedstadsområdet (som altså om-

fatter flere kommuner end Region Ho-

vedstaden).

Det er således endnu engang lykke-

des at besværliggøre en helhedsorienteret

planlægningsindsats for hovedstadsom-

rådet forstået som den sammenhæn-

gende, funktionelle arbejdsmarkeds- og

boligmarkedsmæssige region. I værste

fald kan dette fejlgreb spænde ben for

de kommende års udvikling i hoved-

stadsområdet.

Regional polarisering

Sat lidt på spidsen stiller udviklingen krav

om, at de større byers boligmarked både

skal byde på kollegier og ungdomsbo-

liger med tilhørende uddannelses- og

forlystelsessteder, og til de unge familier

på det eftertragtede parcelhus med egen

have i rolige omgivelser og ikke for langt

fra parrets arbejdspladser.

Som det fremgår af den aktuelle de-

bat, og af flere af essayene, kniber det

efterhånden meget med at kunne få råd

til huset i de større byer for de unge fa-

milier. Her har de større byer fået kon-

kurrence fra en række mindre byer, som

med noget lavere priser på parcelhusene

udgør et fristende og lidt mere økono-

misk overkommeligt alternativ for fami-

lier i netop denne livsfase. Når afstan-

den til de større byers arbejdsmarked målt

i transporttid overstiger 1-1½ time, falder

boligpriserne drastisk. Jo længere væk fra

vækstcentrene man kommer, des mere

irrelevant bliver diskussionerne om de

unge familiers vanskeligheder med at

erhverve en ejerbolig. Selv den ofte om-

talte politibetjent, gift med sygeplejer-

sken, kan uden vanskeligheder købe et

fuldt moderne parcelhus her og samti-

digt have råd til en (ny) bil hver. Der har

udviklet sig et boligmarked, som er me-

get stærkt regionalt opdelt – så opdelt, at

man kan tale om en polarisering, hvor

prisforskellene mellem yderpunkterne er

som en til fem, og hvor udviklingen i de

respektive områder har hver sin indbyg-

gede logik.

Bosætningsmønstrets følsomhed

overfor ændringer i renten og i

transportudgifterne

På flere af temamøderne blev det disku-

teret, hvor følsomt bosætnings- og lokali-

seringsmønsteret er i forhold til f.eks. en

rentestigning eller en kraftig stigning på

prisen for transport. Det blev nævnt, at

rentestigningen ville ramme en del af de

nyeste boligejere – det vil som hovedre-

gel sige de unge familier – hårdest, da

de ofte har spændt familiens økonomi til

det yderste i forbindelse med boligkøbet.

Regionalt vil en rentestigning – ifølge

et indlæg fra en kreditforening – ramme

væsentligt hårdere på Sjælland end på

Fyn og i Jylland. Både fordi boligpriserne

i og omkring Hovedstaden er de højeste

i landet, og fordi det hovedsageligt er på

Sjælland, husejerne har optaget rente-

tilpasningslån. På Fyn og i Jylland har de

været mere forsigtige og har holdt sig til

fastforrentede lån. Transportudgifter hvi-

ler naturligvis  væsentligt tungere på de

familier, som har bosat sig i en afstand

på 50-100 km fra et af de større byers

arbejdsmarkeder, end på dem, der bor

tættere på. En stigning i udgifterne til

transport vil i vidt omfang ramme de

yngre familier, som på grund af indkomst

og huspriser er søgt længere væk fra by-

erne for at få det eftertragtede parcelhus.

Med andre ord vil både en rentestigning

og en prisstigning på transport rammer

den samme gruppe af yngre familier

hårdt. Effekterne for den regionale pola-

risering er det derimod sværere at kon-
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kludere entydigt om. En rentestigning kan

skubbe i retning af endnu fjernere og

dermed billige huse, mens dyrere trans-

port vil trække i den modsatte retning.

De unge førstegangskøberes

svære situation

Men uanset hvorledes den fremtidige

udvikling i renten og transportprisen bli-

ver, så viser de fleste analyser af udvik-

lingen på boligmarkedet, at der er op-

stået et alderssegregeret boligmarked i

ejerboligsektoren, hvor „Matthæus-effek-

ten” slår rent igennem: „Thi den, som har,

ham skal der gives, og han skal få over-

flod; men den, som ikke har, fra ham skal

endog det tages, som han har”. De unge har

svært ved at komme ind på ejerbolig-

markedet – og dem, der har fået foden

indenfor, er i en årrække sårbare overfor

ændringer i deres økonomiske vilkår.

Samtidig sidder de ældre generatio-

ner trygt og godt i det – i det mindste i de

områder, hvor der er økonomisk vækst

og en positiv udvikling i huspriserne.

Billedet er knapt så entydigt i udkant-

områderne, hvor de unge familier ikke

behøver at spænde sig helt så hårdt for

for at få parcelhuset, og hvor de ældre

ikke nødvendigvis har fået en stor vær-

distigning foræret, og måske endog har

tabt penge på deres ejerbolig.

Hvilken boligform vil vi

foretrække?

Ejerboligen vinder over

lejeboligen

Temamøderne og essayene tegner et

næsten entydigt billede af et boligmar-

ked, hvor ejerboligen har „vundet over”

lejeboligen. Næsten alle stræber efter den,

og hovedparten kommer også til at bo i

den. Selv hovedparten af dem, der i dag

bor til leje, drømmer om at komme over

i en ejerbolig. Især det fritliggende par-

celhus er i høj kurs hos de unge familier

– og når man en gang har knyttet sig til

huset, bliver det et medlem af familien,

som man ikke uden videre kan skille sig

af med. Den individuelle ejerbolig rum-

mer da også mange fordele – udover de

aktuelle prisstigninger i visse dele af lan-

det. Den er meget fleksibel: Som ejer kan

man selv tage beslutning om forandrin-

ger eller tilbygning, man kan endog fore-

tage forandringerne selv. Det betyder, at

især parcelhuset har været i stand til at

følge med det konstant stigende plads-

krav, der har præget hele perioden siden

anden verdenskrig.

Men ejerboligen er ikke ideel i alle

situationer. Det har vist sig, at lejeboligen

spiller en betydningsfuld rolle i tilflyt-

ningsområder, hvor de nytilflyttede endnu

er usikre på, om de vil slå sig permanent

ned. Dér fungerer den som indslusnings-

mekanisme, indtil beslutningen om en-

ten at blive mere permanent, eller at flytte

igen, er taget. At lejeboligen reelt ville være

en mere praktisk boligform for mange

familier med begrænset tid – og begræn-

sede evner – til at vedligeholde en ejer-

bolig, overskygges af den dominerende

oplevelse af, at ejerboligen giver frihed

til selv at bestemme, af tilhørsforhold og

af udsigten til at være „med på vognen”

med forventninger om en langsigtet øko-

nomisk gevinst.

Det kunne forventes, at det øgede be-

hov for mobilitet på arbejdsmarkedet

havde påvirket ejerboligens popularitet

negativt, da det er både dyrt og besvær-

ligt at sælge og købe en bolig. Men det

ser ikke ud til at være tilfældet. Svaret på

det øgede krav om mobilitet er oftest øget

pendling – sjældnere et boligskift.

Den „hævede pegefinger” i denne

sammenhæng er, at de optimistiske for-

ventninger om fortsatte prisstigninger, som

i parentes bemærket er med til at gøre

den usikre og anspændte økonomi hos

de unge til at leve med, afspejler en god

korttidshukommelse, men en ringe erin-

dring om prisudviklingen (prisfaldet) fra

1987 til 1993. Priserne kan falde (igen),

og et større prisfald kan forrykke den
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økonomiske balance mellem ejer- og leje-

boligerne til sidstnævntes fordel.

Den almene boligsektors

overlevelseskamp

På temamøderne påkaldte også fremti-

den for den almennyttige lejebolig sig

opmærksomhed. Dels som den del af

boligmassen, som i særlig udpræget grad

er kommet til at huse de svageste grup-

per på boligmarkedet, dels som værende

specielt meget under pres i disse år. Pres-

set udefra kommer fra regeringens side,

presset indefra er en følge af den svæk-

kelse af boligbevægelsens beboerbårne

politiske institutioner, som igen hænger

sammen med udviklingen mod at rum-

me flere socialt og økonomisk svage be-

boere.

I en årrække har sektoren forsøgt at

fastholde en rolle som den almene bo-

lig, forstået på den måde, at den skulle

være et attraktivt boligalternativ også for

de grupper i samfundet, som har men-

talt og økonomisk overskud til selv at

kunne vælge boligform. Et led i disse

bestræbelser har været ganske omfat-

tende fornyelsesprogrammer, hvor en del

af bebyggelserne fra 1960’erne og 70’erne

har været igennem både indvendige og

udvendige fornyelser. De sidstnævnte

ikke altid med et heldigt resultat. Som

det blev nævnt på et temagruppemøde,

var der for mange eksempler på, at ma-

terialevalg og arkitektoniske løsninger i

forbindelse med renoveringen snarere

gjorde ondt værre.

Trods mange års omfattende indsats

er det ikke lykkedes at bremse udviklin-

gen fra almen boligsektor til social bolig-

sektor, hvor kun samfundets svageste

grupper bor. Skal denne udvikling for

alvor ændres, er der behov for en om-

fattende reform.

En sådan kan blive aktuel i løbet af

de kommende år. Reformens hovedsigte

skulle være at frigøre den almene sektor

fra det statslige overformynderi og skabe

et større manøvrerum for sektoren til at

agere frit på boligmarkedet i konkurrence

med privat udlejning, med andels-

boligerne og med ejerboligerne. En så-

dan frigørelse vil også indebære en øget

indbyrdes konkurrence mellem de al-

mene boligselskabers udbud af forskel-

lige (nye) boligtilbud. I det forslag, der

blev fremført som det mest attraktive, blev

den almene boligforms sociale sigte og

„non-profit”-profil fastholdt, således at

sektoren forbliver et reelt (socialt ansvar-

ligt) alternativ på boligmarkedet.

Andelsboligernes harakiri

I drøftelserne af de forskellige bolig-

formers fremtid blev også andelsbo-

ligerne berørt. Andelsboligformen blev i

sin tid skabt som et alternativ til både

lejeboligen og ejerboligen. En hybrid,

som med sin kollektive ejendomsret, sin

høje grad af decentral selvbestemmelse

og sin placering i en niche i kanten af

det egentlige ejendomsmarked, tiltalte

mange.

Men de seneste års udvikling har æn-

dret på dette billede. På et temamøde blev

det således konkluderet, at andelsbolig-

formen er ved at begå politisk „harakiri”.

Argumenterne for at opretholde denne

boligform – herunder dens fritagelse for

ejendomsværdiskat – synes svagere og

svagere, efterhånden som flere og flere

andelsboligselskaber opskriver ejendom-

menes værdi. Værdiopskrivningen og de

deraf følgende stærkt stigende priser fø-

rer til, at de enkelte andelsboliger pris-

mæssigt kommer til at ligge på linje med

ejerlejlighederne. Den helt forudsigelige

konsekvens er, at andelsboligen ikke læn-

gere fungerer som et relativt billigt alter-

nativ til den almene bolig – og ej heller i

forhold til ejerboligen.

Her gentager mønstret fra ejerbolig-

området sig. Dem, der i dag har en

andelsbolig, bliver vinderne ved værdi-

opskrivningen. De får endog nye øko-

nomiske muligheder for at rykke videre

på boligmarkedet, f.eks. over i parcelhu-

set, mens taberne i dette spil bliver næ-

Konklusioner: Hvordan vil vi leve og bo i fremtiden ?



DEN GODE BOLIG – HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN ? 47

ste generation af boligsøgende, som må

se endnu en boligform blive sværere

økonomisk tilgængelig.

Hvem sikrer, at vi i frem-

tiden kan komme til at

bo, som vi gerne vil?

Det private initiativ?

Ser vi på ansvaret for det individuelle

boligvalg, er det naturligvis i sidste ende

os selv, der hver især afgør hvor og hvor-

dan, vi vil bo. Helt i overensstemmelse

med tidens ånd er denne individualise-

ring af  „ansvaret” blevet den domine-

rende forklaring på vore boligvalg. Men

vi vælger ikke frit. For langt de fleste

gælder, at såvel egne drømme, forvent-

ninger og økonomi, som strukturelle for-

hold vedrørende udbudet af boliger,

sætter begrænsninger for, hvad vi kan vælge.

Ser man på de strukturelle forhold,

og her specielt på, hvem der opfører og

udbyder boliger, så springer det umid-

delbart i øjnene, at langt hovedparten af

boligerne i Danmark er opført på privat

initiativ. Men det fremgår også, at de hi-

storiske erfaringer med at overlade hoved-

ansvaret for vore byer og boligområders

udvikling til det private initiativ er meget

blandede – og i en del tilfælde temmelig

negative. Slumbebyggelserne i Køben-

havns brokvarterer fra slutningen af 1800-

tallet skræmmer. Uendelige „landmåler-

udstykninger” med meget ensartede type-

husbyggerier fra 1960’erne virker heller

ikke opmuntrende. Omvendt rummer de

seneste årtiers eksempler på developer-

drevne udbygninger af nye bydele mange

gode eksempler på by- og boligområder

af høj kvalitet, sådan som det f.eks. kan

ses i Havnestaden i København og i

Tuborg Nord i Gentofte.

Indtil for få år siden var der ofte et

anspændt forhold mellem det private

initiativs developere og investorer på den

ene side og den offentlige planlægning

på den anden side. Dette modsætnings-

forhold er i dag i vid udstrækning afløst

af et konstruktivt samarbejde. Og det har

vist sig, at hverken developere eller pri-

vate investorer har noget imod en endog

ret detaljeret offentlig planlægningsind-

sats. Snarere tværtimod. En offentlig plan-

lægning og regulering kan være en væ-

sentlig forudsætning for, at de investe-

ringer, der lægges i et byggeri, ikke bliver

mindre profitable ved en uheldig udvik-

ling på nabogrundene. Det private initia-

tiv kan ikke undværes, men det skal ud-

foldes inden for de rammer, som det of-

fentlige, som repræsentant for de fælles

interesser, udstikker.

Kommunerne?

Kommunerne har igennem årtier haft den

planlæggende og regulerende rolle hvad

angår by- og boligområdernes udvikling.

Der er heller ingen tvivl om, at kommu-

nerne kommer til at spille en afgørende

rolle her i de kommende årtier. Med de

udvidede muligheder (både målt i per-

soner og i kompetenceområder) de nye

kommuner vil have fra 2007 for en pro-

fessionel, kommunal planlægning, vil

deres rolle være styrket.

Men dermed er alt ikke idyl. Da den

tidligere miljøminister i 2004 åbnede for

nye kystnære sommerhusudstykninger,

viste det sig, at ikke så få kommuner så

temmelig stort på fredningsbestemmelser

mv. i deres iver efter at tiltrække nye

sommerhusejere. Man var villig til at ofre

det, der på langt sigt rummede kommu-

nens potentialer, for på kort sigt at opnå

en gevinst. Så ligesom man ikke kan over-

lade alle beslutninger til den private sek-

tor uden kommunal planlægning og sty-

ring, kan man næppe heller undvære et

overordnet, kontrollerende organ, der kan

fungere som  kommunens „overjeg”.

Også i en anden sammenhæng har

den kommunale adfærd i de senere år

været problematisk. I vækstområderne er

grundpriserne steget væsentligt mere end

byggeomkostningerne. Det skyldes først

og fremmest knaphed på byggemodnede

grunde – et problem, som kunne løses

ved en mere aktiv kommunal planlæg-

ningsindsats. Og i en del tilfælde, hvor

grundsalget blev foretaget af kommunen,

har dennes prispolitik, selv ved salg til

almene boligbyggerier, været lige så „spe-

kulativ” som andre grundejeres. En kom-

mune skal agere ud fra en markedslogik,

men den behøver ikke være prisførende.

Specielt ikke, når det drejer sig om opfø-

relsen af støttet byggeri. I det hele taget

er det, som om en del kommuner er ble-

vet tvunget ind i en meget lidt fleksibel

markedslogik.

Det kunne være ønskeligt med en

større kreativitet især i forbindelse med

kommunal planlægning, udstykning,

grundkøb og -salg, stadig i overensstem-

melse med markedet, men mere fleksi-

belt og dynamisk.

På den indholdsmæssige side frem-

gik det af mange af diskussionerne ved

temamøderne, at den hidtidige kommu-

nale opmærksomhed, som i høj grad har

været rettet mod erhvervsudviklingen, i

fremtiden med stor sandsynlighed vil

blive drejet i retning af den mere bolig-

og boligområde orienterede planlægning.

Dette ikke mindst set i lyset af, at en af-

gørende parameter for mange moderne

virksomheders lokaliseringsvalg har vist

sig at være tilstedeværelse af den attrak-

tive arbejdskraft. Det vil sige, at virksom-

hederne vælger at placere sig i de byer,

hvor arbejdskraften har bosat sig.

Staten?

Det har siden planlovreformen i midten

af 1970’erne været Miljøministeriet, der

har haft ansvaret dels for landsplan-

lægningen, dels for overopsynet med, at

de regionale planer ikke er i strid med

nationale interesser. På tilsvarende vis har

amterne skullet føre tilsyn med den kom-

munale planlægning.

Den sidste 30 års periode har imid-

lertid ikke været specielt lykkelig for plan-

lægningen. Årti for årti har skiftende re-

geringer nedprioriteret landsplanlæg-
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ningen og reduceret det administrative

apparat.

I dag er den fordums relativt stærke

Planstyrelse, efter en periode som en

noget reduceret departemental afdeling,

blevet decimeret til nogle få kontorer i

Skov- og Naturstyrelsen.

I slutningen af 1990’erne blev der

gjort et forsøg på at revitalisere statens

udfarende og ideskabende rolle vis-a-vis

byernes udvikling ved fra 1998 og frem

til regeringsskiftet i 2001 at omdanne

Boligministeriet til et By- og boligmini-

sterium. Dette forsøg døde af flere

grunde. Først og fremmest fordi det var

halvhjertet: Landsplanafdelingen i Miljø-

ministeriet blev ikke flyttet over i By- og

boligministeriet. Resultatet var, at der var

to konkurrerende, statslige organer med

et opgaveoverlap. Desuden blev der kun

afsat meget sparsomme personaleres-

sourcer til det nye initiativ i By- og bolig-

ministeriet. Dødsstødet kom ved rege-

ringsskiftet i 2001, hvor den nye rege-

rings førende parti, Venstre, viste sin ideo-

logiske modvilje mod offentlig planlæg-

ning. Det førte dels til nedlæggelsen af

By- og boligministeriet allerede ved

regeringsdannelsen, dels til den nævnte

yderligere marginalisering af landsplan-

lægningen i Miljøministeriet.

 I forbindelse med kommunalrefor-

men vil de nye regioner få til opgave at

lave overordnede, strategiske regionale

udviklingsplaner. De bliver ikke bindende

for kommunerne, og det er endnu uaf-

klaret, om de vil indeholde retningslinjer

for boligplanlægningen og bypolitikken

i kommunerne. Det er også blevet an-

nonceret, at landsplanlægningen (igen)

skal styrkes. Desuden skal staten over-

tage amternes tilsynsrolle med kommu-

nernes planlægning for at sikre, at den

ikke strider mod nationale interesser, dog

kun hvad angår de rent arealmæssige

spørgsmål. Set i dette lys øges statens

involvering i den kommunale planlæg-

ning. Men den mere detaljerede planlæg-

ning vedrørende by- og boligforhold,

boligsociale forhold, arkitektonisk kvali-

tet osv. bliver alene kommunernes an-

svar. Og der er intet, der umiddelbart ty-

der på, at de kommende år vil byde på

noget, der blot ligner 1990’ernes byud-

valgs- og kvarterløftsinitiativer fra stats-

ligt hold. Ikke fordi byernes og bolig-

områdernes problemer er „forsvundet”,

men fordi det forventes, at kommunerne

i fremtiden klarer disse ting selv med kun

minimal statslig støtte.

Går dette eksperiment godt, vil vi

næppe få en væsentligt øget statslig ind-

sats på by- og boligområdet. Men viser

det sig, at de geografiske, generations-

mæssige og etniske segregations- og

polariseringsproblemer i vores by- og

boligområder bliver ved at vokse, så

kunne det da være, at vejen blev banet

for etableringen af ét Byministerium. Et

sådant ministerium kunne samle den

statslige indsats, rettet mod by- og bolig-

områdernes udvikling, og som i dag er

spredt ud på Miljøministeriet, Socialmi-

nisteriet, Integrationsministeriet og Øko-

nomi- og Erhvervsministeriet, og dét ville

kunne blive en aktiv dialogpartner og ko-

ordinator for kommunerne.
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Temamøder og konferencer

Til grund for essaysamlingen ligger oplæg og debatter fra en række faglige temamøder samt to konferencer, som arbejdsgrup-

pen arrangerede i 2004-2005, og som har dannet rygraden i projektet ”hvordan vil vi leve og bo i fremtiden?”. I de enkelte essays

henvises derfor ofte til disse møder, hvis hovedemner og oplægsholdere er angivet nedenfor.

Temamøder

25. februar 2004

1. Danskernes livsformer, værdier og tidsforbrug

set i relation til boligen

Livsformer og boligvalg

v.  Seniorforsker, ph.d. Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut

Danskernes tidsforbrug med særligt henblik på livet i boligen og i byen

v.  Projektleder Jens Bonke, Socialforskningsinstituttet

Danskernes værdier og disses betydning for valg af bolig, arbejde og fritid

v.  Professor Peter Gundelach, Sociologisk Institut, KU

11. maj 2004

2. Hvordan og hvor bor danskerne? Og hvorfor?

Hvordan bor danskere og indvandrere?

v.  Seniorforsker Hans Skifter Andersen, Statens Byggeforskningsinstitut

Hvor bor og arbejder danskerne?

v.  Forskningsleder Henrik Christoffersen, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut

Hvorfor bor de sådan? eller: Hvad er det, danskerne elsker ved deres bolig?

v.  Projektleder Anders Hede, Mandag Morgen

2. september 2004

3. De danske byers attraktionsværdier for virksomheder og borgere

Regionale udviklingstræk og byernes rolle og tilpasning

v.  Seniorforsker Niels Boje Groth, Center for Skov, Landskab og Planlægning, KVL

Byernes attraktionsværdier: Forventningerne til service

v.  Professor Sven Illeris, Institut for Geografi, RUC

Sidste mand lukker og slukker – om udviklingen i provinsens byer

v.  Seniorkonsulent Johan Bramsen, NIRAS Konsulenterne

25. oktober 2004

4. Fremtidens boliger

Fremtidens boligdrømme

v.  Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, fremforsk

Arkitektur, form og funktion i fremtidens boliger

v.  Arkitekt, seniorforsker Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Hvilke boliger kan vi sælge nu – og om 5-10 år?

v.  Projektudviklingschef Hans Christian Holm, Sjælsø Gruppen
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1. december 2004

5. Hvilke forhold gør byerne attraktive i fremtiden?

Kreativ kapital – Hvad betyder den for byernes tiltrækningskraft?

v.  Arkitekt MAA, regionplanlægger Ib Ferdinandsen, HUR

Hvad forlanger virksomhederne af et attraktivt internationalt miljø?

v.  Direktør O. Rolf Larssen, Copenhagen Capacity

Kunst og kultur som attraktionsfaktor i en by

v.  Direktør Allis Helleland, Statens Museum for Kunst

12. april 2005

6. Fremtiden for andels- og ejerboliger

Andels- og ejerboligerne som boligformer på det fremtidige boligmarked

v.  Specialkonsulent Jonas Møller, Dansk Byggeri

Andels- og ejerboligernes fremtidige finansiering

v.  Afdelingsdirektør, cand.polit. Stig Tørnes-Hansen, Realkredit Danmark

Nye ideer til udformningen af fremtidige (andels-) og ejerboliger

v.  Forstkandidat Jørgen Nimb Lassen, Landskabsværkstedet

18. maj 2005

7. Den almennyttige sektor og den private udlejning

Aktuelle – og mulige fremtidige – politiske initiativer

i forbindelse med udlejningsboligerne

v.  Afdelingschef Frank Bundgaard, Socialministeriet

Aktuelle problemer og mulige fremtidige former for den almene udlejningsboligsektor

v.  Adm. direktør Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark

Udlejningsboligens rolle – og problemer – på boligmarkedet

v.  Sekretariatsleder Peder Andersen, Det Økonomiske Råds Sekretariat

Konferencer

21. april 2004

1. Tilbageblik og status:

– Hvad troede vi for 10 og 20 år siden, at Danmark skulle leve af?

Lavindkomstkommissionens „uofficielle betænkning” 1980 og 1981:

Arbejdsnotater om erhvervsstruktur, teknologi og levevilkår

v.  Professor Jens Frøslev Christensen, Handelshøjskolen i København

Landsplanredegørelsen 1982 : Hvad gør vi ved Danmark?

v.  Departementschef Bo Smith, Beskæftigelsesministeriet

Erhvervsministeriets ressourceområdeanalyser fra 1990’erne

v.  Udviklingsdirektør Jørgen Rosted, Økonomi- og Erhvervsministeriet
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2. marts 2005

2. Hvor og hvordan vil vi bo?

– Boligmarkedet i vækst- og stagnationsområder

Hvilke (by-)områder er – og bliver – vækstområder? Og hvilke stagnerer?

v.  Seniorkonsulent Johan Bramsen, NIRAS Konsulenterne

Mulige og umulige udviklingsplaner for boligmarkedet i vækst- og stagnationsområder

v.  Direktør Kurt Albæk, Sadolin og Albæk

Hvad tør vi bygge i vækst- og stagnationsområderne?

v.  Investeringsdirektør Morten Boll, NCC

Mulighederne for udvikling af stagnationsområderne gennem kommunal bolig- og bypolitik

v.  Seniorforsker Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut

Kritiske kommentarer

v. Ejendomsmægler Mette Lykken, Ejendomsmæglerfa. Mette Lykken Bolig

v. Byplanlægger Peter Schultz Jørgensen, Roskilde Kommune

6. marts 2006

3. Hvordan vil vi bo i fremtiden?

- Afsluttende konference for projektet

A. Bosætning og boligvalg

Hvor vil vi bo? Polarisering mellem boligformer, byer og regioner

v.  Forskningschef Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut

I hvilken boligform I? Ejerboligens sejrsgang

v.  Seniorforsker Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut

I hvilken boligform II? Den almene boligs usikre fremtid

v.  Lektor Hans Thor Andersen, Statens Byggeforskningsinstitut

Hvem sørger for boligerne? De rå markedskræfter eller kommunernes planlægning?

v.  Centerleder Hans Kristensen, Center for Bolig og Velfærd, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

B. Kritisk vurdering af debatoplæggene

Set fra fremtidsforskerside

v.  Direktør Jesper Bo Jensen, fremforsk

Set fra developerside

v.  Direktør Morten G. Fossum, JM Danmark

Set fra finansieringsside

v.  Cheføkonom Sune Worm Mortensen, Realkredit Danmark

Set fra kommunal side

v.  Chefkonsulent Maj Green, Kommunernes Landsforening
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