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3FORORD

Massive prisstigninger på ejerboliger i 90’ene frem til 2006 skabte et voldsomt pres på boligmar-
kedet og en stigende efterspørgsel efter steder at bygge nyt. Med normal markedslogik in mente vil 
forventningen være, at højere priser medfører et større udbud af byggegrunde, der så vil være med 
til at dæmpe efterspørgslen og dermed prisudviklingen på det generelle marked. Men sådan gik det 
bare ikke. Trods de kraftigt stigende priser i vækstområderne skete der ikke en medfølgende stigning i 
udlægningen af nye grunde. 

I begyndelsen af 2008 er priserne på færdige boliger faldende, men grundpriserne har ikke fulgt trop. 
Developerne forventer, at grundpriserne vil falde, men kun trægt, og indtil da vil kun få større bolig-
projekter se dagens lys, da developerne ikke kan få en tilfredsstillende økonomi ud af de meget høje 
priser. Almindelig markedslogik kan med andre ord ikke forklare udviklingen på det danske boligmar-
ked alene – der er andre mekanismer på spil. Mekanismer, der er med til at holde udbuddet af byg-
gegrunde nede selv i perioder med voldsomme prisstigninger, og mekanismer, der er medvirkende til at 
skabe en træghed i prisreguleringen på byggegrunde trods et fald i boligpriserne. 

Mandag Morgen har i projektet ”Udbuddet af byggegrunde i Danmark”, der er fi nansieret af fonden 
Realdania, undersøgt, hvad der forklarer afvigelserne fra de forventede markedslogikker. Projektet 
viser, at udlægget af byggegrunde er afhængigt af en række andre faktorer end efterspørgsel, og at en 
vigtig forklaring på udviklingen er, at boligmarkedet de fl este steder ikke er et traditionelt marked. Det 
er præget af få, stærke beslutningstagere: kommuner og developere, der ofte hverken har kapacitet 
eller incitament til et øget udbud. Det er først og fremmest kommunerne, der er de reelle stopklodser, 
da det fra en kommunal synsvinkel i mange tilfælde er tvivlsomt, om det ud fra et investerings- og 
driftsmæssigt synspunkt er fornuftigt at igangsætte en omfattende udlægning af nye grunde.

Projektets hovedkonklusioner er sammenfattet i denne rapports sammenfatning og kan læses som 
en selvstændig artikel. De bagvedliggende analyser, overvejelser og konklusioner gennemgås i den 
resterende rapport i et grundigere og mere dybdegående format. Rapporten bygger på en lang række 
interview med relevante aktører fra stat, kommuner, developere m.fl . samt gennemgang af en omfat-
tende mængde litteratur på feltet. Undersøgelsen er udført i perioden 1. februar 2007 – 31. januar 
2008. Vi takker alle medvirkende i projektet for en god og konstruktiv modtagelse.

Rapporten er udarbejdet af projektleder og professor Peter Bogason, analytikerne Ole Kappelgaard, 
Astrid Læssø og Meik Wiking samt journalist Eva Harpøth, alle Mandag Morgen. Projektet har været 
tilknyttet og har haft megen glæde af faglige diskussioner i Center for Bolig og Velfærd under ledelse 
af Centerleder Hans Kristensen. Huset Mandag Morgen bærer det fulde ansvar for den foreliggende 
tekst.

København, 1. februar 2008

Lars Jannick Johansen
Direktør, Mandag Morgen
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Byggegrunde er i de senere år kommet i fokus i takt med boligprisernes fl ugt 

mod himlen. En undren har bredt sig – hvorfor er der ikke blev udbudt fl ere, 

og hvorfor har et trods alt stigende udbud af grunde tilsyneladende ikke nogen 

eff ekt på prisudviklingen på etablerede ejerboliger? 

Fænomenet ”byggegrunde” indgår altså i et efterhånden velkommenteret pro-

blemkompleks omkring et boligmarked, der i løbet af halvfemserne er blevet 

tre til fi re gange dyrere at træde ind på for førstegangskøbere. Og de afl edte 

konsekvenser: om storby-kommuner, som har svært ved at tiltrække eller fast-

holde ansatte til mellemindkomstjob – fordi de ikke har råd til at etablere sig 

med bolig i det område, de arbejder. Store stigninger i antallet, der fl ytter langt 

væk fra deres job, og et afl edt pres på vejnet, miljø og kollektiv trafi k. Om et delt 

Danmark – også på boligsiden – hvor kun de mest vellønnede kan betale for at 

bo i vækstområder tæt på de store byer. Sammen med de dårligst stillede og 

indvandrere, som har overtaget det sociale boligbyggeri i byerne. 

Den udviklede mytologi blev, at ”byggegrundene, det var kommunernes skyld”. 

De krævede for mange penge for deres jord. Deres jagt på maksimering af ind-

tægter til de slunkne kasser gjorde, at selv det at bygge selv blev for dyrt for 

mange. Det var derfor, at salg af byggegrunde ikke havde den spåede eff ekt på 

boligpriserne eller gav nye muligheder til dem der ikke formåede at etablere sig 

som ejer i allerede eksisterende boliger. 

Virkeligheden er, som så tit er tilfældet, en anden. 

Tre faktorer holder priserne oppe
Denne analyse, som er den første samlede undersøgelse og fremstilling af mar-

kedet for byggegrunde i Danmark viser, at der er tre faktorer, som holder pri-

serne på byggegrunde oppe: 

• Ingen af de centrale aktører på byggegrundsmarkedet har incitament 

til at medvirke til et stort udbud af byggegrunde. Deres interesse ligger 

i at holde udbygningen på et niveau, som de kan matche økonomisk og 

kapacitetsmæssigt. 

• Prisen på byggegrunde bestemmes af den forventede pris på den bolig, 

man planlægger at bygge på grunden. De lovmæssige krav til kommu-

nerne er, at grunde skal sælges til markedspris. Den sættes ud fra en 

Sammenfatning
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forventet salgspris af en færdig bolig – og denne bygges kun, hvis den kan 

sælges til en pris, som giver et passende overskud til developeren. Prisen 

for en byggegrund beregnes som regel af de selskaber, der skal sælge 

boligen senere – ikke af kommunerne. 

• Krav fra lands- og regionplanlægningen medvirker på et overordnet plan 

tilet relativt begrænset udbud af byggegrunde. Staten har gennem en 

årrække peget på byfortætning – som oftest byggeri i højden – ved sta-

tionerne som den mest ønskværdige måde at få fl ere boliger på. Men den 

type projekter møder ofte borgermodstand, hvoraf følger større risiko for 

developer og kommuner.

Kommunernes kapacitet er fl askehals
Kommunerne er den absolutte hovedaktør i forhold til et salg af byggegrunde. 

Ikke kun fordi de i en række tilfælde ejer den jord, der skal sælges, men fordi de 

i alle tilfælde af salg af byggegrunde har den afgørende ret til at godkende eller 

afvise et projekt. Kommunerne sidder på lokalplanerne og byggetilladelserne. 

Kommunerne har også den rolle, at de skal sørge for at de kommunale services 

er tilgængelige for alle kommunens borgere. Det betyder, at hvis kommunen 

giver tilladelse til at bygge og sælge nye boliger i større omfang, skal de samtidig 

sikre, at der er institutioner (i form af skoler etc.) til de nye beboere, ligesom 

de vil blive stillet til regnskab for infrastruktur (større veje, off entlig transport) 

selvom det ikke altid hører under deres ressort. 

At sikre sine borgere kræver mange kommunaløkonomiske overvejelser, og der 

er således meget mere økonomi i salget af byggegrunde end blot indtægter til 

kommunekassen.

Kommunernes primære interesse er ikke at få den kommunale økonomi til at 

vokse, men snarere at få den til at balancere. Det er uligt meget sværere, hvis 

man skal investere i nye institutioner og infrastruktur. Vækst skal ske i et tempo, 

hvor kommunens økonomi stadig kan holdes under kontrol. 

Et spil for de store
Den anden helt centrale aktør er developere, dvs. virksomheder, der opkø-

ber byggegrunde en masse og udbyder dem til salg til den enkelte boligejer, 

ofte inklusive et hus designet og bygget af virksomheden eller en partner til 

virksomheden. 

Der kan være tale om to kategorier af developervirksomheder. Den ene er de 

helt store fi rmaer såsom Skanska og NCC, som har en mængde aktiviteter og 

betydelige ressourcer bag sig. Den anden er lokale developere som agerer i et 

afgrænset geografi sk område og gennemfører mindre projekter. 

For developere af begge slags er målet enkelt: De skal have så stor indtjening på 

hvert projekt som muligt. Den kan blive truet, hvis udbuddet af færdige boliger 

i samme område bliver så stort, at priserne risikerer at falde.

Desuden er developere drevet af samme logik som alle andre virksomheder. 

Øget omsætning er ikke nødvendigvis vigtig, snarere er indtjeningen afgørende 

for virksomhedens overlevelse. Indtjening kan påvirkes på andre måder end ved 

at sælge mere – lige så sandsynligt er det, at eff ektiviseringer i produktionen 

kan føje til rentabiliteten. For developere er det altså også et spørgsmål om at få 

MM | Forskellige former for udvikling 
af grunde

I mindre danske byer og småbyer sker væk-
sten ofte i nye parcelhusområder. Kommuner 
har opkøbt landzonejord, som de efter behov 
inddrager i byzonen. De byggemodner jorden 
og udbyder de enkelte grunde til salg til den 
enkelte borger. 

I store byer ser man oftere større parceller, 
som udbydes til developere. Der ligger i byerne 
dog også en del mindre privatejede grunde, 
som sælges enkeltvis til parcelhusbyggeri. 
Kommunerne kan desuden byggemodne jord 
som i de mindre byer, men i de fl este tilfælde 
udbyder kommunerne ikke grunde til enkeltsalg 
til borgerne. 

Byområder er mest præget af projektformerne 
byomdannelse og byfortætning.

Byomdannelse sker, når f.eks. et tidligere 
erhvervsområde eller grunde, der tidligere var 
ejet af f.eks. Forsvaret eller DSB, omdannes 
til boligområde. Det kræver store investerin-
ger, som typisk kun kan løftes af en eller fl ere 
developere. 

Byfortætning handler om en mere intensiv 
udnyttelse af et areal ved en højere bebyg-
gelsesprocent. Det kan ske i forbindelse med 
byomdannelse, men ofte sker det ved at gam-
melt rives ned, og nyt bygges op.

Figur 1
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tilpasset mængden af projekter til virksomhedens kapacitet, så man ikke spilder 

eller mangler ressourcer. 

Virksomhederne har derfor en anden grund til at ønske et mere behersket salg 

af byggegrunde: Deres egen adgang til ressourcer. 

Hvis en virksomhed skal kunne skabe et byggeprojekt med succes, skal man 

have adgang til medarbejdere, der kan forestå byggeriet. Og i den periode, denne 

analyse fokuserer på, har der ingen ledig arbejdskraft været at få. Samtidig 

kræver et succesrigt projekt, at man har nær kontakt til kommunen omkring 

den lokalplan, der skal vedtages for området, hvilket kræver mange ressourcer 

hos virksomheden.

Undtagelsen: et egentligt marked
Den endelige boligejer er i langt de fl este tilfælde fraværende i processen om køb 

og salg af byggegrunde. Det klassiske marked for byggegrunde, hvor en kom-

mune byggemodner et nyt parcelhusområde, som den enkelte person/familie 

køber i en budrunde, fi ndes i et minimum af tilfælde, typisk i landkommuner. 

(Se tekstboks om Gl. Årslev). 

Situationen fra 60’erne og 70’erne, hvor en familie købte en grund og for egen 

hånd byggede hus i ferier og fritid, eksisterer altså kun i meget lille omfang. Det 

var givetvis manges vej til ejerbolig for 35-45 år siden, men det marked fi ndes 

knap nok længere. 

Virkeligheden er snarere et forhandlet samspil end et marked. Mellem kom-

munerne og de to slags developervirksomheder. 

Krav om markedspris kan dæmpe udbud
Det forhandlede samspil eksisterer ikke blot, fordi det – ganske hensigtsmæs-

sigt – kan sikre, at diverse knaster i et stort byggeprojekt kan ryddes af vejen 

løbende. Det er også opstået, fordi præcis den model giver mulighed for, at alle 

parter kan leve op til de lovmæssige krav omkring udbud af byggegrunde og 

kommunal udvikling. 

Centralt i denne sammenhæng er, at byggegrunde skal handles til markedspris 

– uanset om de er ejet af kommuner, staten eller private. Øvelsen består således 

i at fi nde frem til denne markedspris. 

En sådan er ikke afgjort af en opgørelse over priser på jord eller lignende – det 

handles der for få byggegrunde til, og statistikkerne er for ufuldstændige. I 

stedet afgøres prisen for jord af den forventede salgspris af færdige boliger. 

Denne pris er udgangspunktet for et baglæns regnestykke, der ender i, hvad en 

developer – stor eller lokal – vil betale for jord. Byggegrunde sælges – igen pga. 

lovkrav – stort set kun via udbud, og de bud, der kommer, har således udgangs-

punkt i boligmarkedet. 

Prisen på grunden kan således godt blive sat lavere, uden at det nødvendigvis 

bliver omsat i lavere boligpriser – man vil ofte se, at det bliver omsat i bedre 

kvalitet eller højere indtjening til developer. 

Af samme grund kan man heller ikke regne med, at fl ere byggegrunde kan få 

salgspriserne på boliger til at falde. Byggegrundene bliver solgt med en pris-

CASE 2 | Høje-Taastrup 
– byfortætning med modstand

Byudviklingen i Høje-Taastrup er fokuseret på 
de stationsnære områder. Det er den type 
udvikling, regionplanen tillader, områder til par-
celhusudstykninger er ikke frigivet. Stationsnær 
udvikling er at foretrække, fordi det understøtter 
brugen af kollektiv trafi k og dermed bæredygtig 
udvikling. 

Der arbejdes altså med det, man kalder byfor-
tætning – mere intensiv udnyttelse af eksiste-
rende arealer.

Nogle projekter har mødt stor borgermodstand. 
En lokalplan indebar, at man for at sikre develo-
pers rentabilitet i det planlagte projekt udvidede 
den oprindelige kommuneplans bestemmelser 
om højden på nyt byggeri fra 1½ til 4 etager og 
bebyggelsesprocenten fra 30 til 65 pct. 

Det forslag medførte klage til Naturklagenævnet 
(som dog afviste klagen) og udbredt modstand 
under den offentlige høringsproces og dia-
logmøder med borgere. Det endelige projekt 
endte med boliger i to etager, men med en høj 
bebyggelsesprocent. 

Figur 3

CASE 1 | Gl. Årslev 
– det klassiske udbud i aktion

Området ligger syd for Odense og mærkede som 
mange andre landområder tæt ved store byer en 
stor stigning i tilfl ytningen efter årtusindskiftet. 
Der skete en langt hurtigere boligudbygning end 
forventet, og de arealer, som ifølge regionplanen 
skulle svare til 12 års byudvikling, blev brugt på 
tre år. I 2005 blev der bygget 100 boliger mod 
nul i 1993. 

Boligerne blev bygget på grunde, der var byg-
gemodnet og solgt i udbud af kommunen. 
Langt den overvejende del til enkeltpersoner. 
Grundene blev solgt via budrunder i fl ere etaper 
i de mest attraktive af områderne. 

Prisen for disse grunde er i første etape fastsat 
ud fra byggemodningsomkostningerne. I anden 
og tredje etape ud fra prisen i forrige runde. Her 
er altså tale om et marked for byggegrunde i 
klassisk forstand. 

Figur 2
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sætning af boligerne på grunden som udgangspunkt. Hvis forventningerne til 

denne pris siden hen ændrer sig negativt, bliver projektet ikke gennemført. 

Høje bygninger møder modstand
Fra statslig side har der i en årrække været et tydeligt ønske om, at nye bolig-

områder skulle være ”stationsnære” og på den måde udnytte det eksisterende 

byrum og faciliteter. På den måde ville de fl este nye boliger opføres i form af det, 

der kaldes byfortætning, dvs. mere intensiv udnyttelse af et eksisterende areal.

At forfølge den strategi har dog ind i mellem skabt problemer for kommuner og 

developer. Byfortætning betyder typisk højere byggeri, hvilket ofte møder mod-

stand hos borgerne – især naboer til byggeri, der er udset til at vokse i højden. 

Kommunernes indfl ydelsesramme
Når kommunerne tager stilling til spørgsmål om byudvikling og udvidelse af 

boligmassen, sker det ud fra fi re hensyn: 

• Kommunerne skal skabe sammenhæng mellem institutionskapacitet og 

befolkningsprognoser plus den økonomiske eff ekt af tilfl yttere fra forskel-

lige segmenter (f.eks. børnefamilier, yngre pensionister) og kommunens 

økonomi. 

• Kommunen er samtidig underlagt regler om at skulle gennemføre salg af 

byggegrunde gennem udbudsrunder for at sikre, at markedspriser opnås. 

• Kommunerne er begrænset i deres udlæg af grunde til socialt boligbyggeri 

af statens regler om et loft på omkostningerne til denne type byggeri.

• Kommunerne skal medvirke til at sikre bevarelse af natur, fredede byg-

ninger, bymiljøer, arkitektoniske traditioner og kvaliteten i boligmassen i 

Danmark. 

Kommunens centrale værktøj er lokalplanerne. Gennem en lokalplan kan de 

mange forskellige interesser i lokalplanområdet afvejes. De er grundstenen i 

det danske plansystem. Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik over 

udbygning med boliger og arbejdspladser, trafi k etc. i hele kommunen, bestem-

mer lokalplaner detaljer omkring bebyggelsen og anvendelsen af et mindre 

område. 

Det er gennem lokalplanerne, at kommunerne kan påvirke udbuddet af byg-

gegrunde. Ved at udarbejde en kommuneplan kan de udlægge byzone (hvori 

byggeri er tilladt) og følge op med lokalplaner, i hvilke kommunerne kan 

påvirke type og kvalitet af byggeri ved at fastlægge restriktioner for byggeriets 

udformning. 

Mange kommuner ejer grunde, men kommunen kan ikke fastsætte en grund-

pris efter forgodtbefi ndende. Kommunen er tværtimod forpligtet til at sælge til 

markedspris for at undgå en subsidiering af private. Som udgangspunkt skal 

kommunen derfor sælge til højeste pristilbud, når den udbyder grunde til salg, 

men der er en bestemmelse i loven, der gør at kvalitetsparametre også kan ind-

drages i vurderingen. Den bevirker, at der langtfra altid sælges blot til højeste 

pris. Kommunerne vil have kvalitet i nyt byggeri. 

Kommunen kan altså påvirke udformingen af boliger og deres omgivelser i 

kommunen, og dermed har den en vis indfl ydelse på prisdannelsen – de kan 

designe, hvor attraktivt et boligområde, der vil blive udviklet. Når et areal, der 

skal sælges til bebyggelse, er ejet af andre end kommunen (private, virksomhe-

der, staten), er kommunen ikke indblandet i selve prisfastsættelsen. 

MM | Tre slags udbud, når kommunen 
ejer jorden

Licitation – bruges i forbindelse med udlæg-
ningen af større arealer til ny bebyggelse. 
Købstilbuddene vil typisk være skitser til bebyg-
gelse fra developere med en prisangivelse. 
Herefter kan kommunen indgå i forhandling med 
udvalgte tilbudsgivere. Valg af tilbud er herefter 
en sammenvejning af pris og projektets kvalitet. 

Bar mark – køberen af en sådan må byg-
gemodne arealet inden for rammerne af en 
lokalplan, som enten allerede er fastsat, eller 
som udvikles i samspil med den developer, der 
køber arealet.

Byggemodning og salg af enkeltgrunde – hvor 
kommunen sælger én grund til én familie, som 
individuelt forestår byggeprocessen.

Figur 4
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Developere som aktive byudviklere
Den anden store aktør i spillet om byggegrunde i Danmark er developere. 

Developere er med til at sætte priserne for jord og faciliterer udviklingen i byer 

og regioner. De udgør væsentlige medspillere for kommunerne og hjælper dem 

ofte til at se nye muligheder. 

De større danske developere afsætter betydelige ressourcer til at opspore byg-

gegrunde. Samtidig formår de lejlighedsvis at se muligheder, kommunerne ikke 

altid får øje på, og har bl.a. derfor en vigtig rolle i forhold til byggegrunde. 

Selvom virksomhederne arbejder forskelligt, er de – store som små – fælles om, 

at deres helt afgørende instrument er den interne beregning – kalkule – som 

de skal præstere for at se, om et givent projekt kan betale sig for dem. Denne 

beregning starter altid med en vurdering af den potentielle salgspris for boliger 

i det område, man har øje på. Denne pris bliver sat ind i developerens kalkule, 

hvor udgifter til projektudvikling, omkostninger ved byggeriet og avance indgår. 

Gennem denne kalkule regner developeren ud, hvilken pris man kan give for 

et stykke land. 

Efter den udregning etablerer man kontakt til kommunale myndigheder for at 

drøfte lokalplanen, og til eventuelle ejere af det areal, man gerne vil udvikle. 

Det er helt normalt, at developere er faste ”kunder” i kommunernes tekniske 

forvaltninger, og at man fra virksomhedernes side prøver at få indpasset sine 

ideer om bebyggelsesprocenter og andre forhold i lokalplanen. 

Gensidig afhængighed
Lokalplanerne er altså af afgørende betydning for developerne. Deres mulighe-

der for udvikling og profi t afhænger af samarbejdet med kommunen om lokal-

planen. Samtidig er kommunen afhængig af developer til at skabe udvikling 

for byen. 

De fl este kommuner synes at betragte developerne som dygtige sparringspart-

nere og går op i at behandle ders henvendelser ordentligt. Der er også talrige 

eksempler på, at virksomhederne ser muligheder, hvor kommunerne ikke kan 

– så kommunen kan øge udbuddet af potentielle byggegrunde. 

Developerne råder ofte også over stor ekspertise udi udarbejdelsen af lokalpla-

ner – noget, kommunerne kan drage fordel af. I mange tilfælde bliver et areal 

sendt i udbud enten uden lokalplan eller med en meget åben og bred plan. Efter 

salget udarbejdes lokalplanen i samarbejde mellem developerens arkitekt og 

kommunen. 

Samarbejdet mellem de to parter kan være langvarigt og starte længe før, et areal 

kommer i udbud. Til gengæld skal arealet ifølge loven i udbud – uanset hvor 

meget en virksomhed har deltaget i udviklingen af projektet. 

Grundlæggende har de to aktører modsatrettede interesser – developerne vil 

købe jorden som billigt så muligt og have så fl eksible og lempelige lokalplans-

krav som muligt. Kommunen ønsker maksimal indtjening i kombination med 

høj kvalitet i projektet. 

Forholdet og samspillet mellem kommuner og developere har da også ændret 

sig i løbet af de år, priserne på boliger steg voldsomt. Hvor developerne tidligere 

blev mødt med taknemmelighed over deres vilje til at udvikle et område, bliver 

der nu stillet mange fl ere krav. 

CASE 3 | Hillerød 
– et egentligt partnerskab

Hillerød Kommune har over fl ere år arbejdet på 
at udvikle en helt ny bydel i den nordvestlige 
del af kommunen – Ullerødbyen. Det forløb 
viser, hvordan partnerskaber kan udvikles på to 
niveauer – mellem kommune og developer og 
kommune og borgere. 

For nogle er dette et eksempel på, hvordan et 
ideelt samarbejde kan se ud. Der bliver dog 
også udtrykt betænkeligheder over for så nær 
en relation mellem kommune og developer. 

Samspil med developer
Der blev i 2005 oprettet en partnerskabsaftale 
med projektets interessenter. Efter afklaring af 
ejerforhold på grundene indgik man aftale med 
Skanska og NCC. Aftalen dækkede fordelingen 
af praktiske opgaver og visionen for områ-
det. Grundejerne (kommune og developere) 
skulle stå for byggemodning og grønt område. 
Developere skulle betale for udarbejdelsen af et 
kvalitetsprogram, der beskriver boligtyper, byrum-
mene, beplanting og miljø. 

Samspil med borgere
Hillerød kommune havde sideløbende med 
partnerskabsaftalen øje for at involvere borgere 
i kommunen tidligt i forløbet. Af samme grund 
har omfanget af borgerklager været meget lavt i 
betragtning af projektets størrelse. 

Der blev holdt tre borgermøder i efteråret 2005, 
omkring samme tidspunkt som partnerskabs-
aftalen blev indgået. Siden blev der arrangeret 
et borgerværksted forud for udarbejdelsen af 
lokalplanerne for første etape af projektet. 
Temaet var ”indretningen af landskabsrummet”, 
dvs. det omkringliggende miljø. Der deltog over 
140 personer, langt de fl este var naboer til den 
nye bydel. En rapport samlede resultaterne, og 
ideerne er efterfølgende indarbejdet i videst 
muligt omfang i den videre planlægning. 

Figur 5
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Undersøgelsens baggrund og overordnede problemstilling
Priserne på ejerboliger er i en årrække steget voldsomt i store områder af 

Danmark – selvom 2007 medførte fald mange steder. I perioden mellem 1993 

og 2006 oplevede mange kommuner voldsomme stigninger i ejendomsvur-

deringen – enkelte steder knap 300 pct. Særligt omkring de større byer steg 

vurderingen af ejendomme. Alene københavnernes boliger blev i løbet af 13 år 

næsten 400 mia. mere værd. I spørgeundersøgelsen i forbindelse med rappor-

ten ”Fremtidens boligpolitik”1 fra 2003 blev problemet, ”at der mangler billige 

boliger i Storkøbenhavn og Århus”, vurderet som det alvorligste af danskerne.

Normalt kan prisen på en vare ikke stige så voldsomt, uden at udbuddet følger 

med og efter nogen tid presser prisen tæt ned omkring produktionsomkostnin-

gerne. Men for ejerboliger gælder det, at især knaphed på byggegrunde varigt 

kan holde ejerboligpriserne langt over prisen på produktionsomkostninger på 

nybyggeri. 

1 Mandag Morgen: Fremtidens Boligpolitik – ifølge danskere, 2003

MM | Udvikling i ejendomsvurderingen fra 1993 til 2006

Figur 6
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Udviklingen i byggeriet i Danmark det sidste årti kan derfor vække forundring. 

Vækst i reallønnen, lav ledighed og rente har presset ejendomspriserne i vejret, 

uden at nybyggeriet har fulgt tilsvarende med. Fænomenet er bemærket af fl ere 

iagttagere. Statens Byggeforskningsinstitut og AKF skrev i 2001, at ”man kan 

overveje, om boligmarkedet ikke længere fungerer i Danmark. Det kunne være 

at kommunernes udbud af byggegrunde var utilstrækkeligt.”2 Også ATV har 

rejst temaet om kommunernes indfl ydelse på ejendomspriserne i en debatbog. 

Her argumenteres det, at kommuner ”… agerer ud fra en meget lokal og snæver 

markedslogik, som indebærer, at off entlig byggejord bortauktioneres til høje 

priser på grund af knaphedssituationen.”3 

OECD-rapporten for Danmark for 20064 er imidlertid det studie, der er kommet 

tættest på en egentlig analyse af problemstillingen. Den påpeger en sammen-

hæng på amtsniveau mellem nettoændringer i boligmasse målt i m² og nomi-

nelle ændringer i huspriser. Den viser, at Danmark i 2005 ligger ganske højt, 

når huspriser sammenholdes med konstruktionsomkostninger. Rapporten 

peger endvidere på, at med det nuværende fi nansieringssystem for de lokale 

myndigheder vil kommunerne have nettoudgifter på kort sigt, når en familie 

tilfl ytter kommunen. Det skyldes, at dette påkræver investeringer i den sociale 

infrastruktur. Det kan skabe træghed i udbuddet af byggegrunde. OECD tilskri-

ver endvidere ophævelsen af ”frigørelsesafgiften” fra 2004 som årsag til kom-

munernes manglende incitament til at omlægge landzoner til byzoner, hvorfra 

byggegrunde kan udstykkes5. 

Det overordnede spørgsmål for vores undersøgelse er på denne baggrund: 

• Hvorfor er der et så relativt lille udbud af byggegrunde, at det ikke kan 

begrænse prisstigningerne på ejerboliger i vækstområder? 

Der fi ndes ikke nogen systematisk dansk undersøgelse af prisdannelsen på 

byggegrunde. Projektet yder derfor et selvstændigt bidrag til forskningen på 

området. Projektet belyser en række temaer:

• Bestemmende faktorer for udbuddet af byggegrunde 

• Sammenhængen mellem udbuddet og prisdannelsen

• Kortlægning af mulige eff ekter af lille udbud/høje grundpriser

•. Udviklingen på området efter strukturreformen

Det første spørgsmål er det centrale og vil optage det meste af undersøgelsen, 

som er gennemført i perioden 1. februar 2007 - 31. januar 2008. 

2 SBi og AKF: Det danske boligmarked – udvikling i boligforsyning og boligønsker, 2001.

3 Akademiet for de Tekniske Videnskaber: Den gode bolig – Hvordan skal vi bo i fremtiden?, 2006.

4 OECD: Economic Surveys 2006 – Denmark.

5 Det er dog tvivlsomt, om denne del af analysen holder. For af Skatteministeriets indtægtsliste 
for marts 2004 fremgår det, at provenuet har været så begrænset (eksempelvis 1.073.000 kr. 
for marts 2003 og 4.229.000 kr. for marts 2004), at det næppe kan påvirke den kommunale 
adfærd meget.
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Projektets arbejdsspørgsmål
Vi så oven for, at undersøgelsen omfatter fi re temaer, hvoraf det første er det 

centrale for materialeindsamlingen. De konkrete spørgsmål, som undersøgel-

sen afdækker, er følgende, og svarene sammenfattes i rapportens afsluttende 

kapitel ”Sammenfattende analyse”: 

TEMA 1. Bestemmende faktorer for udbuddet af byggegrunde

• Hvilke rammebetingelser skaber planlovgivningen og administrationen 

heraf på området for aktørerne i lokale planbeslutninger relateret til 

byggegrunde?

• Hvem i den off entlige sektor deltager faktisk i beslutninger om udbuddet 

af byggegrunde i Danmark via det fysiske plansystems kanaler? 

• Hvilken rolle spiller de forskellige aktører i beslutningsprocessen – såsom 

 • overordnede myndigheder?

 • lokale politiske interesser, f.eks. naboer?

 • markedsaktører som developere, grundejere mv.? 

• Hvad er de forskellige off entlige og private beslutningstagernes inci-

tamenter for deltagelse, og hvilke konsekvenser er der for det sam-

lede udbud, og for størrelse, byggemodningstakt og lokalisering af 

byggegrunde? 

TEMA 2. Sammenhængen mellem udbuddet og prisdannelsen

• Hvad er aktørernes opfattelse af sammenhængen mellem udbud og pris? 

• Kan der opstilles konkrete beregningseksempler?

• Spiller selve prissætningsprocessen (f.eks. auktion) en rolle?

• Hvad fi ndes der af pålidelig statistik på området? 

• Såfremt der kan dannes bedre statistikker, hvilke analyser kan der så laves, 

der belyser sammenhængen mellem udbud og prisdannelse?

TEMA 3. Kortlægning af mulige eff ekter af lille udbud/høje grundpriser 

• På baggrund af teoretiske ræsonnementer og interviewpersonernes 

opfattelser, hvad kan man da sige om konsekvenserne af høje 

grundpriser har i form af:

 • pendling

 • risiko for ejerboligprisbobler

 • mindre incitament til produktivitetsforbedring i byggesektoren

 • pres på udgiften til selve byggeriet

 • højt lønomkostningspres på erhvervslivet 

 • tendenser til boligmæssig segregering

TEMA 4. Udviklingen på området efter strukturreformen

• Vil større kommuner pege i retning af større eller mindre lokalt udbud? 

• Sker der opgaveændringer i forbindelse med strukturreformen, som påvir-

ker de lokaløkonomiske incitamenter og lokalpolitiske hensyn? 

• Er der overgangseff ekter, f.eks. projekter der går i stå eller accelereres som 

følge af strukturreformen?

Metode
Undersøgelsen er langt overvejende foretaget på grundlag af kvalitativ metode. 

Kernematerialet er en række cases, der belyser forskellige sider af problem-

stillinger og arbejdsspørgsmål. Undersøgelsen tilsigter på ingen måde at være 

generaliserende i tid og rum. Den tilsigter i stedet at være konkret, og dermed 

tids- og stedsbestemt. På baggrund af disse forhold er det alligevel muligt at 

udlede en række tendenser, der så gør det ud for en række tilnærmelser til 

generaliseringer.
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Nyinstitutionel teori (se kapitlet ”Baggrund, statistik og teori”) giver perspekti-

verne for undersøgelsen. Metodemæssigt har opgaven været at: 

• Afklare hidtidige undersøgelsers resultater

• Finde relevant statistik

• Afklare udvalg af vækst- og stagnationsområder

• Specifi cere spørgsmål (operationalisere) til plansystemets funktionsmåder 

mht. byggegrunde

• Udvælge en række kommuner til at danne grundlag for dataindsamling

• Udvælge relevant materiale fra kommunerne til evt. casebehandling

• Finde kontakt- og interviewpersoner i kommunerne

• Finde interviewpersoner uden for den kommunale organisation

• Gennemføre interview

• Fastlægge cases endeligt

• Bearbejde materialer til cases via interview og materiale fra internettet og 

interviewpersoner

• Udtrække svar på problemstillingerne på tværs af cases

• Færdigskrive cases til sammenhængende rapport

• Færdigskrive konklusioner og krav til fremtidig forskning

Casekommuner
Kommunerne er blevet udvalgt ud fra følgende kriterier. Hovedvægten lægges 

på kommuner i hovedstadsområdet og Midtøstjylland, som er de to egentlige 

vækstområder i Danmark. Derudover er udvalgt kommuner i udkantsområder. 

Følgende 17 kommuner er indgået i undersøgelsen (antal sammenlagte kommu-

ner er sat i parentes): Hovedstadsområdet: Albertslund, Allerød, Frederikssund 

(2), Gribskov (2), Helsingør, Hillerød (3), Høje-Taastrup, og Hørsholm. Midt-

østjylland: Favrskov (5), Fredericia, Hedensted (3), Syddjurs (4), Skanderborg (5) 

og Vejle (6). Udkantområder: Faaborg-Midtfyn (5), Lolland (7) og Ringkøbing-

Skjern (5). Udvalget dækker således 54 kommuner før 2007, men alle disse kom-

muner er naturligvis ikke undersøgt. 

Kommunerne udgør tilsammen en palet i forhold til størrelse, beliggenhed i 

forhold til København/Århus, frihedsgrader i forhold til byggemuligheder i regi-

onplanen, sammenlægning ved strukturreformen og vækst i byggeri. Det giver 

i dagens Danmark ingen mening at tale om en repræsentativitet, for med 98 

kommuner er der ikke nogen mulighed for en traditionel statistisk analyse med 

kommunen som analyseenhed. Vi arbejder i stedet med et antal faktorer, som 

vi belyser mere i dybden ved at belyse en række cases. Vi udvalgte 8 kommuner 

ud af de 17 undersøgte til at levere case-eksempler.

Udgangspunktet for udvalg af cases har været en præliminær gennemgang af de 

senere års lokalplaner ud fra den enkelte kommunes hjemmeside. De anvendte 

kommuners hoveddata er at fi nde i bilag 2. Vi tog så kontakt med kommunens 

planlægningsafdeling (organiseret noget forskelligt fra kommune til kommune) 

og bad om en samtale om disse planer og bad samtidig interviewpersonen om at 

tage planer eller planforslag frem, som vedkommende fandt interessant ud fra 

vores projektbeskrivelse, som vi fremsendte per mail. Herefter fulgte et interview 

på op til et par timer, hvor vi gennemgik en række problematikker ved kommu-

nens plan- og boligpolitik. Interviewguiden er at fi nde som bilag 1. Vi har i et par 

kommuner interviewet borgmestre og politikere, men fandt derefter, at de ikke 

kunne tilbringe projektet noget særligt, som vi ikke kunne fi nde ved interview 

med forvaltningen og gennemgang af materiale på kommunens hjemmeside. 

Vi udvalgte efter nogle interviews i kommunerne en række developere til inter-

views: Bertel Jensen, Freja, JM Danmark, Keops, M. N. Entreprise, MT Højgaard, 

NCC, Sjælsø og Skanska. Vi kontaktede organisationerne og fi k typisk en 
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samtale med personer på udviklingsdirektørniveau. Vi sendte dem, ligesom i 

kommunerne, projektbeskrivelsen og bad dem om til mødet at medbringe et 

par eksempler på sager, som de ud fra deres erfaringer fandt interessante til 

belysning af samspillet med kommunerne om et projekt. Spørgerammen for 

developerne fi ndes i bilag 3.

Vi har i enkelte tilfælde været i kontakt med andre personer, således en gruppe 

protesterende borgere og en tidligere ansat i et developerselskab. 

Interviewene er for det første brugt til at identifi cere ”typiske” svar f.eks. med 

hensyn til kontakttidspunkter i forhold til developere. For det andet har de været 

afsættet til at identifi cere cases, som kunne belyse fænomener i detaljen, altså 

”fortælle historien” om centrale elementer i vores undersøgelse. Vi har herefter 

udarbejdet casene, primært på baggrund af materiale, som er off entligt tilgæn-

geligt. Det har således stort set ikke været nødvendigt at bruge interviewene til 

egentlige citater. Men uden interviewene ville det have været vanskeligt at fi nde 

detaljerne i en del af casene. 

Svarene på undersøgelsens spørgsmål fremkommer ved triangulering, ved 

anvendelse af forskellige metoder, der til sammen supplerer hinanden i kon-

struktionen af svar. Udgangspunktet for undersøgelsen er derfor ikke den 

absolutte sandhedsværdi af hvert enkelt dokument og hver enkelt udtalelse fra 

interviewpersoner. De cases, som danner rygraden i undersøgelsen, har alle en 

vis usikkerhed indbygget, men i kraft af at materialet stammer fra fl ere kilder, 

er sandsynligheden for større faktuelle fejl meget lille. De enkelte cases er sendt 

til relevante interviewpersoner for kommentarer for at sikre en genkendelighed, 

men vi har ikke bedt om korrektioner mht. vores vurderinger af indholdet i 

casen. 

Interview er i de fl este tilfælde foretaget af to personer. Der er ikke anvendt 

båndoptager, da vi ikke har haft behov for en sproglig granskning af indholdet, 

ej heller analyseret sætninger for deres sammenhæng og sandhedsværdi isoleret 

set. Interviewene har først og fremmest haft til formål at skaff e adgang til materi-

ale, og til at give interviewpersonens vurdering af en række forhold. Det har i alle 

tilfælde været en forudsætning, at eventuelle citater ville blive forelagt før brug, 

ligesom brug af ikke-off entligt materiale skulle godkendes. Umiddelbart efter 

interviewets afslutning er der skrevet essensreferater til internt projektbrug.

Materiale, hvis brug som casebaggrund skulle godkendes i sin endelige version, 

har ikke været genstand for underkendelse i noget tilfælde. Vores analyse og 

konklusioner har ikke været cirkuleret blandt de interviewede.
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I dette afsnit vil vi se på projektets baggrund. Vi vil se, hvilke statistikker der kan 

hjælpe os til at forstå genstandsfeltet og hvilken forskning der hidtil har været 

udført på området. Afslutningsvis vil vi redegøre for vores teoretiske ramme. 

Det følgende kan derfor forekomme tungt at læse, men for den statistisk og 

teoretisk interesserede er det nødvendige mellemregninger. Andre kan gå videre 

til næste kapitel.

Offentlige statistikker
Ideelt set kunne projektgruppen ønske sig datamateriale over byggegrunde, 

der inkluderede pris, modningsgrad, herlighedsværdi mv. på kommunalt plan. 

Dette ville give muligheder for at analysere prisudviklingen på byggegrunde 

over tid og forsøge at måle forskellige faktorers indfl ydelse på denne. Det vir-

kelige billede er dog langt fra ovenstående scenarium, hvilket vi vender tilbage 

til nedenfor.

Projektgruppen er ikke den første, der har søgt efter datamateriale på byg-

gegrunde. Andre interesserede i genstandsfeltet har tidligere bearbejdet 

off entligt datamateriale og forsøgt sig med at kæde eksempelvis boligpriser 

Baggrund, 
statistik og teori

MM | Amtsvis udvikling i huspriser og boligbyggeri
Procentvis stigning fra 1995-2004

Figur 1

Kilde: Weekendavisen, 11. maj 2006
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sammen med nettotilvæksten i boligarealet (der jo bl.a. afgøres af udbuddet af 

byggegrunde).

I en artikel i Weekendavisen fra maj 2006 fi gurerer fi gur 1. Grafen understøtter 

tesen om sammenhængen mellem nybyggeri og priserne på boligmarkedet. Der 

argumenteres for, at i de amter, hvor nettotilvæksten i boligarealet har været 

mindst, har husprisernes stigning været højest. Er der derimod tilgået en stor 

procentuel vækst i boligmassen i et givent område, er prisstigningerne holdt nede.

Der eksisterer statistik på området for byggegrunde. Danmarks Statistik har 

serier, der dækker byggegrunde over og under 2000 m², og der kan eksem-

pelvis skabes et prisindeks på grunde under 2000 m² i perioden mellem 1992 

og 2005. Samtaler med Danmarks Statistik afdækker dog en række problema-

tiske træk for datamaterialet i forhold til projektgruppens interesser. For det 

første rubriceres alt fra parcelhuse til vindmølleparceller og grunde til bolig- 

og erhvervsformål under ét. Danmark Statistik får data fra SKAT, som heller 

ikke har mulighed for at afdække, med hvilket formål den enkelte grund købes. 

Denne oplysning fremgår nemlig ikke på den blanket, der sendes til SKAT i for-

bindelse med køb. For det andet er datamaterialet kun på nationalt niveau, og 

således ikke anvendeligt i forhold til at afdække forholdene og sammenhængene 

i de enkelte kommuner. 

”På baggrund heraf vil det antal, som 
ligger til grund for gennemsnitsberegninger, 
variere meget og resultere i usikre resultater.”

www.skat.dk

På SKATs hjemmeside fi ndes Statistik for ejendomsvurdering, der dækker over 

data fra andet halvår 2001 til andet halvår 2006. Datatabellerne indeholder 

opgørelser fordelt på otte kommunegrupper. Data dækker ubebyggede grunde 

over og under 2000 m². Ubebyggede grunde er inkluderet i datamaterialet, men 

SKAT tager forbehold for data på ubebyggede grunde. Dette skyldes, at der i 

MM | Prisindeks for grunde under 2000 m2  (1995=100)

Figur 2

Kilde: Danmarks Statistik EJEN 6
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denne kategori er forholdsvis mange salg, der ikke har en selvstændig vurdering 

– eksempelvis, grunde som udstykkes og sælges separat. 

Endvidere skyldes SKATs forbehold, at grunde, modsat eksempelvis ejen-

domme, ikke handles gentagne gange. Som regel sælges de og bebygges og 

sælges herefter med hus gentagne gange. Dette betyder, at de ubebyggede 

grunde, der sælges, ikke er direkte sammenlignelige. De grunde, der sælges 

ubebyggede, bevæger sig fra byernes midte og længere og længere ud (se fi gur 

4 nedenfor). Da grunde nærmest centrum er dyrere, bliver den reelle prisud-

vikling ugennemsigtig. Ovenstående tendens synes også at kunne spores på 

regionalt niveau. Eksempelvis synes hovedstadsregionen at være kendetegnet 

af fl ere udstykninger (de røde markeringer), jo længere væk fra Københavns 

centrum man kommer. 

”På baggrund af de ovenfor omtalte 
kilder til usikkerhed omkring den generelle 
prisudvikling har SKAT besluttet ikke at 
beregne et indeks for ubebyggede grunde.”

www.skat.dk

På grund af de store usikkerheder i det statistiske materiale for ubebyggede 

grunde, har projektgruppen valgt at fokusere den off entlige vurdering af 

grundværdier. 

De offentlige vurderinger
Vi har i ovenstående set på manglerne i de off entlige statistikker i forhold til 

vores genstandsfelt. I det følgende vil vi trække på statistikken fra den off entlige 

grund- og ejendomsvurdering. Der kan ikke sættes lighedstegn mellem den 

off entlige ejendomsvurdering og den reelle markedspris. Den off entlige ejen-

domsvurdering er ofte noget lavere end markedsværdien. Dette skyldes bl.a., at 

den off entlige vurdering ikke sker med en sådan frekvens, at den kan følge med 

udviklingen på markedet. Når vi har valgt at anvende den off entlige grund- og 

ejendomsvurdering. skyldes det, at vi her har at gøre med et omfangsrigt data-

materiale på kommuneniveau i den periode, der interesserer os. Selvom der kan 

være en diskrepans mellem den off entlige vurdering og markedsværdien, følger 

den off entlige vurdering dog tendensen på markedet og er således en indikator 

på markedsudviklingen.1

Vi vil i det følgende først se på udviklingen i ejendomsvurderingen i de danske 

kommuner i perioden 1993 til 2006, herefter vil vi afdække udviklingen for 

grundvurderingen i samme periode, og afslutningsvis vil vi undersøge en even-

tuel sammenhæng mellem de to elementer.

Som nævnt i sammenfatningen til denne rapport steg værdien af de danske 

ejendomme voldsomt op gennem 1990’erne og et godt stykke ind i dette årti. 

Populært sagt blev grundejerne rigere ved at sove end ved at arbejde, da frivær-

dierne voksede eksplosivt. Dette forstærkede forskellen mellem ejere og lejere. 

Udviklingen forstærkede desuden forskellen mellem land og by. Prisstigningerne 

var nemlig ikke lige fordelt geografi sk set, men koncentrerede sig om de større 

1 Data kan fi ndes under bilag 5 i Appendiks

MM | Attraktionsværdi
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byer i Danmark – hvis man ser på de absolutte tal i diagram 2.5. Her ses det, 

hvorledes hovedstadsområdet og de større byer ved Jyllands østkyst, Odense og 

Aalborg, stod for de største stigninger. I de røde områder voksede ejendomsvær-

dien fra 1993 til 2006 mellem 7.846 mio. kr. og knap 400 mia. kr. 

Billedet er imidlertid en smule anderledes, hvis man ser på udviklingen i den 

samlede ejendomsvurdering fra 1993 til 2006 målt ved stigning i procent. Ser 

man eksempelvis på Sjælland, er det således ikke længere området nord for 

København, der har eneret på stigningerne, som det synes på diagram 2.5 med 

de absolutte tal. De høje procentuelle stigninger er i langt højere grad fordelt 

over hele Sjælland. 

Årsagen hertil kan være, at boligerne i Nordsjælland har nået et prisniveau, der 

gør, at fl ere købere er presset længere vest og syd for København, hvor det har 

været muligt at anskaff e sig en bolig med en almindelig indkomst. Dette har 

fået priserne i områderne vest og syd for København til at stige relativt mere 

end nord for København. 

Det samme synes at være tilfældet i Århus, hvor ejendomsvurderingen i de 

omkringliggende kommuner er steget mere end i selve Århus. Fyn viser de 

samme tendenser, hvor Odense hører til de kommuner, der er steget mindst 

i perioden, mens områderne nord for Odense er blandt de kommuner, der er 

steget mest.

MM | Udviklingen i den samlede ejendomsvurdering fra 1993 til 2006

Figur 5
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Det hører dog med til historien, at mange danskere har anvendt deres friværdier 

til at investere i sommerhuse. Dette kan være med til at forklare overstående bil-

lede, hvor stigningerne især er sket i kystområderne nær de større byer.

Grundvurderingen minder i store træk om ejendomsvurderingen. Sammenlignes 

den gennemsnitlige grundvurdering med den gennemsnitlige ejendomsvurde-

ring i 1993, ligner de to diagrammer hinanden til forveksling. Også fra dette per-

spektiv tegner der sig et billede af dyre grunde og boliger omkring de større byer 

og langs den trafi kale infrastruktur. Samtidig understreges sammenhængen 

mellem priser på grunde og ejendomme. Billedet er dog statisk. Nedenstående 

to diagrammer fortæller os ikke, hvorvidt boliger og grunde har fulgt hinanden 

siden 1993 eller om den påståede sammenhæng skyldes, at høje grundpriser 

medfører høje ejendomspriser eller omvendt. Dette vender vi tilbage til om et 

øjeblik.

I rapporten har vi i fl ere omgange omtalt sammenhængen mellem bolig- og 

grundpriser. Ifølge developere bestemmer boligens potentielle salgspris, hvor 

meget der kan bydes for en grund. Hvis denne antagelse er korrekt bør grund-

priserne være vokset mest i områder, hvor boligpriserne har haft de største 

stigninger.

Udviklingen i grundvurderingen fra 1993 til 2006 målt i kroner synes at 

bekræfte denne tese. Mønsteret fra prisudviklingen på ejendomme gentager 

sig. Grundvurderingernes største stigninger i perioden er koncentreret omkring 

MM | Den gennemsnitlige grund- og ejendomsvurdering 1993

Figur 6
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de større byer, og København og Århus topper listen. Her stiger den samlede 

værdi af grundene hhv. 112 og 38 mia. kr.

 

Disse tal er selvfølgelig infl ueret af antallet af grunde i den enkelte kommune. Jo 

fl ere grunde, jo højere en samlet grundværdi alt andet lige. Ser man på den gen-

nemsnitlige off entlige grundvurdering per kommuner i 2006, kommer Århus 

ind på en 26. plads med ca. 1,2 mio. kr., mens København råder over de næst-

dyreste grunde i Danmark med en gennemsnitlig værdi på ca. 5,6 mio. kr. På 

toppen ligger Frederiksberg, hvor en gennemsnitsgrund koster ca. 7,2 mio. kr. 

I den anden ende af skalaen ligger Thyborøn, hvor det i 2006 var til at anskaff e 

sig en gennemsnitlig grund til 130.000 kr. Grunde på Frederiksberg kostede 

med andre ord 55 gange så meget som i Thyborøn.

Grundene i Thyborøn var heller ikke steget meget i perioden mellem 1993 og 

2006. Kun 78 pct. mod 242 pct. på Frederiksberg. Værst stod det dog til i Brovst, 

hvor grundejerne kun havde fået forøget deres værdi med 14 pct. 

Ser man på hele landet. er historierne fra Brovst og Thyborøn symptomatiske 

for mange af de danske udkantskommuner. Ser man på større byer som Århus 

og Odense, minder billedet her om mønsteret fra udviklingen i den samlede 

ejendomsvurdering. De største procentuelle stigninger er ikke sket omkring 

og ikke i de større byer. 

Kun fi re kommuner oplever i perioden en stigning i den off entlige grund-

vurdering på over 300 pct. Det drejer sig om Nykøbing-Rørvig (317 pct.), 

MM | Udviklingen i grundvurderingen fra 1993 til 2006

Figur 7
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Trundholm (315 pct.), Hundested (313 pct.) og Gilleleje (307 pct.). Det synes 

at understøtte tesen om, at danskernes voksende friværdier er blevet investeret 

i sommerhusområderne.

Som nævnt minder grundvurderingen i store træk om ejendomsvurderingen 

i 1993. Ser man på prisudviklingen i procent for boliger og grunde i perioden 

frem til 2006, synes der også at være sammenfald. Se fi gur 5 og 7. Priserne på 

boliger og grunde synes således at have fulgt hinanden. For at undersøge denne 

påstand krydser vi den procentuelle udvikling i grund- og ejendomsvurdering 

i perioden 1993 til 2006. Billedet understøtter hypotesen om sammenhængen 

mellem grund- og ejendomspriser. Der synes at være en ligefrem proportiona-

litet mellem prisstigninger på ejendomme og grunde i samme områder. Tallene 

alene kan dog ikke fortælle os, hvad der er årsag, og hvad der er konsekvens. Er 

det stigende grundpriser, der har fordyret ejendommene, eller har stigende ejen-

domspriser trukket grundpriserne op? Svaret er måske ”både- og”. Developere 

har peget på, at knapheden på byggegrunde har presset prisen på boliger op. 

Samtidig betyder øgede boligpriser, at developere på grund af deres kalkuler har 

været villige til at betale mere for byggegrunde.

Samlet kan det siges, at både priserne på ejendomme og grunde i perioden 1993 

og 2006 har udviklet sig kraftigt – især i de større danske byer i absolutte tal og 

omkring de større danske byer i relative tal. Derudover synes der at eksistere en 

stærk sammenhæng mellem prisen på ejendomme og grunde.

Hidtidig forskning på området
På internationalt plan er der i løbet af de sidste 30 år lavet adskillige studier 

af byplanlægningens indfl ydelse på ejendomsmarkedet. Denne forskning har 

været altovervejende amerikansk. Endvidere har broderparten af undersøgel-

serne antaget, at udbuddet af byggegrunde er elastisk på lang sigt. Derfor har 

man set efterspørgslen som den vigtigste faktor for prisdannelsen og undladt 

MM | Sammenhængenn mellem den procentuelle stigning i ejendoms- og grundvurdering 1995-2006

Figur 8
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at interessere sig for udbuddet af byggegrunde. Vi vil i det følgende gennemgå 

nogle af hovedpointerne fra den internationale litteratur på området.

På dansk plan er der stort set ingen undersøgelser. Nogle få går imidlertid ind på 

det, som den internationale litteratur peger på, nemlig forholdene bag ved den 

off entlige regulering af området. Dem kommer vi tilbage til sidst i kapitlet.

Et hovedomdrejningspunkt i den internationale forskning har været ”land use 

regulation” og dets konsekvenser. Adskillige studier har omhandlet former for 

regulering. Glickfeld and Levines2 studier fandt 907 ”growth control measures”. 

”Growth control Measures” er alt fra grønne bælter til borgergodkendelse af at 

inddrage nye områder til byområde. Samtidig påviser de et boom i mekanismer, 

der skal holde den urbane vækst i ave. Forfatterne peger på, at boomet i sådanne 

reguleringer, bl.a. skyldes en almindelig opfattelse af, at vækst medfører øget 

trafi k mv. og er skyld i forringet livskvalitet. 

Reguleringer har også været med til at forhindre, at forurenende industrivirk-

somheder lå side om side med boliger. Litteraturen beskriver, hvorledes regule-

ringer tænkes ind i et større økonomisk system, der skal forhindre, at eksterna-

liteter (såsom ildelugtende røg fra fabrikker) ødelægger værdier af nærliggende 

boliger. 

“The traditional rationale for the 
regulation of land uses within urban areas is 
the promotion of economic effi ciency through 
the control of external effects.” 

Quigley og Rosenthal 2004

Ifølge den internationale forskning er det dog ikke kun ildelugtende fabrikker, 

man har søgt at beskytte de nydelige boligkvarterer imod. Gennem regulering 

kan man også modvirke, at mindre ønskede demografi ske elementer tilgår 

udvalgte boligområder. Med andre ord kan boligregulering anvendes til at holde 

fattige borte fra rigmandskvarterer.

Studier som Thorson3, Cooley og LaCivita4 samt Fischel5 undersøger, om byplan-

lægning kan udgøre et kontrolinstrument for husejere og politikere. Hensigten 

kan være direkte at beskytte ejendomspriser. Det høje prisniveau fungerer såle-

des som en selektionsmekanisme, der udelukker lavindkomstgruppers adgang 

til området, der kunne forårsage, at ejendomsværdien af de nuværende boliger 

forringes. 

 

2 Madlyn Glickfeld og Ned Levine: Regional Growth … Local Reaction: The Enactment and Effects 
of Local Growth Control and Management Measures in California, 1992. 

3 James A. Thorson: “An Examination of the Monopoly Zoning Hypthesis” i Land Economics nr. 72, 
1996.

4 Thomas F. Cooley & C.J. LaCivita: “A Theory of Growth Controls” i Journal of Urban Economics nr. 
12, 1972.

5 William A. Fischel: “Zoning and the Exercise of Monopoly Power: A reevaluation” i Journal of 
Urban Economics nr. 8, 1980.
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“Fischel (1985) points out that even 
where monopoly power is associated with 
higher home prices, it is possible that other 
motivations (e.g., wealth and endowment 
effects, preferences for segregation, and 
locked-in effects) may drive demand for 
regulation.”

Quigley og Rosenthal 2004

Et populært emne i den internationale litteratur er sammenhængen mellem 

byregulering og ejendomspriser, der er i fokus for dette projekt. Konklusionerne 

fra deskstudiet er dog langtfra entydige. Spørgsmålet er, om byplanlægning 

begrænser udbuddet af byggegrunde, der påvirker boligpriserne. Nogle studier 

har fundet denne forventelige sammenhæng, mens andre ikke har. Disse bro-

gede resultater skyldes i høj grad, at byregulering og arealplanlægning er eks-

traordinært heterogene fænomener, ligesom de lokale forhold også kan variere 

betydeligt. Der er meget stor forskel på, hvilke former for regulering og hvilke 

lokalområder der indgår i undersøgelserne. Det taler for lokale undersøgelser, 

der tager højde for særegenheder ved eksempelvis geografi ske og politiske 

forhold.

Et studie fra 1985 af Segal og Srinivasan6 er værd at trække frem, fordi det for-

søger at gå på tværs af geografi ske forhold, idet forfatterne undersøger områ-

der omkring 51 storbyer i USA og samtidig søger at danne et indeks baseret på 

andelen af jord, der er afskåret fra at blive udbudt og bebygget. 

Undersøgelsen viser en høj signifi kans i forhold til ejendomspriser, idet 40 pct. 

af variationen på priser mellem de 51 forskellige områder således kan forklares 

ud fra reguleringer. Downs7 studie fra 2002 undersøger områder omkring 86 

storbyer i USA. Ligesom Segal og Srinivasan når Down frem til en sammen-

hæng mellem byregulering og ejendomspriser. Men byregulering har alene 

ikke indfl ydelse på ejendomspriserne. Kun sammen med andre mekanismer, 

der stimulerer efterspørgslen (såsom en højere realindkomst), vil byregulering 

forhøje ejendomspriserne. Selvom sammenhængen mellem restriktioner og 

boligpriser påvises, er dette dog ikke ensbetydende med, at reguleringer auto-

matisk giver højere priser. Det kan nemlig omvendt blot betyde, at kommu-

ner, hvor boligpriserne er højere, blot har en forkærlighed for at føre restriktiv 

udstykningspolitik. Det har ikke været projektgruppens hensigt at måle graden 

af regulering og boligpriser for de enkelte kommuner. Et sådant studie havde 

fordret en helt anden metodik. Overstående sammenhæng er imidlertid indgået 

som element i spørgerammen, og enkelte har da også peget på, at kommuner-

nes manglende udstykninger har været meddelagtige i boligprisernes tidligere 

eksplosive vækst. 

Den internationale forskning undersøger også hypotesen om, at regioner, hvor 

myndigheden til at udstykke byggegrunde er centraliseret (så det er muligt at 

opretholde reguleringen i et større område), vil have højere ejendomspriser 

end i regioner, hvor denne magt er fragmenteret. Blandt andet Pollakowski og 

6 David Segal & Philip Srinivasan: “The Impact of Surburban Growth Restrictions on U.S. Housing 
Price Infl ation” i Urban Geography nr. 6, 1985.

7 Anthony Downs: “Have Housing Prices Risen Faster in Portland Than Elsewhere?” i Housing 
Policy Debate nr. 13, 2002.
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Wachters studie8 fra 1990 af Montgomery County i Maryland synes at bekræfte 

denne hypotese såvel som sammenhængen mellem regulering og priser:

”The results of our study confi rm results 
found elsewhere: land-use regulations raise 
housing and developed land prices within a 
locality. They also demonstrate that spill-over 
effect exists across localities … we also fi nd 
that land-use restrictions in adjacent areas 
contribute to higher prices.”

Pollakowski og Wachter 1990

Også Stokers studie fra 1995 arbejder med sammenhængen mellem magtstruk-

turen og muligheden for at skabe profi t gennem jordsalg. Besidder de kommu-

nale myndigheder beføjelser over så stort et område, at de kan betragtes som 

havende et monopol på markedet, kan de på lige fod med private developere 

søge at optimere deres indtjeningsmuligheder. Flere forskere – herunder White9 

(1975), Hamilton10 (1978), Fischel (1980) og Rose11 (1989) – har beskæftiget sig 

med dette område, uden at konklusionerne dog har været entydige. Brueckers 

studier fra 1996 hævder også, at kommuner handler strategisk og i samspil med 

hinanden for at maksimere udnyttelsen af deres restriktive praksisser.

“Monopoly control would be easiest to 
exercise if one regulatory body governed an 
entire housing market. If, instead, sets of 
fragmented localities are in perfect competition 
with one another, long-run metropolitan supply 
levels could remain relatively unaffected, 
depending upon the demographic composition 
of demand, among other factors.”

Quigley og Rosenthal 2004

I England har man tilsyneladende et topstyret planlægningssystem, hvor staten 

estimerer behovet for udbud af jord, hvorefter det er op til myndighederne på det 

lokale niveau at omsætte planerne til praksis. Dette system er således forskel-

ligt fra det amerikanske, hvor det i højere grad er op til de lokale myndigheder 

at regulere (eller undlade at regulere) byudviklingen. I England har Monk og 

8 Henry O. Pollakowski & Susan M. Wachter: “The Effects of Land-Use Constraints on Housing 
Prices” i Land Economics nr. 66, 1990.

9 Michelle J. White: “Fiscal Zoning in Fragmented Metropolitan Areas” i Fiscal Zoning and Land 
Use Controls, 1975.

10 Bruce Hamilton: “Zoning and the Exercise of Monopoly Power” i Journal of Urban Economics nr. 
5, 1978.

11 Louis A. Rose: “Urban Land Supply: Natural and Contrived Restrictions” i Journal of Urban Econo-
mics nr. 25, 1989.
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Whiteheads12 studier af prisudviklingen fra 1981-1991 i forskellige områder 

ledt frem til følgende konklusioner. Den engelske undersøgelse synes således 

at være i overensstemmelse med de ovenfor refererede geografi sk tværgående 

amerikanske undersøgelser. 

“The evidence on land prices suggests 
that the level of land released directly 
affect the price of land that is released … 
Constraints in one area pushes up prices in all 
areas, whether or not equivalent land is made 
available in these other areas.”

Monk og Whitehead 1999

Den internationale forskning på området er langtfra entydig i sine konklusioner. 

De lokale forholds – herunder reguleringer – afgørende rolle og hyperkom-

pleksiteten på bolig- og byggegrundsmarkedet har gjort det vanskeligt for den 

internationale forskning at tale med én stemme. Den vigtigste konklusion, der 

kan drages, synes at være, at genstandsfeltet kræver og nødvendiggør lokale 

undersøgelser.

“Caps on development, restrictive zoning 
limits on allowable densities, urban growth 
boundaries, and long permit-processing delays 
have all been associated with increased 
housing prices. However, the literature fails to 
establish a strong, direct causal effect, if only 
because variations in both observed regulation 
and methodological precision frustrate 
sweeping generalizations.”

Quigley og Rosenthal 2004

I Danmark er der faktisk nogle få undersøgelser af vores interessefelt i form 

af lokalplanprocesserne, men de fokuserer ikke specielt på byggegrundpriser. 

Alligevel er de informative mht., hvorledes lokalplanbeslutninger bliver taget. De 

hører til den ”grå” litteratur, som man fi nder ved at gå på nettet. Her er vi stødt på 

Realdania og Miljøministeriets ”partnerskabsprojekt” om den fysiske planlæg-

nings fremtid fra 2005. Her arbejdede en række arbejdsgrupper med forskellige 

problemstillinger, og udarbejdede rapporter om deres emne13, og vi har specielt 

brugt dokumentet En Lokalplanundersøgelse14, som er et ”arbejdsgrundlag”, 

som er udarbejdet for delprojekt 4 i projekt ”Fornyelse af planlægningen” og 

omhandler lokalplanlægning og byggesagsbehandling. De for os vigtigste ele-

menter angår forskellige elementer af lokalplanprocessen: Hvilke planer fi ndes 

12 Sarah Monk & Christine M.E. Whitehead: “Evaluating the Economic Impact of Planning Controls 
in The United Kingdom: Some Implications for Housing” i Land Economics nr. 75, 1999.

13 http://www.byplanlab.dk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=38&Itemid=83 

14 Realdania og Miljøministeriet: En Lokalplanundersøgelse, 2005.
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der? Hvor lang tid tager det at lave en plan? Hvem deltager i processen? I doku-

mentets litteraturliste fi ndes angivet tidligere undersøgelser, som stort set enten 

er fra den ”grå litteratur” eller udarbejdet som lærebogsmateriale. 

På baggrund af ovenstående vil det være interessant at undersøge følgende 

elementer:

• Bunder rationalet for regulering i økonomisk effi  ciens, og er dette ratio-

nale en integreret komponent i planlægningsovervejelserne? 

For vores genstandsfelt kan denne efterstræben efter økonomisk effi  ciens mulig-

vis også fi ndes i overvejelserne i forbindelse med boligbyggeri og institutionsud-

nyttelse. Ligger der en skole i udkanten af byen mod øst med en udnyttelsesgrad 

på 100 pct. og en skole på vestsiden af byen med en uudnyttet kapacitetsgrad, er 

det ud fra et økonomisk perspektiv indlysende, i hvilken ende af byen man bør 

bygge nye boliger, der kan tiltrække børnefamilier.

Er der sammenhæng mellem regulering og ejendomspriser? Såfremt det er til-

fældet, vil det være interessant at undersøge, om der er tegn på anvendelse af 

regulering som kontrolinstrument for at beskytte ejendomspriser? Spørgsmålet 

er, om de beskrevne mekanismer eksisterer på dansk jord. Udstykkes kun få 

grunde i en kommune i eksempelvis Nordsjælland, vil udbuddet af boliger ikke 

øges i en sådan grad, at priserne i området falder og personer med lavere ind-

komster end ellers får adgang til de eftertragtede postnumre. Spørgsmålet er 

også, hvorvidt eff ekten er tilsigtet eller ej. Konsekvensen af en restriktiv udstyk-

ningspolitik kan nemlig sagtens være, at lavindkomstgruppen hindres adgang, 

men dermed ikke sagt, at motiverne bag den restriktive udstykningspolitik er 

boligmæssig segregering.

Fra et teoretisk perspektiv taler ovenstående for, at en utilsigtet konsekvens af 

kommunalreformen kan være, at de kommuner, der sammenlægges i større 

grad, kan udøve monopol på markedet for byggegrunde. Dette burde resultere 

i højere priser. Spørgsmålet er, om kommunernes nye områder er store nok til 

at danne rammen for monopol. 

Teoribaggrund
Enhver analyse har et mere eller mindre eksplicit teoretisk perspektiv, der langt 

hen ad vejen bestemmer, hvad der overhovedet kan undersøges: Når perspektivet 

er lagt fast, er det også lagt fast, hvad der inkluderes og ekskluderes i overvejel-

serne. Problemstillingen i vores analyse er relativt åben, men har et fokus på den 

off entlige sektors betydning. Vi ønsker imidlertid ikke kun at fokusere på den 

off entlige sektor snævert, vi vil inddrage andre aktører. Det gør vi ved at spørge 

om, hvorledes grundpriser bestemmes, uanset hvilke aktører er involverede. 

Derefter skaber vi et fokus på aktører i den off entlige sektor og deres samspil 

internt og med andre relevante aktører.

Principperne i en nyinstitutionel analyse
Det teoretiske perspektiv i denne analyse er baseret på den såkaldte nyinstitu-

tionalisme15 – et begreb, som ofte leder til misforståelser, fordi mange opfatter 

”institution” som synonymt med ”organisation”, jf. udtrykket ”børneinstitu-

tion”, der jo er lig med en organisation, der tager sig af børn i en bestemt alders-

gruppe. En kommunes institutioner er i denne sprogbrug lig med de organisa-

tioner, der på kommunens vegne leverer en bestemt service til borgerne.

15 Peter Bogason: Public Policy and Local Governance: Institutions in Postmodern Society, 2000.
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Men begrebet har i vores anvendelse rødder i sociologien, hvor institution bety-

der et sammenhængende system af principper, regler, normer og procedurer, 

der er gældende for dem, der har roller inden for institutionen. I det lys er fami-

lien, en religion, et politisk system eller en markedsøkonomi alle omfattet af 

begrebet institution: et sæt af normer, der klargør, hvad man kan og ikke kan 

gøre inden for rammerne af institutionen, ligesom den skaber et forståelses- 

eller fortolkningsgrundlag for handlinger inden for institutionens rammer. I 

(kerne)familien er der et relativt klart sæt af roller for far, mor og børn, bed-

steforældre, mostre, fætre og kusiner. Det er ikke nøjagtig de samme regler i 

alle familier, men der er alle steder et klart sæt forventninger, der styrer langt 

den meste adfærd. Hvis regler brydes, anvendes der sanktioner – eller reglen 

erkendes at være ude af trit med virkeligheden og reformuleres: Kernefamilien er 

ikke ganske ens i 1907 og 2007, der er sket mange ændringer ikke mindst mht. 

autoritet. Hvis vi går til andre institutioner, er der ligesom i familien roller, regler 

og normer, der skal følges. For at få en markedsøkonomi til at fungere, er der 

et politi og et domstolssystem, der sanktionerer regelbrydere (f.eks. bedrageri), 

hvis de opdages. I religionen er der regler for bøn, skrifte, altergang mv., og der 

er et omfattende sæt af ritualer for dåb, konfi rmation, bryllup og begravelse 

– så omfattende og kulturelt gennemgribende i samfundet, at selv ikke-troende 

følger dem i vidt omfang. 

Hvis vi sammenfatter ovenstående på det principielle plan, kan man opfatte 

en institution som et netværk af roller, hvor et sæt af regler og normer skaber 
daglig orden i relationerne mellem rollerne. Man ved næsten per rutine, hvad 

der er passende og upassende, og de fl este følger normerne i deres daglige 

færden uden at tænke nærmere over det.

Når vi skal analysere den off entlige forvaltning og andre systemer, der er etab-

leret for at handle, kan vi anvende institutionsbegrebet. Men vi må så udvide 

horisonten til at omfatte et formål. I familien og markedsøkonomien er der på 

mange måder ikke formuleret noget egentligt formål – familien dannes for at 

sikre reproduktionen af mennesket, og den skaber en daglig orden for medlem-

merne, men herudover tænker vi ikke på noget specielt formål, og de færreste vil 

formulere det af egen drift. Markedsøkonomien skal ud fra det teoretiske grund-

lag skabe fl est mulige varer af bedst kvalitet til lavest pris, men det er heller ikke 

noget, ret mange mennesker tænker over i det daglige – de har sikkert en opfat-

telse af, at konkurrence er sund i et eller andet omfang, men det er så det.

Den off entlige forvaltning derimod skal have et formuleret formål – som i 

dagens velfærdsstater kan være en særdeles omfattende kreds af problemstil-

linger. I institutionel teori taler man om et policy-problem. Det kan f.eks. være 

at reducere antallet af biler i kø på byens indfaldsveje om morgenen og aftenen. 

Men hvorledes skal det problem opfattes? Traditionelt taler man om, at der skal 

skabes bedre vilkår for pendlerne, og det søger man at løse på to måder: a) ved 

at udvide vejkapaciteten fysisk, skabe ”grønne bølger” for bedre trafi kfl ow mv; 

og b) ved at forbedre den kollektive trafi k, således at pendlerne vil køre med bus 

og tog frem for bil. Man søger desuden at få pendlerne til at deles om bilerne. 

Men i disse perspektiver stilles der ikke spørgsmålstegn ved behovet for pend-

ling. Et alternativt syn ville være at spørge, om c) alle har brug for at være på et 

bestemt arbejdssted hele tiden, eller om de f.eks. kunne arbejde hjemmefra via 

computernetværk? Man kunne jo gå videre og stille krav i lovgivningen herom, 
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således at arbejdskraft med arbejdsopgaver, der kan løses via computersystemer, 

kun må arbejde tre dage om ugen på deres arbejdsplads16.

Der eksisterer omfattende netværk, der tager sig af vejene, trafi kken på dem 

og den kollektive trafi k – med den off entlige sektors Trafi kministerium i spid-

sen, regionale og lokale trafi kselskaber, DSB, FDM, pendlerklubber etc. Disse 

forholder sig alle til at forbedre løsning a) og b) og har som policy-problem at 

forbedre trafi kstrømme. Løsning c) er der derimod ikke mange, der for alvor 

beskæftiger sig med ud fra pendlerperspektivet – men nok fra andre synsvinkler. 

Her er policy-problemet ændret fra trafi kale forhold til kommunikationsrelatio-

ner i forbindelse med arbejde – og vi skal dermed til at diskutere arbejdssocio-

logiske problemstillinger frem for vejteknik og sporkapacitet mellem Ringsted 

og København.

Perspektivet på policy-problemet er altså helt afgørende for, hvilke spørgsmål 

man kan stille, og dermed hvilke svar man får. Vi kan nu gå et skridt videre og 

sige, at der som illustreret ovenfor eksisterer forskellige typer af netværk, der 

er orienteret imod at løse specifi kke policy-problemer – problemstillinger, hvor 

der skal dannes en off entlig politik for at konstruere en løsning. Det leder til 

følgende defi nition:

En politisk institution er et autoritativt interaktionsnetværk knyttet til et policy-
problem. Blandt deltagerne i netværket kan der identifi ceres et sæt af generelle 
normer for adfærd og et sæt af positioner med specifi cerede adfærdsregler. 
Institutionen har til formål at skabe orden relateret til policy-problemet og at 
give deltagerne en fælles forståelse af mening.

Dette projekt behandler stigende bolig- og grundpriser som et policy-pro-

blem. Spørgsmålet er altså, om kommunerne via deres adfærd kan bidrage til 

at stoppe stigningen i priser på boliger og grunde, evt. få dem til at falde til et 

lavere niveau til gavn for købere med lavere indkomster. Vi kan omformulere 

dette til et spørgsmål om, hvorvidt der fi ndes et eller fl ere policy-netværk, der 

aktiveres på sådanne måder, at aktørerne via deres adfærd påvirker grundpriser 

i et eller andet omfang. 

Vi må altså spørge:

• Hvad er policy-problemet, og hvorledes kan det påvirkes?

• Hvilke aktører kan der være tale om, og hvilke roller tager de i deres 

samspil?

• Hvilke regler og normer fi ndes der i samspillet?

• Hvilke rationaler er der bag ved deres adfærd – hvilken mening skaber 

samspillet for dem?

Opgaven er først at begrebsliggøre policy-problemet bag ved analysen. 

Udgangspunktet og udfordringen er her at forstå problemet i et aktørperspek-

tiv baseret på policy-problemet. Vi tager altså ikke udgangspunkt i et formelt 

defi neret system, men i aktørens vinkling af problemstillingerne. Når så policy-

problemet er konkretiseret i forhold til lokale aktører, skal man rekonstruere, 

hvilke aktører der involveres i forhold til policy-problemet for derigennem at 

skabe et billede af det samlede interaktionsnetværk – hvad enten de har det som 

formel opgave eller ej. Den formelle status af off entlig eller privat bliver ligeledes 

af mindre betydning.

16 Eksemplet er udelukkende teoretisk tænkt og skal ikke opfattes som et operationelt forslag. I 
øvrigt støttes brug af hjemmecomputere jo via skattelovgivningen, men rationalet bagved er ikke 
et specifi kt ønske om at reducere pendlingen.
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Herefter kan man begynde at rekonstruere netværket som en institution knyttet 

til policy-problemet. Netværket søges forstået som baseret på et sæt af positio-

ner, hvis adfærd påvirkes gennem formelle og uformelle regler. Disse regler 

er ikke uforanderlige, men der er en vis træghed indbygget i institutionelle 

arrangementer.

Aktørernes motivation for at indgå i institutionen søges forstået ud fra spørgs-

målet om orden og mening. Orden sikrer en vis forudsigelighed i egen og andres 

adfærd og bevirker for den enkelte, at man ikke konstant skal tage ny stilling 

til fænomener omkring sig. Mening vil sige, at deltagerne opfatter institutio-

nen som noget, der giver dem et udbytte eller opfylder et behov. Det kan være 

utilitaristisk og give materielt udbytte, eller symbolsk, hvor udbyttet ikke er af 

håndgribelig karakter, men tilfredsstiller nogle vigtige værdier hos de berørte.

Oversættelse af principperne
Ovenstående fremstilling er overvejende på et abstrakt plan. Spørgsmålet er nu, 

hvorledes vi kan oversætte begreberne til konkret anvendelse. Vi vender senere 

tilbage til de metoder, som er anvendt. Men først skal vi se på de fi re kategoriers 

anvendelse, når vi skal analysere grundpriser.

POLICY-PROBLEMET. Ejendomsmæglere ynder at sige, at grundprisen bestem-

mes af tre faktorer: beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed. 

Det gælder imidlertid kun i en verden, hvor rigtig mange har råd… I resten af 

verden er der en række andre faktorer, som må tages i betragtning. Grundpriser 

bestemmes i princippet via udbud og efterspørgsel, men man kan ikke anskue 

grundpriser isoleret fra prisdannelsen på hele boligmarkedet. For langt de fl este 

købere er spørgsmålet, hvad en bolig koster, når den er bygget på grunden. Og 

spørgsmålet er oftest ikke kontantprisens størrelse, men prisen fi nansieret over 

typisk en 30-års-periode, altså i realiteten ydelsen til kreditforening el. lign. per 

måned.

Prisen på en grund kan altså for langt de fl este købere ikke ses isoleret fra 

omkostninger til at fremstille en bolig eller fl ere på grunden: byggemodning, 

arkitekter m.fl , bygningen, fi nansiering, markedsføring mv. Hvis man ser 

bort fra spekulative formål over en årrække, må enhver grundkøber altså tage 

sådanne forhold i betragtning, før en beslutning om holdning til en bestemt 

grundpris kan tages. 

Man kan ikke bare bygge, hvor man har lyst. Byggeri er stærkt reguleret, først 

og fremmest af bestemmelser om byzone, idet der i princippet ikke må bygges 

uden for den, med mindre der gives en specifi k tilladelse. Og selv i byzone skal 

en række principper overholdes, de formuleres i en lokalplan, der er vedtaget 

af kommunen, og danner grundlag for, at en byggetilladelse kan gives til et 

konkret projekt.

Vi kan altså ikke tale om en ”grund”, før en række kriterier knyttet til den off ent-

lige regulering er opfyldt. Spørgsmålet er så, hvem der har indfl ydelse på denne 

regulering? Det kan vi se på ved at analysere beslutningsprocessen frem til ved-

tagelse af en ny lokalplan eller ændring i en eksisterende lokalplan. Først når 

lokalplanprincipperne er klarlagt, kan man sige noget om prisniveau for grun-

dene inden for planens gyldighedområde: Hvor meget må der bygges? Hvilke 

krav stiller til højde, udseende, parkeringsforhold m.v.?

Lokalplanen står imidlertid ikke alene. Den udarbejdes inden for rammerne af 

kommuneplanen, der i et eller andet omfang kan indeholde principper for kom-
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munens boligpolitik, f.eks. fordeling mellem ejerboliger, andelslejligheder og 

alment boligbyggeri. Den kan også udstikke en bestemt udbygningstakt inden 

for byzoneområderne og indeholde principper om byomdannelse, byfortætning 

mv. 

Kommuneplanen står heller ikke alene, den skal respektere regionplanlægnin-

gen og landsplandirektiver. Regionplanlægningen vil typisk fordele boligvækst-

kvoter mellem kommunerne i regionen ud fra en række overordnede hensyn. 

Landsplandirektiver angiver bestemte reservationer, f.eks. til transportkorrido-

rer mv. af national interesse.

Ud fra ovenstående korte diskussion kan vi altså sige, at policy-problemet om 
grundprisers størrelse koncentrerer sig om lokalplanernes tilblivelse (i et hie-
rarkisk, kinesisk æskesystem af planer) og dermed deres indhold af regler for 
byggeri, samt kommunens eventuelle boligpolitiske principper. Herudover er 

beliggenhed og de dertil knyttede markedskræfter naturligvis af interesse, men 

de er ikke primære elementer i vores analyse.

AKTØRER. Hvem er involveret i lokalplanlægningen? Ud fra ovenstående kan vi 

hurtigt se, at der på det overordnede, off entlige plan er en regionplanmyndighed 

og et organ for landsplanlægning, som er bestemmende for de overordnede 

rammer. Men hvorledes bliver en lokalplan til?

Det fi ndes der kun få systematiske undersøgelser af, når temaet er indfl ydelse. 

Der fi ndes en række beretninger om, hvorledes borgere føler, at de ingen indfl y-

delse har haft, men der mangler undersøgelser, som tager alle eller i hvert fald 

de fl este aktørers relationer til en lokalplanbeslutning op til vurdering. 

Vores udgangspunkt er derfor ikke at afgrænse aktørkredsen på forhånd, men i 

stedet tage en række lokalplansager for udvalgte kommuner op til nærmere gen-

nemgang og ud fra dem konstatere, hvilke aktører der faktisk har været invol-
veret i processerne. Det gælder først og fremmest kommunalpolitikere, forvalt-

ningen, developere og borgere i nærområdet, men der kan jo være andre.

NORMER OG REGLER. Det er indlysende, at planloven har stor betydning for ana-

lysen, idet den angiver et formelt regelsæt for alle processer relateret til lands- og 

regionplanlægningen samt kommune- og lokalplaner. Herudover har styrel-

sesloven betydning for kommunernes ageren. Man skal imidlertid erindre, at 

lovgivning er op til fortolkning, så det er ikke nok at se på de formelle reglers 

udformning. Vi skal i et vist omfang se på den lokale fortolkning for at forstå 

den konkrete anvendelse til bunds.

Men analysen skal herudover vise, hvilke uformelle processer der kan fi nde sted, 

f.eks. i et samspil mellem forvaltningen, developere og borgere. Lovgivningen 

angiver en slags minimumsregler for samspil, men herudover kan man jo lokalt 

tale sammen, med mindre et overordnet hensyn, herunder habilitetsregler og 

krav om fortrolighed i plansager, gør det umuligt. Vi tager altså udgangspunkt 

i de aktører, vi kan konstatere deltager i processen, og søger så ud fra deres 
konkrete adfærd at konstruere de normer og regler, som i praksis anvendes i 
processerne.

ORDEN OG MENING. Aktørerne kan have forskellige rationaler for deres involve-

ring. Man taler ofte om incitamenter for handling, og de er en del af rationalet. 

Analysen skal lede frem til en forståelse for, hvad de kan bestå i. Herunder ser 

vi på professionelle ”tankesæt” eller paradigmer, som vil være forskellige alt 

efter uddannelse, placering i fagforvaltninger mv. Som udgangspunkt tager vi 

udtalelser fra aktørerne, som de fi ndes i skriftligt materiale og via interviews. 
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Der vil være en betydelig vægt på opfyldelse af de materielle behov, der er jo 

ganske store summer på spil for investorer og grundejere, på stedet såvel som 

i nabolaget.

Men herudover er der en række demokratiske idealer involveret. Fysisk plan-

lægning har igennem tiden været en arena, hvor forskellige principper brydes 

– mellem det repræsentative ideal, som tilsiger at byrådet skal bestemme på 

helhedens vegne, til idealer om nærhed, hvorefter de, der er direkte berørte af 

en beslutning, har særlige rettigheder til at vetoe beslutninger, der går dem på 

tværs.

I analysen arbejder vi derfor frem imod ud fra den konkrete adfærd at konstruere 
de rationaler, som aktørerne anvender i processerne hen imod beslutninger 
om indholdet i lokalplaner og andre beslutninger relateret til byggegrundes 

udnyttelse.
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Kommunerne har to hovedkanaler for at styre udbud af byggegrunde og 

(ny)bygggeri: plansystemet og boligpolitikken. Vi skal i dette kapitel først præ-

sentere de to former for policy på overordnet plan, derefter gennemgå lands- og 

regionplanlægningen og så gå mere i detaljen med de kommunale former for 

policy og tilsynsrådets rolle. Der er naturligvis andre forhold, som skal tages i 

betragtning, men plan- og boligpolitik er de vigtigste. Hertil kommer natur-

ligvis forhold, såsom at kommunen er underkastet kommunalfuldmagtens 

begrænsninger mht. engagement i lokal erhvervsdrift. Kommunen må derfor 

ikke understøtte erhvervsmæssige aktiviteter ved at tilbyde grunde under mar-

kedsprisen. Desuden skal kommunen overholde styrelseslovens bestemmelser 

om grundkøb og –salg.

Boligpolitik
I mange år har boligpolitik næsten været synonymt med politik for lejeboliger 

– private såvel som sociale. Den overordnede boligpolitik i Danmark er derfor 

orienteret mod regler for støtte til almennyttige boligselskaber og andelsbo-

liger og beskyttelse af lejere – herunder regulering af lejen i den ældre bolig-

masse. Hertil kommer økonomisk støtte – boligsikring – til svagt stillede lejere. 

Ejerboliger har man først og fremmest subsidieret via retten til rentefradrag og 

reglerne om kapitalvindingsskat (som er fraværende for den primære bolig og 

sommerhus til eget brug). 

På statsligt plan blev Boligministeriet grundlagt i 1947 i lyset af mangelen på 

boliger, og det blev nedlagt – eller opgaverne overført til tre andre ministerier 

– i 2001, måske i lyset af ejer- og andelsboligernes sejrsgang. Nedlæggelsen var 

i hvert fald udtryk for en ny prioritering fra regeringens side. I Boligministeriets 

tid blev der i Danmark opført et stort antal boliger i socialt byggeri, men det 

er langt overgået af væksten i ejer- og andelsboliger. I 1970 var ca. 50 pct. af 

boligerne ejer- eller andelsboliger, i år 2000 var det 60 pct., eller en vækst på 

godt 600.000 boliger1. I 1970 var 15 pct. af boligerne socialt byggeri, i 2000 var 

det godt 22 pct., en fordobling, men på grund af det lavere udgangspunkt dog 

kun en vækst i absolutte tal på 280.000. Private udlejningsboligers andel var til 

gengæld faldet fra 35 pct. til 18 pct., et fald på 150.000 boliger. 

1 Regeringen: Flere boliger. Vækst og fornyelse på boligmarkedet, 2002.

Styringsinstrumenter, 
boligpolitik 
og fysisk planlægning
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Når man ser bort fra bygningslovgivning, regler om tildeling af støtte til socialt 

byggeri mv. og etablering af større byudviklingsprojekter (kvarterløft mv.), er 

statens rolle i boligpolitikken begrænset. Det er kommunerne, som skal imple-

mentere, og de har i dag stigende fokus på at have en boligpolitik, som går videre 

end at administrere støtteordninger til lejebyggeri og lejere. Boligpolitik gælder 

nu en mere aktiv politik for sammensætningen af boligerne i kommunen – og 

hermed bliver sammenknytningen med den fysiske planlægning klar. 

Dette relativt nye fokus på en bred, kommunal boligpolitik skyldes muligvis, at 

mange kommuner i en årrække ikke har kunnet bruge en lokal erhvervspolitik 

som grundlag for kommunens udvikling. Erhvervsudviklingen koncentreres 

nemlig i disse år i et begrænset antal vækstområder omkring hovedstaden og i 

Østjylland. Da de fl este kommuner har en klar interesse i at holde styr på til- og 

frafl ytning af hensyn til udnyttelsen af skoler og andre servicetilbud, formulerer 

de i stigende grad en boligpolitik for på den måde at fastholde eller øge antallet 

af borgere i kommunen2. 

Der er altså en tilfl ytning at kæmpe for, og det skyldes sandsynligvis to faktorer: 

den øgede vilje til pendling (se fi gur 1) og behovet for billigere (senior)boliger. 

Folk er i dag indstillet på lang pendling til arbejdet for at få reduceret omkost-

ningerne for en (parcelhus)bolig, og derfor kan kommuner i ret stor afstand 

fra erhvervskoncentrationerne alligevel regne med at få tilfl yttere. Figur 1 viser, 

at det netop er uden for storbyområderne, at pendlingen er steget fra 1993 til i 

dag. Og hertil kommer, at en række pensionister vælger at sælge deres relativt 

dyre bolig i metropolen og bytte den ud med en billigere i periferien for dermed 

at kapitalisere en friværdi og øge forbrugsmulighederne, selvom man er blevet 

pensionist.

2 Hans Kristensen: ”Kommunal boligpolitik – boligpolitikkens genopstandelse?” 
Samfundsøkonomen nr 4, 2006.

MM | Væksten 1993-2005 i andel beskæftigede, der arbejder i en 
anden kommune

Figur 1

Kilde: AErådet pba. Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik fra Danmarks Statistik

Vækst over landsgns.

Vækst under landsgns.
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En række kommuner må imidlertid se en aff olkning i møde, og det vil ligeledes 

sætte krav til en boligpolitik, således at den tomme boligmasse enten bruges 

alternativt eller rives ned, således at man undgår spøgelseslandsbyer og løbende 

forfald på grund af manglende vedligeholdelse. Hertil kommer tendenserne til 

social segregering. Alt andet lige er tendensen i disse år, at de etniske danskere 

frafl ytter de sociale boliger, og etniske minoriteter fl ytter ind. Kommunen kan 

være interesseret i at etablere en boligpolitik, som kan modvirke ghettoisering af 

sådanne områder. Endelig er der vækstkommunerne i Østjylland og hovedstads-

området – de har en interesse i at kanalisere væksten i boligbyggeriet, matche 

den med kommunens kapaciteter i diverse institutioner og – muligvis – en inte-

resse i at reducere prisstigningen.

Kommunernes boligpolitiske roller er altså at udpege områder til forskellige 

former for boliger via kommune- og lokalplanlægning samt at administrere 

boligsikringen og relationerne til de almene boligselskaber. Men detaljerne i 

en lokal boligpolitik er helt op til kommunerne – de kan opstille en omfattende 

boligpolitik, eller holde sig til lovgivningens minimumskrav, dvs. ingen egentlig 

politik for boligtyper, prissætning og fordeling i kommunen. Boligpolitikken 

bliver da summen af andre beslutninger.

 

Plansystemet
Al byggeaktivitet i Danmark er reguleret via det fysiske plansystem. Landet er 

inddelt i tre zoneformer. I byzonerne regulerer en lokalplan i detaljen byggefor-

men. I sommerhusområder er der tilsvarende en regulering af byggeformen. I 

landzone må man kun bygge i tilknytning til allerede eksisterende erhverv, mens 

enhver anden byggeform kræver en dispensation fra et generelt byggeforbud.

Plansystemet er blevet etableret over en lang årrække siden Anden Verdenskrig. 

Kommunalreformen fra 1970 gav det daværende Danmark handledygtige amter 

og kommuner, og i løbet af 1970’erne vedtog Folketinget Lands- og region-

planloven (1973) og Kommuneplanloven (1975), som tilsammen etablerede 

planbeføjelser over det nationale territorium. Regionplanerne skulle på amts-

niveau og i hovedstadsområdet udpege vækstområder til erhverv, boliger og 

sommerhuse, sikre infrastrukturen og i øvrigt bevare naturværdierne og sikre 

landbruget. Kommuneplanerne skulle på dette grundlag mere detaljeret udpege 

områder til bolig og erhverv i de enkelte kommuner, og inden for kommune-

planernes rammer skulle lokalplaner etablere retsgrundlaget for reguleringen 

af borgernes byggeaktiviteter.

Dette projekt omhandler overvejende plansystemet før strukturreformen, 

hvorfor vi ikke går i detaljer med systemets funktioner efter reformen, men vi 

kommer ind på nogle fremtidsforhold senere i rapporten. Nedenstående beskri-

velse er altså ikke gældende i 2008, men var gældende indtil 2007 og regulerede 

de cases, som vi går i detaljer med i rapporten.

Plansystemet har siden 1991 været samlet i planloven, som indtil 2007 fordelte 

ansvaret for planlægningen i Danmark mellem en miljøminister, 12 region-

planmyndigheder og 271 kommunalbestyrelser. Kommunalbestyrelserne 

havde ansvaret for den sammenfattende kommuneplanlægning, den konkrete 

lokalplanlægning og tilladelse til bebyggelse og ændret anvendelse i landzo-

nen. De 12 regionplanmyndigheder havde ansvaret for regionplanlægningen. 

Miljøministeren kunne gennem landsplaninitiativer påvirke den decentrale 

planlægning. Klager blev behandlet af Naturklagenævnet. 

Det danske planlægningssystem bygger på et rammestyringsprincip, der inde-

bærer, at hvert planniveau ikke må stride mod den overordnede planlægning. 
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Såfremt de overordnede planer ændres, må den øvrige planlægning efterføl-

gende indrettes herefter. Planerne angiver mål og rammer for udviklingen, og 

skal lægges til grund for myndighedernes administration og efterfølgende mere 

detaljerede planlægning. Planer medfører ingen pligt til straks at ændre de eksi-

sterende forhold i overensstemmelse med planen, men sætter rammerne for, 

hvilke muligheder der er, hvis de bestående forhold ønskes ændret.

LANDSPLANLÆGNINGEN udgjordes af regionplanerne og landsplandirektiver. 

Miljøministeren skulle godkende regionplanerne, og staten kunne udstede 

landsplandirektiver som bindende forudsætninger. Gennem landsplanlæg-

ningen, landsplandirektiver og vejledning fastlagde Miljøministeren overord-

nede rammer. Landsplanlægningen kom til udtryk gennem redegørelser, bin-

dende retningslinjer, vejledninger og indgriben i den lokale planlægning for 

emner og projekter, som havde national interesse. I landsplanlægningen blev 

der tegnet en vision for udviklingen af hele landet, som afspejlede de politiske 

målsætninger. 

REGIONPLANEN var den sammenfattende, oversigtlige plan for arealanvendel-

sen og var udarbejdet af Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), amterne i resten 

af landet samt af Bornholms Regionskommune. Regionplanerne fastlagde 

rammerne for amtskommunernes udvikling med hensyn til anvendelsen af 

arealer til byvækst, den overordnede trafi k- og infrastruktur, placeringen af 

større anlæg og virksomheder, beskyttelsen af areal- og naturressourcerne 

samt rekreation og turisme. Regionplanen skulle indeholde retningslinjer for 

arealanvendelsen i regionen og en redegørelse for planens forudsætninger. En 

regionplans retningslinjer var bindende for den kommunale planlægning og 

anlægsvirksomhed. 

KOMMUNEPLANEN sammenfattede og konkretiserede de overordnede politiske 

mål for udviklingen i kommunen. De centrale emner var udformning af byom-

råder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, off entlige institutioner som 

skoler, børnehaver og plejehjem, trafi k og grønne områder. I kommuneplanen 

fastlagde kommunalbestyrelsen politik for byernes udvikling og for udviklin-

gen i de enkelte planområder. Kommuneplanen udgjorde bindeleddet mellem 

regionplanen og lokalplanens bestemmelser om anvendelse og bebyggelse af 

de enkelte delområder. 

LOKALPLANEN er grundlæggende det samme instrument i dag som tidligere. 

Den bliver udarbejdet af kommunalbestyrelserne efter behov. Lokalplaner er 

grundstenen i det danske plansystem. Hvor kommuneplanen giver det samlede 

overblik over udbygning med boliger og arbejdspladser, trafi k, service, rekreative 

områder osv. i hele kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anven-

delsen af et mindre område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne. 

En lokalplan regulerer kun fremtidige forhold, og den giver ikke grundejere 

handlepligt. Der skal foreligge en lokalplan, før der gennemføres et projekt, der 

vil give væsentlige ændringer i det bestående miljø. Gennem en lokalplan kan de 

mange forskellige interesser i lokalplanområdet afvejes. Lokalplanen fastlægger 

omfang, udformning og placering af bebyggelse, veje, friarealer m.m., der er 

direkte bindende for grundejeren. Lokalplanen kan også regulere et enkelt tema 

for et større område, f.eks. skilte og facader, ligesom en lokalplan kan sikre en 

bevaring af et bysamfunds karakteristiske træk og særlige præg samt sikre, at 

ny bebyggelse og bygningsændringer fi nder sted i overensstemmelse med den 

lokale byggetradition.

Per 1. januar 2007 er amterne nedlagt, og regionplanerne i den gamle variant 

afskaff et.

MM | Det hierakiske plansystem

Figur 2
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Nu skal staten afstikke de overordnede retningslinjer for planlægningen, og det 

sker naturligvis med afsæt i de gamle regionplaner. Det bliver så kommunernes 

opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til konkret fysisk 

planlægning. Samtidig skal de fem nye regioner udvikle en ny plantype – den 

regionale udviklingsplan – som skal sikre en mere strategisk udviklingsplan-

lægning. Kommune- og lokalplaner bevares stort set som tidligere.

Lands- og regionplanlægning
Grundpriser er noget meget lokalt – men det er ikke kun de meget lokale for-

hold, som er bestemmende for prisernes niveau. Der er forskel på by og land, 

og der er forskelle mellem byer. Og den politiske prioritering af, hvor man skal 

satse på forbedret infrastruktur og vækst, har en betydning i denne sammen-

hæng. I Danmark har der i mange år været et særligt tema – hovedstadsområdet 

kontra resten af landet – som groft taget har været formuleret som et enten- eller: 

Enten kunne hovedstaden vokse på bekostning af resten af landet, eller væksten 

kunne fordeles ligeligt, hvorved ligheden i landet blev understreget. 

Dette tema viser sig i de overordnede strategier i den fysiske planlægning 

gennem tiden. Vi skal nedenfor gennemgå nogle vigtige træk i hhv. landsplan-

lægningen og regionplanlægningen som overordnede forudsætninger for de 

lokale spil om grundpriserne.

Landsplanlægning
I dagens Danmark er der nogenlunde enighed om, at landet har behov for en 

stærk metropol, der kan bidrage til at markere Danmark på det internationale 

landkort. Hovedstadsområdet skal derfor kunne vokse, også med hensyn til 

– gerne billige – boliger. 

Men sådan har det ikke altid været. Dansk regionalpolitik har i mange år været 

formuleret med henblik på at hindre eller i hvert fald mindske afvandringen 

fra de tyndt befolkede områder – som tog fart efter Anden Verdenskrig. I første 

omgang så man det som uafvendeligt, og i hovedstadsområdet igangsatte man 

dengang forskellige planlægningsinitiativer for at sætte området i stand til at 

vokse på en fornuftig måde. Den oprindelige Fingerplan (fra 1947) er et udtryk 

for overvejelserne om, hvorledes væksten skulle kanaliseres langs med de off ent-

lige transportkorridorer3. 

Men i resten af landet var der med tiden ikke udelt begejstring over hovedstadens 

vækst, og i starten af 1960’erne begyndte en periode, hvor staten søgte at styre 

og kanalisere væksten. Køge Bugt-områdets udvikling i 1960’erne og 70’erne er 

udtryk for en opfølgning af fi ngerplanens ”tommelfi nger” med nye byområder 

til 150.000 indbyggere, der kom til området i løbet af en kort årrække. Med tiden 

kom der mange initiativer for at dæmpe væksten eller i hvert fald inducere vækst 

andre steder i landet, ikke mindst i lyset af stagnationen efter første oliekrise i 

1973 – som også stoppede væksten i hovedstadsområdet. Men mange politikere 

ville ikke se en udvikling, hvor kun København blev styrket, og hvor yderområ-

derne i konsekvens heraf blev ”hægtet af ”. Uden at gå i detaljer kan man sige, 

at denne tankegang i mange år var en almindelig opfattelse i Folketinget – man 

kan blot tænke på ”den jyske mafi a”, der i f.eks. trafi kpolitiske beslutninger 

3 En redegørelse for udviklingen af regionplanlægningen i hovedstadsområdet fi ndes i:
 Københavns Kommune: Ørestad, 2003.
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sørgede for, at motorvejsudbygninger i øst eller til gavn for København blev fulgt 

at lignende udbygninger i Jylland4. 

”Folketingets jyske trafi kmafi a har slået til 
igen... (og) kræver en motorvej fra Herning til 
Holstebro som kompensation for støtte til en 
Femern-forbindelse. 

Fyens Stiftstidendes, leder 

Da lands- og regionplanlægningen blev lovfæstet i 1973, var det således med en 

formulering i formålsparagraff en om, at planlægningen skulle ”sikre en ligelig 

udvikling” i landet. Og i 1982, da man kunne se konsekvenserne af de første 

4 Fyens Stiftstidende: Leder, 31. august 2004.

MM | Regionalt bymønster 1982

Figur 3

Kilde: Landsplanredegørelse 1982
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regionplaner, fastslog Folketinget under debatten om årets landsplanredegø-

relse, at denne formulering skulle opfattes forholdsvis bogstaveligt. Først og 

fremmest måtte hovedstadsområdet ikke vokse på bekostning af landets øvrige 

dele. Planteknisk blev dette synspunkt understøttet ved, at planlægningen udpe-

gede et hierarkisk system af centre, der indeholdt – og fortsat skulle indeholde 

– forskellige typer af services. 

Nedenstående kort fra Planstyrelsen (1982) illustrerer tanken med forskellige 

typer af servicecentre; på regionalt plan var egnscentrene byggestenene for den 

regionale udvikling. Men der var også i de meget store byer landsdelsfunktioner, 

f.eks. i sygehusene. Den ligelige udvikling kan på den baggrund fortolkes som 

baggrunden for at fastholde en bestemt centerstatus for et område. Og indirekte 

betyder det, at hovedstadsområdet vanskeligt kan vokse ret meget. Der er på 

politisk niveau tale om et nulsumsspil, hvor de forskellige aktører vogter på at 

sikre sine væksttal, f.eks. i arealer til nye byggegrunde, uændrede fra år til år.

Men gradvis er stemningen vendt til fordel for vækst i hovedstadsregionen. 

Forskellige kommissioner og udvalg har beskæftiget sig med hovedstadens og 

øresundsregionens roller i den internationale udvikling – altså i lyset af glo-

baliseringen, som man ikke bare kunne ignorere. I 1991 kom et Udvalg om 

Hovedstadsområdets Trafi kinvesteringer med et forslag til udbygning af tra-

fi kanlæggene i hovedstadsområdet, og ideen om Ørestaden blev lanceret. I 1992 

MM | Overordnet bymønster fra Landsplanredegørelsen 2006

Figur 4

Kilde: Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet
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blev formuleringen om ligelig udvikling taget ud af lovgivningen, da den fysiske 

planlægnings love blev samlet i én lov, Planloven. Den landspolitiske vægt blev 

nu lagt på en udvikling på mere regionale og lokale præmisser, men samtidig 

voksede den opfattelse frem, at vækst i København kunne være til gavn for hele 

landet. Øresundsbroen blev færdigbygget, og øresundsregionen blev anskuet 

som en metropol i konkurrence med Hamburg og Berlin. Ørestaden blev et 

symbol på ønsket om en erhvervsmæssig vækst.

I landsplanredegørelserne igennem 2000-årene kan skiftet følges, omend der 

ikke ligefrem slås højlydt på trommer for et skift. Men problematikken blev 

slået an i Landsplanredegørelsen for 1997, som omhandlede udviklingen på 

europæisk plan og Danmarks rolle i den sammenhæng. Globaliseringen blev 

præsenteret ved en diskussion af, at ”samarbejder over grænser myldrer frem” 

– og vi danskere måtte derfor forholde os eksplicit til det. Nationalstatens luk-

kede æra var forbi. Internationalt netværkssamarbejde ville blive nødvendigt. Og 

i stedet for at fastholde en ligelig udvikling som ideal, igangsatte regeringen et 

arbejde hen imod at formulere en landdistriktspolitik. 

I år 2000 kom den næste landsplanredegørelse, og den havde nok ”udvikling 

i hele landet” som en kapiteloverskrift, men budskabet var snarere, at landet 

besidder en mangfoldighed, som må respekteres. De enkelte egne af landet 

skulle udvikle deres særkender, og hver by eller kommune skal ikke kunne 

alt. Landet kunne ses som opdelt i syv områder med landsdelscentre, altså 

centre, der er overregionale og dermed ikke under regionplanmyndighedernes 

beslutning. 

Landsplanredegørelsen fra 2003 fastholdt de syv landsdelscentre og havde 

overskriften ”Et Danmark i balance. Hvad skal der gøres?”, og her var det igen 

tydeligt, at balancen skulle laves under den præmis, at der er ”forskel på nord, 

øst, syd og vest”. Så det kan vi fortolke som, at en ligelig udvikling kunne der 

efter regeringens mening ikke blive tale om, og det var heller ikke ønskeligt. 

Redegørelsen gjorde desuden op med de eksisterende regioner som eneste plan-

grundlag, idet det blev sagt, at mange afgørende kræfter i udviklingen, f.eks. 

i erhvervene, ikke følger amternes grænser. Diff erentieret indsats i fl eksible 

regioner var derfor nogle af nøgleordene, og staten indgik derefter i en række 

ad-hoc-dialogprojekter om specifi kke temaer ude omkring i landet for at skabe 

fokus på forhold, der gik på tværs af de normale administrative grænser, både 

fysisk og i sektorer. 

I 2006-redegørelsen ”Det nye Danmarkskort – planlægning under nye vilkår” 

blev skridtet taget fuldt ud: ”Der skal være forskel på by og land”, omend ”udvik-

lingen skal komme hele landet til gode”. Strukturreformen var blevet gennem-

ført, amterne væk, staten skulle nu godkende de opgraderede kommuneplaner. 

Der skiftes grundlæggende terminologi: fra funktionelle centre til bymønster, 

og det medfører, at man nu kan tale om to storbyregioner – hovedstaden og 

Østjylland – og dermed er skridtet taget fuldt ud til at lade storbyen være driv-

kraften i udviklingen og planlægningen. Men set udefra er det ret klart, at man 

ikke kunne slippe uden om at give Jylland noget. Derfor blev det til to regioner, 

hvoraf den ene kan siges at være den rigtige vare med en centerby, mens den 

anden er noget kunstig med Århus plus trekantsområdet som ”storby”.

Hvorledes så f.eks. forskere på denne udvikling? I 2007 hed det i en indby-

delse til en forskningskonference om Danmarks regionale udvikling om 

Landsplanredegørelsen fra 2006:
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”Den seneste Landsplanredegørelse 
tegner et billede af Danmark med grænseløse 
byer. Væk er landsdelscentre, egns- og 
kommunecentre, som skulle sikre en ligelig 
udvikling i landet. Sjælland og Østjylland er 
blevet til regionale storbyer. Her fl ettes byer 
sammen i voksende arbejds- og boligmarkeder, 
der skaber to dominerende regioner. 
Yderområderne er under pres.”

Indbydelse til konference, Realdanias Center for 
Strategisk Byforskning 2007.

Om yderområderne er ”under pres”, eller om storbyernes vækst fremover vil 

bidrage til, at yderområderne får relativt bedre vilkår, end hvis væksten blev poli-

tisk fordelt ved lands- og regionplanlægning, må tiden så vise. 

Regionplanlægning
Landsplanlægningens skifte hen imod få vækstcentre som de egentlige dyna-

moer skete gradvis over en tiårig periode. Men i den konkretiserende fysiske 

planlægning var der i denne omstillingsperiode på det regionale niveaus regi-

onplanlægning en vis tilbageholdenhed med at udlægge større områder til 

boligvækst, der skulle matche væksten i arbejdspladser. For det første kunne 

planlæggerne i deres prognoser ikke se at nogen særlig boligvækst var på vej, 

og det var for nogle iagttagere et spørgsmål, om man ”i den ligelige udviklings 

hellige navn havde hevet for meget saft og kraft ud af (hovedstads)regionen, til 

skade for Danmark”5. 

Vi skal i det følgende fokusere på regionplanlægningen i Hovedstadsområdet. 

Regionplanerne i det øvrige Danmark sætter også rammer for den kommunale 

planlægning, men problemstillingerne har ikke været så radikale som i området 

omkring København.

I den tidlige regionplanlægning skulle en række kommuner i hovedstadsområ-

det udvise ”stor tilbageholdenhed ved udbygningen af den ubebyggede byzone”, 

der burde friholdes til friarealer og institutionsbyggeri6. Der kunne dog bygges 

2000 boliger 1977-1992 – resten af byggeriet skulle fi nde sted i etableret byzone, 

der allerede var i udvikling.

Først efter årtusindskiftet begynder man i rammerne for kommuneplanlæg-

ningen at kunne spore problemstillingen: Hvem må reelt vokse? Men her synes 

stadig omkring år 2000 at have været en vis konservatisme at spore på statsligt 

niveau. Det udmundede i en tøvende accept af, at regionplanen skulle udlægge 

fl ere arealer til byvækst i visse kommuner, idet der jo på det samlede regionsni-

veau var byzonejord nok. Og samlet havde Hovedstadsregionen en befolknings-

mæssig nettofrafl ytning, der boligmæssigt dog blev opvejet af udtyndingen i 

størrelsen af husstandene.

5 Landsplanafdelingen: Bidrag til regionplanlægningens historie, 2004.

6 Hovedstadsrådet: Regionplanens 1. etape, 1978.
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Lad os se på planudviklingen konkret. I 2001 skulle det nydannede Hovedstadens 

Udviklingsråd vedtage sin Regionplan 2001 (udarbejdet på grundlag af de 

”gamle” amters regionplanudkast), Den restriktive politik fortsatte her. Et 

eksempel er Regionplandelen 2001 for Frederiksborg Amt, hvor HUR anfører, at 

Hørsholm har en rummelighed på 445 boliger i planperioden (2001-2013), men 

et byggebehov på 1305 boliger7. Rummeligheden vil derfor slippe op i 2003. Men 

det får ikke konsekvenser for kommunen, idet den ikke tildeles yderligere byg-

gekvote. Hovedstadsrådet ønskede altså væksten kanaliseret andetsteds hen.

Noget af baggrunden for den restriktive holdning i HUR var en indsigelse8 fra 

staten, som derved sikrede, at udlægget til nye boligområder blev ret begrænset. 

Miljøministeriet kunne konstatere, at der igennem 1990’erne kun var bygget 

omkring 4000 boliger pr år, og man forudså ikke nogen voldsom vækst. Staten 

7 HUR: Regionplan 2001.

8 Miljø- og Energiministeriet: Statslig indsigelse imod HURs forslag til regionplan, 2001.

MM | Strukturkort for hovedstadsregionen

Figur 5

Kilde: HUR, Strukturkort for hovedsteadsregionen, Regionplan 1995, 1995
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forudsatte derfor, at HUR arbejdede hen imod en afklaring i regionplanen, der 

skulle vedtages i 20059. Staten ønskede desuden væksten – både af boliger og 

erhverv – lagt så meget som muligt inden for den gamle hovedstrukturs ”fi ngre”. 

Disse ønsker blev i 2002 præciseret i en publikation om statens interesser i den 

kommende regionplan 2005. Det hed således, at hovedstadsregionens åbne 

landområder skulle bevares, at byvækst skulle ske i byzone i direkte tilknytning 

til eksisterende byer eller bysamfund, og at regionplanmyndigheden opfor-

dredes til at udtage overfl ødige arealreservationer10. Der lægges desuden i det 

statslige initiativ speciel vægt på placering fremover ved stationsnære arealer 

(radius på 600 m), og der peges på mulighederne for byfortætning med tæt 

boligbebyggelse, herunder etageejendomme.

Men i de følgende år sker der alligevel et skift i den overordnede holdning til 

boligbyggeri i hovedstadsområdet. Efter regionplanens vedtagelse i 2001 glider 

man fra en meget restriktiv politik med favorisering af udpegede vækstområder 

til generel åben holdning til fl ere boliger, hvor der er plads inden for byzone-

områderne. Desuden fi k yderområderne tildelt byggearealer, selvom prognosen 

ikke gav dem megen vækst. Dermed efterkom HUR ønskerne fra de enkelte 

amters kommuner, som naturligvis lagde et vist pres på amtets medlemmer af 

HUR. Konkret gav det sig udtryk i et tillæg til regionplanen om ”akut udlæg af 

nye boligarealer”, som blev til efter pres fra en række kommuner i 2002-2003, 

og som øgede rummeligheden med godt 2000 boliger i en række kommuner, 

der følte sig klemt. 

Staten havde med sin indsigelse og efterfølgende publikation om de statslige 

interesser støbt kuglerne til statens senere godkendelse af HURs regionplan-

lægning 2005. I forslaget til Regionplan 2005 forudså HUR et behov for bolig-

byggeri på 5-6000 boliger per år indtil 2017, baseret på en befolkningsprognose 

med vækst på 2,7 pct. i perioden, samt en vis sammenlægning og nedlægning 

af eksisterende boliger11. Spørgsmålet var så, hvorledes væksten skulle fordeles 

mellem regionens kommuner, og hvorledes den specifi kke lokalisering skulle 

forholde sig til fi ngerplanens principper. 

I lyset af fortiden forekommer således HURs rammer 2005 for kommuneplan-

lægningen ret fl eksible, når det drejer sig om boligbyggeri i byzoneområder. 

Der tildeles ikke længere byggekvoter. Arealer inden for byområdet, også hidtil 

udisponerede arealer, kan generelt anvendes til boligformål12, og der peges des-

uden på mulighederne for at omdanne erhvervsarealer til boligformål. For igen 

at tage Hørsholm som eksempel udpeges i Hørsholm Kommune den nedlagte 

Sjælsmark Kasernes arealer til ”område til boliger og lettere erhverv”, til trods 

for at det ligger i landzone. Det er så for at kunne genanvende de eksisterende 

bygninger med tanken, at der er et vist samfundsøkonomisk spild ved at nedrive 

sådanne bygninger13.

De fl este kommuner fi k ved statens godkendelse godkendt de arealer, plan-

forslaget udlagde, men der skete en relativ reduktion i en række af yderom-

råderne, bl.a. ved at nogle områders udlæg blev udskudt til 2. halvdel af plan-

9 Miljøministeriet: Overblik over statslige interesser i regionplanrevision 2005, 2002.

10 Miljøministeriet: Overblik over statslige interesser i regionplanrevision 2005, 2002.

11 HUR: Forslag til regionplan 2005, 2004

12 HUR: Regionplan 2005.

13 Dette synspunkt medførte en længere debat om statens – og specielt Forsvarsministeriets – in-
teresser i at få solgt sine arealer kontra lokale interesser i – og regionplanmæssige principper 
for - at bibeholde landområderne og friholde kommunen for at skulle investere i infrastruktur til 
beboerne på landet. Denne debat lader vi ligge.
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perioden. Dette var jo ikke en egentlig desavouering af kommunens ønsker, 

men dog en indikation af et muligt problem i det videre forløb. Og det blev, at 

Miljøministeriets Fingerplan 2007 var noget mere restriktiv over for alt byggeri 

uden for fi ngrene. Men det har ikke betydning for de plansager, som behandles 

i denne rapport.

Case: Frederikssund – Store Rørbæk Catch 22 
Denne case handler om det endnu ikke realiserede byområde Store Rørbæk. 

I Regionplan 1973 blev arealet ved Store Rørbæk første gang udpeget som 

potentielt byudviklingsområde og nævnt allerede tilbage i Regionplan 1947. I 

næsten tredive år blev det dog ved visionerne. Men i nogle år har området været 

i spil, og en lokal developer har presset på for at få byggeri igangsat. Casen 

illustrerer således developeres incitamenter og deres potentielle indfl ydelse på 

planprocessen.

I forbindelse med Regionplan 2005 vurderede HUR, at der i perioden frem til 

2017 er behov for at fi nde nye arealer til 35.000 boliger. Da regionplanen vedta-

ges i efteråret 2005, er den nye by ved Store Rørbæk udpeget som hjemsted for 

ca. 6000 nye boliger. Området dækker ca. 400 ha og udgør mere end en fjerdedel 

af de ca. 1.300 ha, som Regionplan 2005 udlægger til nye boligformål.

Etableringen af en helt ny by er begribeligvis en stor opgave for en kommune. 

Projektet var derfor udpeget som dialogprojekt af Miljøministeriet, og ud over 

Frederikssund Byråd deltog Landsplanafdelingen, Hovedstadens Udviklingsråd 

og Frederiksborg Amt, Erhvervs- og Boligstyrelsen, Socialministeriet, 

Trafi kstyrelsen, DSB S-tog, Vejdirektoratet og Fonden Realdania også i projek-

tet. Landsplansafdelingen indgik i i alt tre dialogprojekter i hovedstadsregionen. 

Tanken var, at den regionale udvikling medførte regionale udfordringer, der 

krævede større koordinering.

I oktober 2005 læste en dansk investor forslaget til Fingerplan 2005 og indså 

potentialet i området. Samme måned købte investoren derfor det føste areal ved 

Store Rørbæk med den formodning, at planen ville blive godkendt. Det blev den 

i november 2005. Investoren erhvervede yderligere tre arealer i området, og i 

skrivende stund er majoriteten af de hektar, der er planlagt for første etape, på 

investorens hænder. Aftalerne blev indgået med den klausul, at sælger ville få en 

højere pris, såfremt netop deres grund blev bebygget i sidste ende.

Hvornår kommer toget?
Et afgørende element for developeren var etableringen af en S-togs-station ved 

Store Rørbæk, så de nye beboere allerede fra første dag kunne benytte hurtig 

off entlig transport til København. Banestyrelsens principper for etableringen af 

anlæg betød dog, at en station først kunne bygges, når der var et tilstrækkeligt 

kundegrundlag. Boligerne ville dog være svære at sælge, såfremt der ikke var 

mulighed for at køre med S-toget til København. Projektet så således ud til at 

fastlåst i en hønen-eller-ægget være problematik. Beboerne krævede en station, 

og stationen krævede beboere.

For at skaff e fremdrift i projektet tilbød developeren i efteråret 2006 Folketingets 

Trafi kudvalg at dække etableringsomkostningerne af en S-togs-station ved Store 

Rørbæk. I april 2007 gav transport- og energiminister Flemming Hansen grønt 

lys til at etablere stationen. Baggrunden var, at Trafi kstyrelsen havde gennemført 

en analyse, der afdækkede passagergrundlaget for en station ved Store Rørbæk. 

Developeren kunne derfor iværksætte byggeriet af station og boliger, således at 

stationen og boligerne kunne stå færdige samtidig.

MM | Arealet ved St. Rørbæk

Figur 6

Kilde: Frederikssund Kommune, Vision og program, Ny by ved St.Rørbæk, 2004

MM | Arealet ved St. Rørbæk

Figur 7

Kilde: Frederikssund Kommune, Vision og program, Ny by ved St.Rørbæk, 2004
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Pengene er i jorden
I efteråret 2006 var Frederikssund Kommune parat til at igangsætte ekspro-

priationer og opkøb af de grunde, der lå inden for det udpegede byområde. 

Kommunen indså dog, at en iværksættelse af projektet ville medføre, at kom-

munen ville komme i økonomisk knibe. Dette skyldtes, at kommunen havde 

en anstrengt økonomi grundet strukturreformen, og alene omkostningerne 

forbundet med ekspropriationer og opkøb af jorden i den centrale del af den 

planlagte by ville stå i ca. 350 mio. kr. Oven i dette kom infrastrukturelle inve-

steringer i den nye by, hvor skoler og daginstitutioner skulle bygges allerede et år 

efter projektets iværksættelse. Kapacitetsgrænsen på eksempelvis skoleområdet 

var allerede nået i kommunen med 27 elever i hver klasse. Kommunen satte 

derfor projektet i bero.

”Jeg håber som borger i Frederikssund 
inderligt på, at vores ludfattige kommune ikke 
skal bruge penge på at udvikle den nye by – vi 
kan jo være ligeglade med, at folk ønsker at 
bygge hus der, hvis resultatet er nettoudgifter 
for kommunen i mange år ud i fremtiden. 
Kan Store Rørbæk ikke afsættes til Egedal 
Kommune? Frederikssund Kommune har jo vist 
en utrolig evne til ikke at kunne tjene penge på 
jordsalg, da den altid ender med at hænge på 
uforudsete udgifter.”

Kommentar på artikel om S-togs-station ved 
Store Rørbæk, april 2007 (Ingeniøren 2007)

I dag står kommunen stadig med økonomiske udfordringer i forbindelse med 

planerne af Store Rørbæk. Ud over omkostningerne ved infrastrukturelle inve-

steringer forbundet med etableringen af en ny by antages tilfl yttere – især bør-

nefamilier – at udgøre en nettoudgift for de fl este kommuner. Finansieringen 

af disse omkostninger skaff es som regel gennem kommunalt jordsalg, hvor 

jorden har opnået en værditilvækst grundet udviklingsplanerne. I dette tilfælde 

er kommunen dog afskåret fra en del af denne gevinst, da kommunen ikke ejer 

en stor del af jorden i området.

Two Tales of One City
Fra et kommunalt perspektiv er det afgørende, at der er kontrol over styrings-

processen for opførelsen af en helt ny by. De forskellige faser skal planlægges, 

så der sker en naturlig opførelse af en by, der skal fungere fra begyndelsen med 

børneinstitutioner, kloaker og vejnet.

Samtidig skal den kommunale økonomi hænge sammen. Tiltrækkes der tusind-

vis af tilfl yttere, kræver det den fornødne økonomi til at bekoste betydelige 

investeringer i infrastruktur og institutioner. Fra et kommunalt synspunkt skal 

fi nansieringen til disse investeringer komme fra grundsalg. Det er derfor afgø-

rende, at en betydelig del af jorden er på kommunale hænder.
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Fra developers perspektiv er det også afgørende, at der er kontrol over sty-

ringsprocessen for opførelsen af den nye by. Børnene skal kunne blive passet 

i institutionerne, og der skal være butikker og ”liv” i nærområdet. Samtidig 

skal der være mulighed for at komme hurtigt til hovedstaden, og den trafi kale 

infrastruktur skal derfor være på plads – herunder en S-tog-station. Uden disse 

elementer, vil ingen fl ytte til byen, og developeren vil ikke få sine boliger solgt. 

Fra developers synspunkt vil fi nansieringen til disse investeringer dog komme 

fra skattegrundlag fra tilfl ytterne.

Sagen er ved dette projekts afslutning ikke endeligt afgjort, idet Frederikssund 

Kommune ikke har udarbejdet en lokalplan for området.

Sammenfatning: de overordnede planinteresser
Problemstillingerne i land- og regionplanlægningen er ganske komplicerede, 

og en nærmere forståelse kræver en vis historisk indsigt i planlægningens og 

Danmarks udvikling i en længere årrække. Ovenstående beretninger har vist, at 

københavnsområdet efter en stærk vækst frem til midten af 1970’erne har været 

nedtonet på nationalt plan som vækstcenter, og det er efter en vis tid slået igen-

nem i den konkrete planlægning. Men det er først efter, at man nationalt igen 

har taget ideen om hovedstaden som vækstdynamo til sig, at planlægningen 

skridt for skridt begynder at give plads til, at kommunerne kan lægge arealer 

ud til byvækst. 

Der har hele tiden på regionalt niveau været rummelighed nok til byvækst. 

Men ønskerne om at bygge rettede sig ikke mod en række af de arealer, som 

kunne bebygges. De rettede sig imod områder, hvor kapaciteten var ved at være 

opbrugt. Staten og regionplanmyndighederne var i starten tøvende med at give 

disse kommuner mere jord til byvækst og pegede i stedet på byfortætning ved 

stationerne.

Set fra kommunalt plan har dette givet anledning til pres på byggegrunde og 

dermed på priserne.

Konkretisering af rammerne for 
kommunal styring af grundpriser

Tidligere byggede specielt de store kommuner selv boliger til udlejning, primært 

til socialt udsatte. Det gør de ikke længere, de har overladt nybyggeri og admini-

stration til de uafhængige, kooperative almene boligselskaber14. Københavns 

Kommune har for de eksisterende kommunale sociale boligers vedkommende i 

de senere år afviklet sit ejerskab, som i 90 pct. af tilfældene er solgt til beboerne 

på andelsbasis. Kommunernes primære mulighed for at påvirke boligbygge-

riets omfang er derfor at etablere en indfl ydelse på udbuddet af byggegrunde. 

Hertil kommer udformningen af lokalplanernes bestemmelser om, hvad der 

må bygges, og i hvilken takt. 

Kommunen kan altså primært påvirke antallet af udbudte grunde ved at udar-

bejde en kommuneplan, udlægge byzone og følge op med lokalplaner, hvor de 

kan påvirke type og kvalitet af byggeri ved at fastlægge restriktioner for byg-

geriets udformning. 

14 Hans Skifter Andersen & Gunvor Christensen (BSi): ”Den almene sektors rolle i boligforsyningen” 
i Den almene boligsektors rolle i samfundet. Hvad ved vi fra hidtidig forskning og undersøgel-
ser?, 2006.
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Mange kommuner ejer grunde, men kommunen kan ikke fastsætte en grund-

pris efter forgodtbefi ndende. Kommunen er tværtimod forpligtet til at sælge til 

markedspris for at undgå en subsidiering af private. Som udgangspunkt skal 

kommunen derfor sælge til højeste pristilbud, når den udbyder grunde til salg. 

Men loven om tilbudsindhentning, der regulerer sådanne salg, giver også mulig-

heden, at sælge til ”økonomisk mest fordelagtigt” tilbud, hvor en række andre 

forhold kan inddrages i vurderingen. Det er i grundsalg typisk et spørgsmål 

om ”projektets kvalitet”, som vurderes på en række kvalitative indikatorer, bl.a. 

arkitektonisk fremtræden og byggeriets kvalitet. Disse faktorer bliver specielt af 

betydning ved salg af større områder, som jo typisk købes af developere. 

Nedenfor gennemgås kommunens instrumenter i forbindelse med den kon-

krete udformning af rammerne for grundsalg og byggeri af boliger.

Kommunal boligpolitik
På det overordnede plan kan kommunen vedtage en boligpolitik, der angiver 

kommunens præferencer f.eks. i forholdet mellem ejerboliger og lejeboliger 

samt specielle ønsker til ejerformer, f.eks. andelsboliger. Boligpolitikken kan 

sammenknyttes med lokalplanlægningen, således at lokaliseringen af boligty-

per fastlægges. 

Igennem en årrække er kommuneplanerne i stadig højere grad blevet brugt 

af kommunerne til at fremlægge forskellige af kommunens sektorpolitikker. 

Således også boligpolitik, som i Hillerøds Kommuneplan 2005-2017 fra decem-

ber 2005 er formuleret som det ses i tekstboksen.

Det konstateres først, at Hillerød vil og kan vokse i samspil med erhvervsud-

viklingen. Det skal ske ved kvalitetsboliger i harmoni med de enkelte områders 

sammensætning. Der skal være plads til socialt byggeri, men i øvrigt er det op 

til kommunens fremtidige beslutninger at afgøre, hvilke grupperinger man vil 

tiltrække gennem rammesætningen af boligerne. 

Herefter præciseres Hillerøds overordnede mål i en række konkrete angivelser 

fordelt på to tidsperioder (2005-2008 og 2009-2017) og seks delområder i kom-

munen: Et nyt byområde, Ullerødbyen, skal tage omkring 1/3 af boligvæksten, 

men der skal desuden udpeges et eller fl ere nye vækstområder, der skal tage ¼ 

af væksten. Tabellen siger ikke noget om, hvilke typer boliger der skal bygges i 

de forskellige områder. Det formuleres som en række procentvise fordelinger 

på delområderne i en ny fi gur: 

 

50 pct. af de fremtidige boliger skal være etagebyggeri, og det er ikke kun i den 

gamle bys område, også i de nye byzonearealer såsom Ullerødbyen. Der lægges 

vægt på at skabe plads til unge og ældre i mindre boliger, og ”specielle befolk-

ningsgrupper” integreres i små klynger inden for de større byområder. 

Angivelser som ovenstående fra Hillerøds kommuneplan må betragtes som hen-

sigtserklæringer, som vil være et beslutningsgrundlag for kommunens lokal-

planlægning og stillingtagen til konkrete forslag fra bygherrer. Boligpolitikken 

er formuleret ud fra en række principielle betragtninger og er dermed et tema, 

som er reserveret til politikernes beslutning. Kommuneplanen tjener på denne 

måde formålet at virke som en overordnet prioriteringsmekanisme, som kan 

udsættes for politisk debat mellem de forskellige politiske partier – desuden er 

kommuneplanen fremlagt til off entlig debat i kommunen, før den kan vedtages. 

Herefter er den et orienteringsredskab for den, der er interesseret i at gå ind som 

bygherre i kommunen.

MM | Mål - Hillerød Kommune

Hillerød Kommune er en kommune i vækst. 
Der skal ske en kraftig boligudbygning i 
Hillerød Kommune, men i en takt så vi bevarer 
de kvaliteter vi har i dag. Boligbyggeriet skal 
matche og understøtte den igangværende 
erhvervsudvikling.

De nye og de eksisterende boliger og boligområ-
der skla fremtidssikres gennem krav til kvalitet, 
tilgængelighed, arkitektur, økologi og boligpoliti-
ske eksperimenter.

Hillerød Kommune har en bred boligsammen-
sætning. Der skal stadig bygges boliger til alle, 
men der skal prioriteres et boligbyggeri, der 
svarer til det enkelte område og et boligbyggeri, 
der svarer til hvem vi ønsker at tiltrække, den 
økonomiske udvikling og ændringer i befolknin-
gens boligønsker.

Figur 8

Kilde: Kommuneplan 2005-2017, Hovedstruktur og redegørelse, 2005

MM | Hvad skal der bygges?

Boligbyggeriet fordels som princip med 50% 
etagebyggeri, 30% tæt/lav byggeri og 20% 
parcelhuse.

I Ullerødbyen fordeles boligbyggeriet som princip 
med 35% tæt/lav og 35% parcelhuse.

Boligsammensætningen i nyt byggeri fordeles 
som princip med min. 65% ejerboliger (parcel-
huse og ejerlejligheder) min. 20% lejeboliger 
(privat udlejningsboliger og almene boliger) og 
min. 5% andelsboliger.

Nye boligers størrelse fordeles som princip med 
min. 30% boliger på 40-79 m2. 

5% af boligbyggeriet opføres som boliger til 
unge og enlige. 10% opføres som plejeboliger, 
som ældre- og handicapvenlige boliger, eller 
som ældreegnede boliger, blnadt andet som 
bofællesskaber

Der bygges små klynger af boliger integreret 
i boligområderne, med boliger der tilgodeser 
specielle befolkningsgruppers boligbehov.

Figur 9

Kilde: Kommuneplan 2005-2017, Hovedstruktur og redegørelse, 2005
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Den konkretiserende fysiske planlægning
Planlægningen sker på en række niveauer, fra det mere principielle i kommu-

neplanen til det meget detaljerede – og for borgerne retligt bindende – i lokal-

planerne. Kommuneplanen kan desuden bruges til at sammenfatte en række af 

kommunens øvrige politikker. 

Kommunernes hovedinstrument i regulering af boligbyggeriet og boligernes 

udformning er lokalplanen. Uden lokalplan kan der ikke bygges, hvorfor kom-

munen kan forhindre byggeri ved ikke at udarbejde en lokalplan, eller ved at 

forkaste et privat udarbejdet lokalplanforslag. Lokalplanen kan have forskellige 

specifi kationsgrader, men den vil typisk som minimum fastlægge en infrastruk-

tur af veje mv. samt lægge begrænsninger på grundstørrelser og udnyttelsesgrad 

– en procentdel af grundstørrelsen, som boligen må fylde – samt anvendelsen af 

bygninger til erhverv, off entlige institutioner mv. Kommunen kan imidlertid gå 

helt ind i detaljering af byggeriets udformning – typer af mursten og tegl, tages 

hældningsgrad, højde mv. Lokalplanen kan desuden specifi cere en tidsrække-

følge for underområder.

Der vil typisk være kortbilag, som viser hovedstruktur og karakteristiske træk 

ved reguleringen: Ovenstående kort er et udsnit af lokalplanen for Ullerødbyen 

i Hillerød. De nordligste og østligste dele af kortet angiver eksisterende bebyg-

gelse. I det nye byggeri kan man se, at principperne fra kommunens boligpo-

litik om at have etagebyggeri er gennemført – her i 2-4 etager. Der er udlagt en 

række større parceller til villaer og parceller til tæt/lav bebyggelse. Der er reser-

veret plads til institutioner og til et bycenter. Der er desuden i den ledsagende 

tekst præcise angivelser af visse temaer. Planen angiver således placeringen af 

en række hække (”hæktema”), som skal være ”klippede hække bestående af 

Sargentæble (Malus Sargentii)”15. Kortet viser samlet en præcis regulering af 

grundenes udformning, institutionsplaceringer og placering af visse bygninger. 

I teksten til lokalplanen er matrikelnumre indført.

Kommunen kan altså påvirke udformningen af boliger og deres omgivelser i 

kommunen via kommuneplanens overordnede bestemmelser og lokalplanens 

mere præcise angivelser, og dermed har kommunen en vis indfl ydelse på pris-

dannelsen. Der er forskel på sammensætningen af et købende publikum til udlæg 

15 Hillerød Kommune: Lokalplan 2007.

MM | Boligbyggeprognose 2003-2017

Eksisterende 
antal boliger

Boligbyggeri 
2005-2008

Boligbyggeri 
2009-2017

Boligbyggeri 
i alt 
2005-2017

Bymidten 321 265 586

Boligområderne 772 81 853

Lokalområder 
og landsbyer

51 60 111

Ullerødbyen 200 1.150 1.350

Alsønderup 35 20 55

Nye arealer 945 945

Ialt 16.100 1.379 2.521 3.900

Figur 10

Kilde: Kommuneplan 2005-2017, Hovedstruktur og redegørelse, 2005
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af rækkehusgrunde på 200 m² og villagrunde på 1500 m², og hertil kommer, at 

stærke restriktioner på byggeriets udformning kan påvirke attraktionen. 

Lokalplaner er retligt bindende, men kan ikke gennemtvinge, at et konkret 

byggeri igangsættes. Kommunen kan kun aktivt bestemme over eget byggeri, 

altså de forskellige institutioner mv. Alt andet vil afhænge af, om en bygherre 

vil igangsætte et byggeri, men developere, som henvender sig til kommunen 

med en idéskitse, vil på forvaltningsniveau med baggrund i kommuneplan 

og lokalplaner kunne få information om kommunens politikker på området. 

Forvaltningen kan endvidere orientere om, i hvilket omfang kommunen kan 

forventes at arbejde hen imod at få principperne gennemført bl.a. via develo-

peres projekter. 

Det er så op til developeren at få principperne indarbejdet og konkretiseret i 

et forslag i et eller andet omfang og derefter indgå i en forhandling med kom-

munen om forslaget – hvorledes det falder ud i sidste instans vil afhænge af 

parternes interesser og muligheder for at indgå i eventuelt kompromis mellem 

kommune og developer.

Kommunens roller ved salg af grunde
Kommunernes generelle politik for boliger og fysisk planlægning fastlægges af 

byrådet inden for lovgivningens rammer. Her bestemmer byrådet selv. Når det 

kommer til implementeringen af den generelle policy, kan sagen være en noget 

anden. Kommunen er nemlig afhængig af, at andre fører (bolig)politikken ud 

i livet. En af processerne er salg af byggegrunde, men prissætning af grunde 

indgår på ingen måde i boligpolitik og plansystem. Man kan formulere et ønske 

om billige boliger i boligpolitikken, men så betyder det normalt, at der skal 

bygges alment boligbyggeri. 

MM | Uddrag fra Lokalplan LP343, Hillerød Kommune marts 2007

Figur 11

Kilde: Hillerød Kommune Teknik, Lokalplan nr. 343 for Ullerødbyen Syd - Bykvarter Midt 2007
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Salgspriser afgøres altså på markedet. Men der er ikke et enkelt marked, snarere 

en række markeder, afhængig af hvem der er ejer af grundene. Kommunernes 

mulige roller i salg af grunde til boliger afhænger derfor i udgangspunktet af 

ejerforholdene: Nogle arealer kan ejes af kommunen, andre ejes af private eller 

af andre off entlige organer, f.eks.. DSB, Banestyrelsen eller Forsvaret.

Når arealet ejes af andre end kommunen, er kommunens rolle i princippet reak-

tiv i forhold til kommune- og lokalplaner, og kommunen er ikke indblandet i 

selve prisfastsættelsen. Men der kan være en vis indfl ydelse på prisniveau via 

kommunens lokalplanbestemmelser og dens behandling af sagen frem mod 

en byggetilladelse. Hovedinstrumentet er lokalplanens bestemmelser, som er 

retligt bindende for borgerne og derfor enten skal overholdes eller tilsidesættes 

ved en politisk beslutning om at give en dispensation. Det betyder, at kommunen 

skal godkende byggeprojekter for at kunne udstede en byggetilladelse, og den 

har tilsyn med, at de færdige bygninger overholder bestemmelserne. 

Developere og andre bygherrer må derfor forventes i en tidlig fase at ville hen-

vende sig til kommunens planafdeling for at forhøre sig, om en idéskitse er i 

overensstemmelse med kommunens overordnede planlægning og en eventuel 

lokalplans bestemmelser. Alternativt kan henvendelsen dreje sig om at få dis-

pensation fra eller ændring i den gældende planlægning eller om udarbejdelse 

af en lokalplan, hvis det endnu ikke er sket. Man kan forvente, at ønsker om 

ændringer eller udarbejdelse af en ny plan vil foranledige, at nogle kommu-

nalpolitikere, eller i det mindste udvalgsformand og ofte borgmesteren, vil 

blive søgt inddraget af bygherren i en tidlig fase. Forvaltningen må forventes at 

holde sig til kommandovejen, altså udvalgsformand og borgmester. Sagen skal 

under alle omstændigheder formelt behandles af udvalg og byråd, men det sker 

først, når projektet er nået frem til en form, der kan tilfredsstille projektejeren. 

I modsat fald må man forvente, at projektet trækkes tilbage, og jorden bliver 

liggende ubebygget.

Når arealet ejes af kommunen, bestemmes en salgspris af udbudsformen og evt. 

en forhandling mellem kommune og mulige købere under iagttagelse af styrel-

seslovens begrænsninger, se nedenfor. Her er en række muligheder til stede: en 

licitation af et område med henblik på en større bebyggelse, salg af ”bar mark”, 

som derefter bebygges efter lokalplanens bestemmelser, og kommunal bygge-

modning med efterfølgende salg af enkeltgrunde.

1. LICITATION. Udgangspunktet for større arealer kan være, at kommunen 

laver en licitation, som typisk vil omfatte en prissætning efter det ”økono-

misk mest fordelagtige tilbud”. Købstilbuddene vil herefter typisk være en 

række skitser til bebyggelse fra developere med en prisangivelse, og heref-

ter kan kommunen indgå i en forhandling med udvalgte tilbudsgivere om 

en række detaljer. Valg af tilbud er herefter en sammenvejning af pris og 

projektets kvalitet.

2. BAR MARK. Kommunen kan sælge en bar mark til en køber, som herefter 

må byggemodne arealet. Det kan ske inden for rammerne af en allerede 

udarbejdet lokalplan, typisk hvis det er et parcelhuskvarter, hvor grundene 

sælges til enkelte ejere, der herefter selv bygger hus. For områder, hvor der 

skal bygges større ejendomme end parcelhuse, vil det typisk være develo-

pere, der er købere, og nogle fi rmaer kan – delvis afhængigt af konjunktu-

rerne – købe parcelhusområder med henblik på senere videresalg af huse 

til private. Husene bygges typisk i takt med salgene af de tomme grunde. 
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 Når der er tale om sådanne større salg af jord, kan kommunen vælge at 

udforme en overordnet infrastruktur for området og herefter sælge til en 

developer eller typehusfi rma. En lokalplan udarbejdes så i samspil mellem 

kommunen og køber. Kommunen kan altså indgå i forhandlinger med 

developere i forbindelse med implementeringen af en kommuneplan for 

et nyt byområde. Prisfastsættelsen vil da være et element i forhandlingerne 

om den konkrete udformning af det kommende byggeri. Ved andre private 

enkeltprojekter, f.eks. ved byomdannelse, kan der ligeledes foregå for-

handlinger om udformningen af det kommende byggeri, og her er prisen 

også et element i forløbet.

3. BYGGEMODNING OG SALG AF ENKELTGRUNDE. Kommunen kan vælge 

først at opkøbe et område, dernæst udarbejde en lokalplan for et parcel-

husområde, gå videre med at byggemodne området og herefter sælge de 

enkelte byggeklare grunde til købere. De må så selv fi nde en arkitekt eller 

et typehusfi rma og få bygget huset inden for lokalplanens bestemmelser. 

Kommunen kan her sætte betingelser for, hvor længe den solgte grund må 

henligge ubebygget, ofte knyttet til krav om tilbagesalg til samme pris, for 

at forhindre spekulation fra købers side.

Når kommunen skal fi nde et prisniveau, kan den forventes at samarbejde med 

et par lokale ejendomsmæglere i forbindelse med indikativ fastsættelse af salgs-

priser per m² for grunde, kommunen ejer. Mæglerne rådgiver så på baggrund 

af deres erfaringer med salg i området, statistik for opnåede salg, vurderinger 

mv.

Tilsynsrådets rolle
Kommunerne skal handle inden for rammerne af styrelsesloven. Tilsynsrådet 

er den instans, der skal overvåge, at det sker. Et væsentligt spørgsmål er her, 

hvorledes kommunerne bruger off entlige udbud. Brug af udbud og aktioner 

ses af mange som et redskab til at drive priserne på byggegrunde opad – og 

dermed beskyldes kommunerne for at være medvirkende til at hæve priserne 

ud af proportioner i perioder med højkonjunkturer og i områder, hvor der er 

knaphed på byggegrunde.

Gennem interview i omkring 15 kommuner tydeliggøres det dog, at kommunens 

mulighed for at få en god pris for kommunens byggegrunde kun er én af fl ere 

begrundelser for at benytte udbud. Det har været et generelt træk, at de intervie-

wede har henvist til kommunernes pligt til at udbyde byggegrunde i off entligt 

udbud, for på den måde at sikre at byggegrundene ikke sælges til lavere pris 

end markedsprisen. I fl ere tilfælde er  derblevet henvist til konkrete sager, hvor 

Tilsynsrådet har vurderet, at kommunen har handlet i strid med kommunalfuld-

magten, og disse sager off entliggøres for at kommunikere retsgrundlaget for 

kommunernes forpligtelser. 

Et enkelt eksempel, hvor denne forpligtelse blev stadfæstet, var i Hedensted 

Kommune i 2007, hvor Tilsynsrådet kom med en udtalelse som underkendte 

kommunens handlen i et specifi kt tilfælde16 En borger klagede i august 2006 

til Tilsynsrådet over, at byggegrunde, han havde stået skrevet op til igennem 

længere tid i en by i Hedensted Kommune, var blevet solgt til en række bygge-

fi rmaer, uden at han havde modtaget tilbudsmateriale, og uden forudgående at 

kommunen havde afholdt en budrunde. I stedet havde han og andre private fået 

tilbudt nogle mindre attraktive grunde i nærheden. I et opfølgende brev anførte 

16 Statsforvaltningen Midtjylland: udtalelse, 7. august 2007.
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borgeren, at han i en budrunde – hvor mindsteprisen var 395.000kr – købte én 

af disse grunde til 455.000 kr. Men de grunde, som byggefi rmaerne havde købt, 

var blevet solgt til mindsteprisen. Borgeren mente derfor, at de 60.000 kr., som 

de private købere havde givet mere for deres grunde, burde gå retur til køberne, 

da der ikke bør være forskel på almindelige borgere og fi rmaer. 

Hedensted Kommune oplyste til Tilsynsrådet, at hele området med alle grun-

dene er byggemodnet samtidig, og at man valgte at dele grundene op i et salg 

til henholdsvis et konsortium bestående af en række lokale entreprenører og til 

private borgere. Planen med det private konsortium var, at de skulle opføre et 

parcelhus til en planlagt byggeudstilling i påsken 2007. På grund af dette sam-

arbejde med det private konsortium og de fremadrettede aktiviteter vurderede 

kommunen, at man kunne gennemføre salg uden off entligt udbud og sælge 

grundene til konsortiet til en vurderet markedspris. Kommunens interesse i 

dette var at understøtte byggeudstillingen, som kunne føre til nye visioner og 

fornyet inspiration for den fremtidige boligudbygning i området. Beslutningen 

blev taget i økonomiudvalget d. 24. maj 2006. Efterfølgende har kommunen 

kunnet konstatere, at de grunde, som blev udbudt til private borgere, ikke alle 

blev solgt, samt at den vurderede markedspris generelt har vist sig at ligge tæt 

på buddene i det off entlige udbud. Dermed mente kommunen at kunne veri-

fi cere, at ræsonnementet for at sælge dele af området uden udbud var i orden, 

ligesom man fandt, at prisen for grundene til konsortiet havde ramt den reelle 

markedsværdi rimeligt. Dog anerkendte kommunen, at man burde have søgt 

om tilladelse til at sælge parceller uden off entligt tilbud, og at dette i fremtiden 

vil blive gjort.

I udtalelsen fra august 2007 meddelte Tilsynsrådet, at salget af grundene til 

konsortiet ikke er sket på lovligt grundlag. Statsforvaltningen mente ikke, at 

undtagelsesbestemmelsen i udbudsbekendtgørelsen, herunder § 2 stk. 3., kan 

begrunde en undtagelse, og ligeledes noteredes kommunens manglende ansøg-

ning om at undlade udbud, og Hedensteds kommunalbestyrelse har dermed 

handlet i strid med styrelseslovens § 68, stk. 1. Endvidere skrev Tilsynsrådet: 

”Formålet med reglerne om off entlig udbud er at sikre, at kommunale grunde 
er udbudt til salg, og at alle derved på lige fod får mulighed for at komme i 
betragtning som købere af en kommunal ejendom. Desuden vil kommunen ved 
udbud kunne sikre sig imod kritik af, at der ved ejendomssalg skulle være sket 
en usaglig begunstigelse af køber. Muligheden for købstilbud fra en bredere 
kreds vil også kunne føre til, at der opnås de for kommunen bedste købstilbud. 
Herved bemærkes, at kommunen som hovedregel er forpligtet til at handle til 
markedspris, når den afstår fast ejendom. Ved markedspris forstås den højeste 
pris, der kan opnås. Pligten til at kræve markedspris kan kommunen se bort 
fra, hvis den herved tilgodeser et formål, som kommunen lovligt kan støtte. 
Det er ikke aktuelt i den foreliggende sag.”17

Tilsynsrådet mente altså ikke, at en planlagt byggeudstilling gav grundlag for 

salg af grundene uden off entligt udbud. I denne sag pålagdes kommunen at 

fremsende forskelligt materiale til belysning af sagen og herunder redegøre for 

det grundlag, som begrundede kommunens opfattelse af, at den af entreprenø-

rerne betalte pris udgjorde markedsprisen. 

Forløbet af denne sag er interessant, når det gælder diskussionen af prisdan-

nelse på byggegrunde. For det er sådanne forløb og afgørelser, som generelt 

indsnævrer kommunens handlemuligheder for kreative og mere fl eksible byud-

viklinger. Den konkrete sag falder i dette tilfælde ud til klagers fordel, idet kom-

17 Tilsynsrådet for Vejle Amt: Udtalelse, 14. juni 1986.

MM | Uddrag af loven om kommunal 
styrelse

Jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 
af 24. oktober 2006

§ 68. Salg af kommunens faste ejendomme 
må ikke ske uden forudgående offentligt udbud. 
Indenrigsministeren kan fastsætte regler om 
fremgangsmåden ved offentligt udbud samt 
regler om, at visse salg kan ske uden offentligt 
udbud.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder ikke ved salg af 
fast ejendom til gennemførelse af offentligt støt-
tet byggeri i henhold til lov om almene boliger 
samt støttede private andelsboliger  mv. og lov 
om støttede private ungdomsboliger.
(udbudsbekendtgørelsen nr. 472 af 20. juni 
1991):

§ 2. Stk. 3. Med tilsynsmyndighedens samtykke 
kan offentligt udbud endvidere undlades ved 
mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt 
foreligger særlige forhold, der kan begrunde en 
undladelse af offentlig udbud.

Figur 12
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munen får indskærpet de stramme regler for salg af byggegrunde. Kommunen 

kan ikke gå uden om udbudsprocessen og gå ind i mere lukkede samarbejder 

med private aktører om prisen på en grund. Dette er godt for de demokratiske 

principper, men understøtter ikke en række behov for at opnå mere fl eksible 

samarbejder mellem kommuner og private. De kreative løsninger med lukkede 

forhandlinger, som i nogle tilfælde kan skaff e fl ere byggegrunde og byggede 

huse på markedet, besværliggøres af de tungere udbudsprocesser.

En anden sag, som også ofte nævnes af kommunerne, er sagen fra Vejle tilbage 

i 1986, hvor en række byrådsmedlemmer af egen lomme blev pålagt at betale 

en bøde18. Sagen fra Vejle havde sit udspring i en handel og aftale mellem Vejle 

Kommune og Tulip-slagteriet, hvor parterne aftalte, at kommunens solgte et 

større areal til Tulips nye fabrikker. Desuden skulle kommunen købe Tulips 

gamle erhvervsarealer, idet virksomheden planlagde at frafl ytte over en årrække 

til de nye arealer og nye lokaler. I overgangsperioden skulle Tulip leje de gamle 

arealer og lokaler af kommunen. Sagen var kompliceret, men grundlæggende 

blev kommunen underkendt for at give for favorable forhold for én særlig privat 

virksomhed – forhold, som ikke kunne opnås af andre. Tilsynsrådet skrev, at 

der kan være byplanfaglige argumenter for at lave en sådan aftale, men at kom-

munen i dette tilfælde ikke havde tilstrækkeligt konkrete planer for de områ-

der, som indgik i handelen, og at aftalen i højere grad skete på Tulips præmis-

ser. Tilsynsrådet nævner også, at byrådet var klar over, at der gennem aftalen 

blev bevaret en stor arbejdsplads i kommunen, hvorved man støttede lokalt 

erhvervsliv i strid med kommunalfuldmagten. Argumenterne om at fremme 

særlige byplanmæssige formål var altså ikke den primære bevæggrund efter 

Tilsynsrådets opfattelse.

Grundlæggende går denne sag ind og skærper de omstændigheder, som kom-

munen skal agere under/inden for i forbindelse med handel med kommunal 

ejendom. På trods af byrådets klare strategiske argumenter for at erhverve sig 

arealerne blev kommunen underkendt, fordi disse planer ikke var så konkrete, 

at man kunne undlade et off entlig udbud med henvisning til dem.

18 Tilsynsrådet for Vejle Amt: Udtalelse, 14. juni 1986.
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Organisationer handler forskelligt, alt efter hvorledes de er organiseret. Vi har 

i dette kapitel først og fremmest som mål at vise, hvorledes både kommuner og 

developere kan fremme deres rationale for handling i form af evnen til at opstille 

økonomiske kalkuler, der bliver til væsentlige parametre for deres beslutninger 

ved at pege på de økonomiske eff ekter af beslutningen. 

Vi skal derfor se nærmere på hovedaktørerne – kommunerne og developerne 

– og deres organisationsforhold. Organisationens opbygning er et vigtigt ele-

ment i den forstand, at den kan fremme eller hindre kapaciteten til handling. Jo 

mere bureaukratisk, jo længere (men også grundigere) procesforløb i organi-

sationen. Enhver opdeling inden for organisationen inviterer til en fokusering, 

alt efter rationalet for opdelingen. Hvis en developer har profi tcentre, vil hvert 

center søge at maksimere sin profi t, også selvom det er på bekostning af de 

andre. Hvis en kommune har afdelinger, der har monopol på bestemte former 

for viden, vil der være en tendens til, at denne viden holdes inden for afdelingen. 

Den viden kommer kun videre, hvis der spørges klart efter den – og det er ikke 

sikkert, at den videns eksistens overhovedet er kendt uden for afdelingen. Og 

sådan kan man blive ved.

Vi skal først se på kommunale organisationsforhold på det overordnede plan, 

og derefter giver vi et eksempel på en kommune, der bevidst arbejder på at sikre, 

at al information kan deles mellem alle afdelinger i en dynamisk proces, der 

fremmer ”kommunaløkonomisk tænkning”. Så tager vi fat på developerne, som 

vi opdeler i store og små, og vi viser dels deres organisatoriske rammer, dels 

deres måde at kalkulere deres ”business case” for et kommende projekt. Vi viser 

desuden, hvorledes developere og kommune kan arbejde sammen i Hillerød for 

at realisere et større byudviklingsprojekt.

Sidst i kapitlet præsenterer vi en case med kommunens borgere, der jo også 

er aktører i planlægningen. Casen er fra det samme projekt som partnerska-

bet i Hillerød og viser, hvorledes borgerne kan inddrages på et tidligt tids-

punkt i et konstruktivt samspil. Men det kan også gå anderledes, og i kapi-

tel 5 præsenterer vi nogle cases, der viser mere konfrontatoriske aspekter af 

borgerinddragelsen.

Kommunale organisationsforhold
Kommunerne er komplekse organisationer, og der er forskel på organisations-

formerne fra kommune til kommune. Men det formelle udgangspunkt er det 

Hovedaktørernes 
organisationsforhold
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samme. Styrelsesloven stiller krav om, at der skal være et byråd og et økono-

miudvalg, der i realiteten fungerer som et forretningsudvalg for kommunen. 

Alle sager til byrådet skal først igennem økonomiudvalget. Kommunerne har 

herudover en række stående udvalg, typisk for kultur/skole, sociale og arbejds-

markedsforhold og teknik (herunder fysisk planlægning). Men kommunerne 

kan oprette de udvalg, de fi nder hensigtsmæssigt ud fra egne forhold. 

Kommunerne er organiseret således, at der er forskellige typer af roller. Politikere 

fra de forskellige politiske partier og lister sidder i byråd og udvalg, hvor de 

tager de formelle beslutninger. Her er specielt formandsposterne for udvalgene 

vigtige i forhold til den løbende indfl ydelse på sagsbehandlingens forløb. De 

fungerer derfor også ofte som løbende sparringspartnere for de administrative 

ledere mht. politisk følsomme sager. En forholdsvis traditionel organisation er 

vist ovenfor. 

Figuren viser en kommune med et økonomiudvalg og seks stående fagudvalg, 

hver med sin fagforvaltning. Denne ledes af en direktør, der har sæde i direktio-

MM | Klassisk kommunal organisation
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nen sammen med kommunaldirektøren. Der er desuden en fællesforvaltning, 

der betjener rådhuset med tværgående opgaver som it, jura og økonomiske ana-

lyser. I forhold til direktionen er HR (personale) og organisatoriske forhold en 

stabsfunktion. 

Forvaltningerne i andre kommuner er som i dette tilfælde ofte organiseret ud fra 

udvalgsstrukturen. Plan- og byggesager er oftest placeret i teknisk forvaltning. 

Inden for fysisk planlægning og boligpolitik vil der typisk – som i diagrammet 

ovenfor – være en planafdeling knyttet til kommune- og lokalplaner. Ligeledes 

er der tilknyttet en afdeling til konkret byggesagsbehandling og handel med fast 

ejendom. Over det hele svæver borgmesteren (ikke vist på diagrammet), som er 

administrativ chef for hele forvaltningen; kommunaldirektøren er i praksis den 

daglige leder. Herudover er borgmesteren naturligvis politisk leder og indtager 

derfor en nøgleposition i hele den kommunale organisation.

Sammenhæng, koordination og organisatorisk samspil
Det er væsentligt at få alle organisatoriske elementer til at spille sammen i løs-

ningen af komplekse opgaver. I den fysiske planlægning og byggesagsbehand-

lingen er der behov for kompetencer inden for planlægning, jura og økonomi. 

Den klassiske løsning er at lægge alle kompetencerne i samme forvaltning, såle-

des at de kan arbejde sammen under direktørens ansvar. Men så er spørgsmålet, 

om der er opgaver nok til permanent ansættelse af alle disse kompetencer. Det 

var der typisk ikke i de mindre kommuner. I klassisk bureaukrati løste man 

problemet ved at ansætte planlæggere i teknisk forvaltning og have økonomer 

og jurister i borgmestersekretariatet. Herfra løste de opgaver for hele organisa-

tionen. Det skete enten ved en klassisk sagsgang gennem ledelsen, eller – i sti-

gende omfang – ved at man udlånte medarbejderen til formålet eller nedsatte en 

arbejdsgruppe til behandling af sagen. Det var noget besværligt. Medarbejderne 

refererede nemlig stadig til forskellige chefer, hvilket kunne skabe problemer 

ved forskellige perspektiver på opgavens løsning.

Dette dilemma optræder i alle bureaukratiske organisationer, og der er igennem 

tiden fundet mange løsninger på det. I danske kommuner fi ndes der forskellige 

variationer i organiseringen af forvaltningen. I den klassiske forvaltning (som 

ovenfor) kommunikeres gennem ledelsen, så det er direktører og andre ledere, 

der sørger for koordination, hvilket kan skabe en række fl askehalsproblemer. 

I en længere årrække har kommunerne søgt at anvende forskellige former for 

Matrixorganisation til at løse det bureaukratiske problem. I en matrixorganisa-

tion er medarbejderne forankret i en faglig enhed, men arbejder i mange kon-

krete sager baseret på projekter, hvor en problemstilling skal løses, og når man 

er færdig med dette, opløses gruppen igen.

Et første trin hen imod organisatorisk koordination med matrixelementer er at 

lade kompetencer som HR, økonomi og it være tværgående i forhold til de nor-

male fagforvaltninger, som må afgive disse opgaver til den tværgående enhed, 

der herefter sikrer de overordnede såvel som de lokalt-faglige hensyn. Det næste 

trin er at arbejde med andre tværgående forhold via grupper, der nedsættes til 

formålet og opløses, når behovet er afklaret. Et tredje trin er at lade sådanne 

grupper forblive som ”sovende” elementer, indtil behov opstår igen. Med denne 

arbejdsform skal medarbejderne kun sjældent bruge cheferne til at afklare pro-

blemer på tværs; man arbejder selv med problemerne og foreslår løsninger.

Vi skal nedenfor mere detaljeret illustrere, hvorledes en kommune har løst kravet 

om sammenhæng i forvaltningens behandling af planlægningen. 
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Konkretisering: Gribskov Kommune
I mange danske kommuner er en af de væsentligste afvejninger, som foretages 

i forhold til byudviklingen, den ønskede balance mellem grundudstykningstakt 

og kapacitetsudnyttelse. Det handler om afvejning af øgede skatteindtægter mod 

omkostninger til øget kapacitet i den off entlige service (vuggestuer, børnehaver, 

SFO og skoler).

Denne afvejning er så væsentlig, at mange kommuner ønsker at optimere for-

valtningens beregningskapacitet. Det gælder om at udbygge byområder, så man 

hele tiden har god udnyttelse af institutionerne. Tendensen er tydelig – mange 

kommuner arbejder på at ramme denne udnyttelse så præcist som muligt for 

at spare på budgetterne, men det er svært, fordi kommunerne oftest ikke har 

alle redskaberne til at indregne de lokale forskelle og byudviklinger præcist og 

hurtigt nok. Gribskov Kommune er kommet langt i processen med at udvikle 

brugbare redskaber til sammenkobling af den fysiske planlægning og udnyttel-

sen af de kommunale institutioner. Når man f.eks. ser på institutionsudnyttelse, 

viser kommunens overslag, at der er et breakeven ved omkring 22 elever i hver 

skoleklasse, dette er derfor kommunens måltal for skoleområdet. 

Hvorfor betyder kapacitetsberegningen i Gribskov Kommune meget i det sam-

lede beslutningsgrundlag? Lad os først se på udbygningen af et område, som 

vil tiltrække nye borgere til kommunen. Nye borgere betyder nye driftsudgifter, 

som kommunen har for at opfylde de løbende behov for off entlige service, og 

hertil kommer udgifter til nyanlæg i forbindelse med byudvikling. Særligt dagin-

stitutioner og skoler er tunge poster i en kommunes budget, og skolerne spiller 

samtidig en væsentlig rolle i udviklingen og den sociale sammenhængskraft i 

lokalsamfundene. Betydningen er måske endda stigende efter sammenlægnin-

gerne, fordi skolen ses som et lokalt symbol og ofte bruges aktivt som et lokalt 

samlingspunkt. 

Nu betyder tilfl yttere ikke kun udgifter. Man må også se på det forhold, der er 

mellem kommunens indtægter ved at tiltrække en ny borger, og de udgifter, 

der kommer ved tilfl ytningen. Her er opgaven for kommunens forvaltning at få 

byudviklingens plusser og minusser i økonomisk forstand indarbejdet i bud-

getterne. I Gribskov viser forvaltningens foreløbige økonomiske overslag, at et 

barn skal blive boende til sit ca. 35-40. år, hvis økonomien – isoleret set – skal 

balancere. Men man kan netop ikke se på dette isoleret. Så beregningerne bag 

dette overslag forsøger man nu at få forfi net for at sikre en optimering. Hele 

øvelsen går altså ud på at koble omkostninger fra forskellige borgergrupper 

med befolkningsprognosen og kombinere dette med boligbyggeprogrammer. 

Herefter skal man simulere konsekvensen af, hvordan forskellige typer af huse 

genererer forskellige borgersegmenter og dermed indtægts- og omkostnings-

mønstre. Dermed kan opnås en præciseret boligudbygning.

 

Gribskovs kommunaløkonomiske overvejelser er gjort mulige gennem en stra-

tegisk organisering af forvaltningen, som understøtter kobling af budgetter 

og prognoser for bla. institutionskapaciteter, bolig og grundudstykningsbe-

hov. Denne mulighed opnås gennem en matrixorganisering, som understøtter 

tværfaglighed og modvirker bureaukratisk opsplitning i forvaltningen, som det 

tidligere er set i mange kommuner. 

Figur II nedenfor viser en organisation med mange fagudvalg, og der er hele ti 

fagforvaltninger. Men de svarer ikke ganske til udvalgsopdelingen. Så sagsbe-

handlingen sker for et udvalg, men ikke nødvendigvis af ”egen“ forvaltning. 

Det præger forvaltningsorganisationen, som er funktionsopdelt i forhold til en 

række kommunale ydelser, hver med en form for sektorchef. Der er så yderli-

gere tre tværgående forvaltningsorganiseringer med en chef (personale, it og 

Figurtext

MM | Gribskov kommune

Gribskov Kommune består af de gamle kom-
muner Græsted-Gilleleje og Helsinge. Området 
er 28.000 hektar og i kommunen bor 40.000 
indbyggere. Kommunen er præget af den 
smukke kystlinie med store sommerhusområder, 
hvilket betyder, at der fi ndes 10.500 helårsboli-
ger og hele 14.000 sommerhuse. Før struktur-
reformen var Helsinge Kommune ikke særlig 
aktiv i forhold til opkøb af grunde, udstykninger, 
byudvidelser etc. Man handlede ud fra en politik 
om, at det private initiativ skulle understøttes, 
og derved foregik grundudstykningen i den takt, 
der var interesserede investorer og developere 
på banen. Græsted-Gilleleje kommune var kendt 
for en mere aktiv opkøbsstrategi, hvor kommu-
nen stod som en langt mere dominerende og 
styrende aktør i boligbygningen, når det gjaldt 
grundudstykninger og udarbejdelse af et bredt, 
fagligt grundlag for den fysiske planlægning. I 
mange henseender er det denne rolle, den nye 
Gribskov Kommune har taget op, og i forhold 
til balancering af institutionskapacitet og nye 
byområder giver dette bedre mulighed for opti-
mal udbygning og byggeri i kommunen. 

Figur 2
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økonomi), og så ti vidensteam, hvor medarbejderne i princippet kan sidde i 

en hvilken som helst fagforvaltning og derefter blive trukket på i den daglige 

forvaltning efter behov. 

 

Et af vidensteamene angår netop den fysiske planlægning, som derfor kan 

behandles med inddragelse af alle relevante medarbejdere, uden at de enkelte 

funktionsledelser skal inddrages aktivt. Teamets arbejde kan illustreres med en 

case fra landsbyen Blistrup. Forvaltningen blev brugt til at skabe et beslutnings-

grundlag for politikerne, som har resulteret i en større udstykning på næsten 10 

hektar i udkanten af Blistrup. Landsbyen ligger ca. 5 km nordvest for Græsted og 

havde ifølge kommunens prognoser stagnerende til faldende befolkningstal1. 

Strategien var nu at tiltrække børnefamilier og på den måde udnytte kapaciteten 

på den nærliggende kun 25 år gamle Blistrup Skole. Skolen er en velfungerende 

skole med større kapacitet, end der aktuelt er behov for.2

1 Sagen startede i den gamle Græsted-Gilleleje Kommune, men gik videre i den nye kommune.

2 Frederiksborg Amts Avis, 21. august 2006.

MM | Folketal i Blistrup By

År Antal personer

1996 989

1998 974

2000 1.004

2002 1.023

2004 1.016

2006 1.026

2007 1.008

Figur 4

MM | Matrixorganisation i kommune
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Kilde: http://www.gribskov.dk/Gribskov/Web.nsf/0/9688B3723ABFFB4EC125729C003195FF?OpenDocument
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Et andet perspektiv på sagen var, at det aktuelle areal udgjorde et hul mellem 

skolen og landsbyen – og en boligudbygning i dette område ville dermed også 

skabe en øget fysisk og oplevet sammenhæng mellem skole og by. 

Kommunen gennemanalyserede mulighederne og besluttede herefter at ind-

købe landzoneareal til byudvikling i Blistrup. Kommunen opkøbte i 2006 areal 

”A” og gjorde klar til salg af 70 byggegrunde. Arealet blev købt for 16 mio. kr., 

hvilket var fem gange vurderingen af landbrugsjorden. I første omgang planlag-

des det at bebygge ca. halvdelen af arealet, mens det resterende areal efter planen 

først skulle udlægges i anden periode af planperioden, som løber indtil 2017.

Analyserne viste, at skolen havde ledig kapacitet, og prognoserne viste, at kapa-

citetsudnyttelsen kunne bliver endnu lavere uden nye boliger. Udfordringen var 

dermed at kunne beregne, hvordan man jævnt kan holde udnyttelsesgraden tæt 

på de 100, så ressourcerne udnyttes så godt som muligt. Ved uudnyttet kapacitet 

er der dels det umiddelbare tab ved ikke at udnytte eksisterende kapaciteter, 

men også muligheden for at nabokommuner udnytter reglen om deling af frie 

kapaciteter. Ved manglende kapaciteter i kommunens skoler opstår behov for 

øget transport af børn til andre skoler og medfølgende utilfredshed blandt bor-

gere og lavere attraktionsværdi for potentielle tilfl yttere. For kommunen har det 

stort betydning, hvor følsomme disse sammenhænge er, og samtidig må man 

analysere, hvori den største risiko ligger. 

Ifølge borgmesteren Jannich Petersen3 prioriterede kommunen at skaff e nye 

boliger og dermed også at udnytte kapaciteten i mindre byer som Blistrup, fordi 

der ikke var ledig kapacitet i Helsinges institutioner. Byplanudvalgets formand 

Morten Jørgensen udtalte i samme omgang: ”Udfordringen bliver nu at styre 
denne udvikling, så vi også kan nå at tilbyde borgerne tilstrækkelig kapacitet 
på skole- og institutionsområdet. Vores udfordring er også at kunne bevare 
vores naturværdier og unikke små landsbymiljøer. De mennesker, som fi nder 
et ledigt hus i en af de små landsbyer, skal ikke vågne op en morgen og se lige 
ind i 14 nye ældreboliger, hvis de før kunne se ud på nogle åbne marker.” 

Dette understøtter et ønske om at præcisere boligudbygningen i de udpegede 

byudviklingsområder i kommunen. I denne case tydeliggøres det, hvordan hen-

holdsvis det politiske niveau og det forvaltningsmæssige niveau understøtter en 

beslutning om at udbygge og endda sætter byggeplanerne for Blistrup-området 

frem i køen – selvom man i øvrigt ville foretrække de største byer – fordi der er 

strategiske og økonomiske beregninger, der støtter dette. Morten Jørgensen 

udtalte: ”Det er ingen hemmelighed, at vi skal have det til at passe i forhold til 
institutionerne og skoler, og tallene siger, at det kan knibe med børnetallet på 
Blistrup Skole. Så vil det være oplagt at bygge her” 4

Det er værd at notere, at Blistrups eksisterende beboere ikke reagerede meget 

negativt på beslutningen om at fremskynde udbygningen af byen, selvom den 

nye udstykning fi k konsekvenser for de bagvedliggende parcelhuse, som indtil 

nu har haft direkte kig til markerne og det åbne land. Dette hænger formentlig 

sammen med netop de dystre udsigter i forhold til børnetallet, der er faldet 

kraftigt, og som dermed har påvirket udnyttelsen af skolens kapaciteter i negativ 

retning. En sådan udvikling kunne lukke skolen, så der måtte en modgift til i 

form af byudvikling og fl ere børnefamilier til området. De kommunaløkono-

miske beregninger er blevet fremlagt for beboerne og har vist, at uden en ny 

udstykning i Blistrup kan skolen ikke vedblive at være rentabel. 

3 Frederiksborg Amts Avis, 24. november 2006.

4 Frederiksborg Amts Avis, 27. oktober 2006.

MM | Blistrup nord

Figur 5

Kilde: HUR, Regionplan 2005
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Detaljer om kommunaløkonomiske analyser i Gribskov 
Kommune

De indledende analyser blev gjort mulige gennem det føromtalte samarbejde på 

tværs i kommunen, hvor arbejdet med den fysiske og økonomiske planlægning 

integreres i stedet for at fastholde den mere traditionelle organisering, hvor 

funktionerne er organisatorisk adskilte, og hvor samarbejdet foregår gennem en 

mere hierarkisk forretningsgang. Blistrup-casen giver i det indledende arbejde 

et billede af den gamle Græsted-Gilleleje Kommunes arbejde med dette, mens 

den nye Gribskov Kommune har forfi net og systematiseret metoderne til brug 

for fremtidig planlægning. Dette betyder blandt andet en tæt kobling mellem 

behov for udbygning af kommunen (fysisk planlægning) med kommunens øko-

nomi ved at se på udbygningens konsekvenser for forbrug til kommunal service 

samt overblik over potentielle indtægter. På Gribskov Kommunes hjemmeside 

udfoldes denne strategi mere i detaljen:

Mange danske kommuner gør allerede nogle af disse ting, men det bemærkel-

sesværdige her er omfanget og systematikken. Et eksempel fra Blistrup på, hvor-

dan kommunerne kombinerer den fysiske og økonomiske viden, ses i brugen af 

formodet befolkningsudvikling samt boligprogrammer, hvilket er bundet op på 

prognoser på husstandsstørrelse samt boligtypens betydning for husstandens 

størrelse og karakter5. 

Et boligprogram er udtryk for kommunens forventninger til fremtidigt boligbyg-

geri, som kan knyttes til befolkningsudviklingsscenarier og give et overblik over, 

hvordan dynamikken er mellem antallet af nye boliger og den fremtidige befolk-

ningsudvikling. Den nedenstående graf viser, at kommunen skal implementere 

over 25 pct. af boligprogrammet, hvis antallet af beboere skal fastholdes. 

5 Der er selvfølgelig vigtigt her at notere, at både ukendte størrelser og skift i konjunkturer har stor 
betydning for de forudsætninger, som ligger til grund for prognoserne.

Figurtext

MM | Gribskov kommune

Der vil konkret blive arbejdet med:
• at integrere GIS med 

befolkningsprognosearbejdet 
• at skabe grundlaget for demografi sk baseret 

budgettering 
• at udarbejde modeller, der kan estimere 

effekterne af byudviklingsprojekter, i form af 
afl edte serviceomkostninger, stigende behov 
for institutionspladser og heraf afl edte 
anlægsbehov og stigende skatteindtægter 

• at udarbejde ”early warning” modeller, der 
løbende følger op på overensstemmelse 
mellem faktisk befolkningsudvikling og 
prognoseresultater. 

• at arbejde med uddybende analyser af 
befolkningsudviklingen i distrikter, der tradi-
tionelt afviger fra prognoserne.”

Figur 6

Kilde: www. gribskov.dk

MM | Forskellige alternativer mht. boligudbygning i Gribskov kommune

Figur 7

Kilde: Gribskov kommunes befolkningsprognose 2007-2019.
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På denne måde er det muligt at beregne, hvor store arealudlæg kommunen skal 

lave for at henholdsvis opretholde eller øge befolkningen, og når dette kobles 

til geografi ske informationssystemer, er det muligt at bruge det på specifi kke 

områder i kommunen. I sagen omkring Blistrup kunne kommunen gennem 

analyser af skoledistrikter se et markant fald i netop den del af befolkningen, 

som var relevant i forhold til den kommunale skole i Blistrup.

I de to tabeller nedenfor med befolkningsprognoser fra Gribskov Kommune 

ses, at Blistrup skoledistrikt i de kommende år har en let faldende ”skolebefolk-

ning”, og det ses, hvordan det nye areal mindsker dette fald markant. Hermed 

underbygges beslutningen om, at det var hensigtsmæssigt at lave en større 

boligudbygning i Blistrup.

Figur 9

Kilde: Gribskov Kommune, befolkningsprognose 2007-2019

MM | Udvikling i antallet af 6-16 årige fordelt på skoledistrikter

2007 2008 2011 2015 2019 Ændring

2007-08 2007-11 2007-15 2007-19

Bjørnehøjskolen 616 644 664 613 574 28 48 -3 -42

Blistrup Skole 657 632 619 628 638 -25 -38 -29 -19

Gilleleje Skole 1.170 1.162 1.228 1.235 1.276 -8 58 -8 58

GræstedSkole 728 729 735 811 848 1 7 83 120

Helsinge Skole 539 559 598 607 565 20 59 68 26

ramløse Skole 473 457 415 361 335 -16 -58 -112 -138

Tingbakkeskolen 492 476 485 499 531 -16 -7 7 39

Tisvilde Skole 267 260 246 230 219 -7 -21 -37 -48

Tofteskolen 803 774 799 991 1.154 -29 -4 188 351

Vejby Skole 410 408 410 376 349 -2 0 -34 -61

Fiktive adresser 8 10 13 14 15 2 5 6 7

I alt 6.163 6.112 6.211 6.365 6.503 -51 48 202 340

MM | Blistrup skoledistrikt

Alder 2006 2007 pct 2010 pct. 2017 pct.

0 47 48 2,1 41 -12,8 36 -23,4

1-2 90 79 -12,2 88 -2,2 76 -15,6

3-5 134 164 6,5 131 -14,9 129 16,2

6-16 665 649 -2,4 614 -7,7 577 -13,4

17-25 294 283 -3,7 327 11,2 334 13,6

26-42 1057 1012 -4,3 855 -19,1 657 -37,8

43-59 1203 1180 -1,9 1170 -2,7 1241 3,2

60-64 455 465 2,2 418 -8,1 328 -27,9

65-74 541 553 2,2 653 20,7 716 32,3

75-84 257 251 -2,3 250 -2,7 319 24,1

85+ 69 75 8,7 78 13,0 87 26,1

I alt 4.832 4.759 -1,5 4.625 -4,3 4.500 -6,9

Figur 8

Kilde: Gribskov Kommune, befolkningsprognose 2007-2019



61HOVEDAKTØRERNES ORGANISATIONSFORHOLD

De to prognoser viser udviklingen i antallet af 6-16 årige, den såkaldte ”skole-

befolkning”6. Ved at sammenligne de to prognoser for Blistrup ses udviklingen 

uden og med indregning af kommende beboere i det nye, udlagte areal. I tabel 

8 ses, at der uden nye beboere i skoledistriktet vil være et kraftigt fald i skolebe-

folkningen. I tabel 9 ses den korrigerede befolkningsprognose med indregning 

af det nye areal. Det ses, hvordan man tilnærmelsesvis kan fastholde størrelsen 

af skolebefolkningen ved at lave den nye boligudbygning. 

Developere
Developere er med til at sætte priserne for jord og forme udviklingen i byer og 

regioner. De udgør væsentlige medspillere for kommunerne og hjælper dem til 

at se nye muligheder. Samtidig kan de være irritationsmomenter for de kom-

munale planlæggere, hvis der er uenighed om nogle parametre i planlægningen, 

f.eks. udnyttelsesgraden. Developerne udgør kort sagt en vigtig brik i forståelsen 

af spillet om byggegrunde i Danmark. Nedenfor vil vi kortlægge developernes 

rolle og betydning. Vi skelner mellem to typer af developere: Store developere 

som NCC og Skanska, der har en mængde aktiviteter og betydelige ressourcer 

bag sig, og mindre, ofte lokale, developere, der eksempelvis har købt en nabo-

grund og planlagt et mindre byggeri. Vi anvender begrebet ”developere” om den 

første gruppe og ”lokale developere” om den anden. 

Developernes organisationsforhold
Vi vil først skitsere eksempler på organisationsforhold hos developere, og der-

efter vende blikket mod processerne for jordopkøb mv. De større developeres 

organisationsforhold adskiller sig selvsagt på en række punkter. Der kan være 

forskellige målgrupper – nogle fokuserer mere på erhvervslivet, andre på boli-

ger. Produktionsorganisationen kan også variere: For nogle indgår både develo-

perforretningen samt entreprenørforretningen i den samme virksomhed, mens 

andre har outsourcet entreprenøropgaverne og alene agerer som projektudvik-

ler. Samtidig er der en række forhold, der er fælles og har betydning for vores 

genstandsfelt.

Figur 10 viser, at der er tre linjeafdelinger, der hver for sig opfylder opgaver, som 

udadtil er dem, man lægger mærke til. Det er fi rmaets typiske ansigter, her byg-

geri, forsyning og infrastruktur. Det betyder, at konventionelt byggeri (boliger 

og kontorer) kun er en del af en overordnet forretning. Der opføres samtidig 

eksempelvis forsyningsnet til gas og fjernvarme og infrastrukturelle anlæg. Mere 

usynlig for udenforstående er en stabsafdeling som udviklingsafdelingen, som 

har væres vores kontaktgrundlag.

Hertil kommer, at de større danske developere også er opdelt i geografi ske afde-

linger, der tager sig af eksempelvis Jylland, Fyn og Sjælland samt hovedstadsom-

rådet, som illustreret i Figur 11. Disse afdelinger kan igen være opsplittet mindre 

afdelinger, der tager sig af boliger eller kontorer osv. Her kan også være konkur-

rence mellem de geografi ske afdelinger om at have forskellige produkter.

De store developere er for de fl estes vedkommende vokset igennem de sidste 

ti år, idet branchen har været igennem en ganske omfattende konsolidering. 

Sammenlægningerne er set som stores opkøb af små, men også som overta-

gelse af f.eks. entreprenørselskaber, der lægges ind i en større developer. I andre 

6 Man bemærker, at tallene for Blistrup ikke svarer til de 320 elever nævnt ovenfor. Prognosen 
for skoledistrikter har hele befolkningen med, altså inkl. børn, som går i privatskoler eller andre 
skoler. Således går mange elever i Græsted Skole, selvom de hører til i Blistrup.

Figur 10
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tilfælde har man set, at store entreprenører har udvidet værdikæden til i højere 

grad at omfatte projektbyggeri, hvor udviklingsprojekterne også laves in-house, 

ligesom man er begyndt at opkøbe jord. Men der er også store developere, der 

holder al byggeaktivitet uden for huset og fokuserer på udviklingsprojekter alene 

med vægten på lokalisering, design og fi nansiering.

Hos de developere, der har mange sider af byggeprocessen in-house, får det 

konsekvenser for udviklingsprojekterne. Man må nemlig spørge, hvorledes spil-

let om udvikling af projekter til byggegrundene indgår i en større sammenhæng.

Det er i sådanne organisationer ikke blot et spørgsmål om, hvorvidt Projekt X på 

byggegrund A vil give et tilfredsstilende overskud, der beregnes ud fra develope-

rens kalkule (se casen ”Baglænsmetoden” nedenfor). I den større organisatori-

ske sammenhæng skal det endvidere sandsynliggøres, at Projekt X vil levere en 

bedre indtjening (herunder indregnet potentielle risici) end Projekt Y. Projekt X 

og Y kan adskille sig ved at være i hhv. Jylland og hovedstadsområdet eller dreje 

sig om boliger eller kontorer. Skal der investeres 50 mio. kr. i et projekt, vælger 

developeren det, der giver bedst indtjening, såfremt risici er de samme. 

For developeren er det samtidig ikke kun et spørgsmål om boliger eller erhvervs-

byggeri i Jylland eller hovedstaden. Sådanne projekter må nemlig indgå i prio-

riteringen af fi rmaets samlede ressourcer. Eksempelvis 50 mill. til indkøb af 

mere eff ektive kraner og nye gummigeder til virksomheden. Sikres der en bedre 

indtjening ved at investere i nye kraner og gummigeder vil virksomhedens res-

sourcer følgelig kanaliseres denne vej, og boligprojektet udskydes til næste 

budgetrunde. Byggeri-afdelingen i virksomheden konkurrerer således ikke kun 

internt – mellem erhverv og bolig og mellem de geografi sk opdelte kontorer 

– men også mellem virksomheders øvrige afdelinger, eksempelvis entreprenør-

afdelingens indkøb. Således er developeres profi torienterede ageren ikke kun 

styret af priserne på grunde og boliger, men også drevet af de omkringliggende 

strukturer7. 

”Baglænsmetoden” – Fra boligpris til grundpris
De større danske developere afsætter betydelige ressourcer til at opspore byg-

gegrunde og har afdelinger, der udelukkende arbejder på at fi nde og opkøbe 

disse. Samtidig formår de at se muligheder, hvor eksempelvis kommuner ikke 

gør det. Derfor har developere en betydningsfuld rolle i spillet om de danske 

byggegrunde. De større danske developere arbejder med forskellige tidshori-

sonter og områder og adskiller sig således på en række områder. 

Fælles for dem alle synes imidlertid at være metoden, hvorpå det udregnes, hvor 

meget man kan byde for en grund. ”Baglænsmetoden” og dens konsekvenser 

for et projektets realisering og dermed indfl ydelse på udbuddet af byggegrunde 

vil blive belyst gennem det følgende eksempel tæt på Amager Strandpark.

En avisartikel om udviklingen af metroen i København gjorde en større dansk 

developer opmærksom på udviklingspotentialet på den nordøstlige del af 

Amager. Virksomhedens udviklingsafdeling aktiverede deres in-house-ejen-

domsmæglere, som vurderede, hvad boliger i området kunne sælges til. Denne 

potentielle salgspris blev indsat i developerens kalkule for projektudvikling, 

og omkostninger og avance blev fratrukket. Således udregnedes, hvilken pris 

developeren kunne give for grundstykket, og om projektet var økonomisk bære-

7 Ovenstående ræsonnement er naturligvis simplifi ceret. Konjunkturforhold kan f.eks. også spille 
ind, således at ledelsen accepterer et projekt med mindre margin for at slippe for at trimme orga-
nisationen nedad i et forventeligt ”dårligt marked” af kortere varighed. Hvis derimod markeds-
strukturen er under ændring, er sagen en anden.

MM | Område af Amager

Figur 12

Kilde: Kommuneplan 2005, Københavns Kommune
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dygtigt. Se tabeleksempel nedenfor. Eksemplet er konstrueret og således ikke 

et udtryk for den partikulære developers beregninger.

Efter at developeren vurderede, at der var tale om et rentabelt projekt, indsam-

lede man oplysninger om ejerstruktur, fi rmaforhold mv. på nettet, og heref-

ter erhvervede virksomheden en række jordstykker i området vest for Amager 

Strandvej. Ejerstrukturen i området var fragmenteret, og i alt fem developere var 

på opkøb i området. 

De sidste grunde i området blev derfor købt langt dyrere, da rygtet om opkøb 

blev spredt. En velrenommeret tegnestue agerede landskabsarkitekt for området 

og udarbejdede en samlet plan for, hvor de fem developere ejede jordstykker, og 

hvor developeren planlagde et større antal lejligheder med et potentielt overskud 

på et tocifret millionbeløb. 

Dette overskud skabtes blandt andet ved at få forhøjet bebyggelsesprocenten 

i området. Det er almindelig praksis, at developere arbejder på at få forhøjet 

bebyggelsesprocenten, efter jorden erhverves.

Imidlertid faldt priserne på boliger i København kraftigt i 2006 og 2007. Dette 

resulterede i, at den potentielle salgspris for de planlagte boliger måtte nedskri-

ves med 7.000 kr. per m² – hvorefter projektet ikke længere gav overskud. Hvis 

projektet var blevet vurderet i dag, var det sandsynligvis ikke blevet igangsat, 

medmindre grundstykkerne kunne erhverves langt billigere, end det havde været 

tilfældet.

Casen illustrerer, hvorledes boligpriserne er nøglen til, hvilken pris developere 

kan byde for grunde, for at projekter løber rundt og dermed bliver realiseret8.

Sammenhængen mellem boligpriser og grundpriser
Grundpriserne går hurtigt til vejrs, når boligpriserne stiger. ”Grundejerne vil 

have del i festen,” udtaler developerne. Udgifterne til grunde i forbindelse med 

byggeprojekter er vokset fra 6 pct. til ca. 18-20 pct. af det samlede budget på tyve 

år. En stigning på 300 pct. Omvendt eksisterer der træghed i sammenhængen, 

når boligpriserne er faldende. I 2007 oplevede developere, at markedet for byg-

gegrunde var gået i hårdknude. 

”Boligprisernes fald afspejles direkte i, 
hvad developer kan give for grunden. For tiden 
tror folk, at de kan sælge til 6-10.000 kr. men 
developer kan kun købe for 3.000 kr.”

Projektudviklingsdirektør

Flere af de større developere råder dog over en jordbank, der kan forsyne dem 

med jord til nogle år. Derfor kan de afvente, at priserne på markedet justeres. 

Taberne i spillet bliver investorer, der købte grunde, da prisen toppede, og de 

developere, der igangsatte projekter baseret på salgspriser, der ikke længere er 

realiserbare, som i overstående case.

8 Ifølge de danske developere er dette årsagen til, at så få ældreboliger bygges. Rammebeløbet er 
nemlig her ca. 22.000 kr. kvadratmeteren.

MM | Developers kalkule

Post Kr./m2

Grundpris 12.000

Byggemodning 2.000

Entreprise 17.000

Finansiering 2.000

Markedsføring 400

Juridisk bistand 600

Omkostninger i alt 1.008

15 pct. avance 5.100

I alt 39.100

Potentiel salgspris 39.100

Figur 13
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Lokale developere
Lokale developere kan antage mange organisationsformer, bl.a. afhængig af 

deres størrelse. Nogle er primært orienteret imod visionsprojekter og fi nansielle 

forhold på den måde, at de har et kontor for udvikling, men kontraherer med 

entreprenører, arkitekter osv. til de konkrete byggeopgaver. Det gælder også 

store developere som Sjælsø. Andre er netop i udgangspunktet lokale entre-

prenører, der udvider forretningen fra det at bygge huse til at tage så meget af 

værdikæden som muligt ind i organisationen. 

Et eksempel fandt vi i den gamle Maribo Kommune. Her arbejdede en lokal 

entreprenør (MN) på Lolland og Falster med særligt at renovere huse for privat-

kunder eller til videresalg eller udlejning. Gennem godt købmandskab lykkedes 

det at få en betydelig ejendomsportefølje, og forretningen oparbejdede en god 

økonomi. Dette fundament kom MN til gode efter år 2000, da der på grund af 

prisstigninger, øget villighed til pendling samt nye motorvejsstrækninger igen 

kom muligheder for vækst på dele af Lolland. Særligt Maribo havde en historisk 

samt en lokaliseringsmæssig fordelagtig position og har været stedet for en stor 

del af aktiviteterne på Lolland.

Kommunen havde negative oplevelser med aktivt opkøb af byggegrunde samt 

byggemodning af råjord igennem 1980’erne og 1990’erne. Derfor var der stor 

positiv interesse iblandet en vis skepsis i kommunen, da den lokale entreprenør 

ønskede at købe jord og bygge boliger. Da MN havde et godt omdømme – og 

for at afprøve potentialet – valgte kommunen at udbyde grundene til lav pris og 

med tilbagesalgsret. MN kunne derved sælge de byggemodnede grunde tilbage 

til kommunen, hvis de ikke kunne sælges. På den måde fi k kommunen afprøvet 

muligheder for byudvikling uden selv at lægge penge ud. 

Dette var begyndelsen til MNs aktive rolle i Maribos byudvikling, hvor MN lavede 

en decideret udviklingsafdeling med grundkøb og salg samt udviklingen af et 

typehus. MN fi k i 2002-2007 bygget over 120 nye boliger (egne typehuse og 

andre) i Maribo. Det var langt hovedparten af de nye boliger i perioden. Efter 

det første vellykkede projekt fortsatte MNs køb af kommunal jord – dog nu 

til markedspris. Højdepunktet i denne historie kom en weekend, hvor MN på 

tre dage fi k solgt for 24 mio. kr. Dette lagde grunden for de følgende år, hvor 

mange købte og fl yttede i nybyggede parcelhuse og andelsboliger. Nogle købere 

ønskede at komme væk fra torvet i Maribo og få naturkig. Andre var henholdsvis 

lokale fra Lolland-området samt købere helt fra København.

 

Den lokale entreprenør begyndte med en kapital på omkring 300.000 kr., mens 

omsætningen i dag er på 100 mio. 50 håndværkere og funktionærer er i dag 

ansat i virksomheden. Den grundlæggende forretningsfi losofi  har været god 

fi ngerspidsfornemmelse for byggemuligheder, lavt omkostningsniveau og tillid 

skabt gennem stabilitet og troværdighed.

MNs lokalkendskab har været afgørende. Han har opsnappet de lokale rygter 

og kender områdets kvaliteter. Samtidig har MN læst markedet og satset på det 

segment, som efterspørger parcelhuse på omkring 140 m² til omkring 2,2 mio. 

Dermed har MN valgt en strategi om at være køberorienteret og skabe, hvad der 

efterspørges. I Maribo koster en byggegrund nu omkring 325 kr/m², hvilket er 

noget lavere end i deciderede vækstområder, og dette har dermed afgørende 

betydning for de relativt billige huse.
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MN ønsker lav risiko i sin forretning. Derfor undgår MN at lægge fl ere penge ud, 

end han har, og kombinerer nybygning med andre aktiviteter som renoveringer, 

der er mindre konjunkturfølsomme. Dermed sikrer han optimal anvendelse af 

virksomhedens arbejdskraft. Finansieringsomkostninger reduceres ved et godt 

samarbejde med et lokalt pengeinstitut og ved at afpasse størrelsen af bygge-

modninger med egenkapital til rådighed. Samtidig betyder nøjsomhed i valget 

af materialer og interiør, at produkter fra dyre, højtprofi lerede brands fravælges 

til fordel for næsten identiske produkter af god kvalitet. 

MN har bevidst valgt at satse på troværdighed og afl evering til tiden, det har 

skaff et kunder og givet ham generel opbakning i byen. Her har det været af afgø-

rende betydning, at samarbejdet med kommunen har været godt. Kommunen 

har både gennem salg af jord samt gennem god dialog i planprocesserne under-

støttet MNs byggeaktiviteter og på den måde fået udbygget Maribo.

Kalkule
Overstående forhold har gjort det muligt for små developere at have en anden 

priskalkule end de store developere. Det følgende priseksempel – som ikke er 

taget konkret fra nogen developer – viser, at lave grundpriser samt lavt omkost-

ningsniveau i hele byggeprocessen skaber en fortjeneste på trods af lavere salgs-

pris. Forretningen består dermed ikke så meget i fortjenesten på det enkelte hus, 

men i højere grad i antallet af huse som kan sælges. 

En af de følsomme poster i denne kalkule er grundpriserne, og derfor kan også 

de lave boligpriser i yderkommuner bremses af stigende priser på jord. Den 

lokale developer nævner, at landmændene nu begynder at forlange meget mere 

for landzonejord – da forventningen om fortjeneste også er nået til områder 

langt fra Århus og København.

Partnerskabsmodellen i Ullerødbyen 
Arbejdet med at udvikle nye by- og boligområder kan betragtes som et forhand-

lingsspil mellem fl ere aktører – kommunen, developere, byens borgere  mv. I 

nogle tilfælde er forhandlingerne præget af konkurrence og stridigheder, men 

der er også eksempler på positivt samspil, hvor kommune og developere indgår 

i et samarbejde om at skabe en god byudvikling. Hillerød og udviklingen af det 

nye byområde Ullerødbyen er et eksempel på, at samarbejdet mellem kommune 

og developere har været præget af konstruktivt samarbejde. Casen illustrerer, 

hvordan kommunen opnår indfl ydelse på hele projektforløbet ved at indgå en 

partnerskabsaftale med developerne.

En af udfordringerne for Hillerød er at bevare balancen i befolkningssam-

mensætningen – på aldersgrupper og sociale grupper. Huspriserne har gjort 

det næsten umuligt for ”almindelige familier” at bosætte sig i kommunen, og 

der forventes yderligere pres på boligmarkedet med udviklingen af Biogen og 

Novo Nordisk9. Om få år er boligrummeligheden i den eksisterende by stort set 

opbrugt, og kommunens strategi er derfor at kombinere en fortsat fortætning af 

byen med, at der udlægges nye store arealer til byudvikling. Planen er, at der skal 

bygges 200 boliger per år, svarende til 2.700 boliger i perioden 2005-201610. Et 

af de helt store satsningsprojekter i kommunen er den nye bydel Ullerød, som 

fuldt udbygget skal rumme 1.500 nye boliger, butikker, børneinstitutioner og 

et plejecenter. 

9 Erhvervs- og Boligstyrelsen: Kortlægning og Analyse af Byernes Udfordringer 2003.

10 Hillerød Kommune: Boligprognose 2005-2016, 2007.

MM | En lokal 
developers kalkule

Post Kr./byggeret-
boligkvadratmetre

Byggeret 1.000

Byggemodning 1.500

Entreprise 11.500

Finansiering 2.000

Markedsføring og salg 75

Omkostninger i alt 14.075

Ca. 15 pct. avance 2.100

I alt 16.175

Potentiel salgspris 16.175

Figur 14

MM | Hillerød

Hillerød er en gammel provinsby, gunstigt 
beliggende i vækstområdet Nordsjælland/øre-
sundsregionen. Kommunens erhvervsstruktur 
er præget af mange små og mellemstore 
virksomheder og enkelte store. Der er med 
etableringen af Biogen og udbygningen af Novo 
Nordisk stærk vækst inden for biotek/medico i 
området. I Regionplan 2001 er Hillerød udpeget 
til regionalt center i amtet, hvilket betyder, at 
der skal gives mulighed for tæt bebyggelse og 
kontor- og servicefunktioner, som indeholder 
mange arbejdspladser. 

Figur 15

Kilde: Erhvervs- og Boligstyrelsen: Kortlægning og Analyse af Byernes 
Udfordringer 2003. Hillerød Kommune: Planstrategi 2003.
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Ullerødbyen 
Ullerødprojektet optrådte første gang tilbage i 1970’erne, hvor der blev gennem-

ført en arkitektkonkurrence. Dengang havnede projektet i skuff en. Ullerødbyen 

optrådte igen i udkastet til kommuneplanen for 2001, men blev pillet ud af den 

endelige plan af den tidligere borgmester. Da Nick Hækkerup blev ny borg-

mester, tog han dog straks projektet op igen, og det gik i gang kort efter, at 

Kommuneplan 2001 lå færdig, selvom projektet ikke er medtaget i planen.

Ullerødbyen er en ny bydel, hvor der er lagt særlig vægt på nærheden til natur 

og grønne værdier. Hovedideen i planen er et stort fælles landskabsrum, der 

indrammes af nuværende og kommende boliger. Bydelen udvikles på et 150 

hektar stort område i den vestlige del af Hillerød. 

Processen
Hillerød Kommune gennemførte i 2002 en idékonkurrence med henblik på at 

få udarbejdet en helhedsplan for hele området. Opdraget havde på det tidspunkt 

forholdsvis frie rammer: 1.500-1.700 boliger, ingen erhverv, 1-2 institutioner og 

lidt butikker. Kommunen havde på forhånd ingen fastlagte planer for området. 

Kommunen ejede 20-25 pct. af området fordelt på otte matrikler, og derudover 

var jorden fordelt på større og mindre private grundejere. Stig L. Anderssons  

tegnestue (SLA) vandt omkring årsskiftet 2002-2003 konkurrencen, hvorefter 

processen gik lidt i stå et års tid, indtil der blev sat penge af på budgettet. 

Forvaltningen brugte tiden på at analysere områdets ejerforhold, der satte græn-

ser for, hvad kommunen kunne stille krav om. Ejerforholdene gjorde, at der ikke 

var de store indtjeningsmuligheder for kommunen, men der var enighed om, at 

det var i orden, hvis bare projektet kom til at gå i nul. Dog var man fra kommu-

nens side interesseret i at have så meget indfl ydelse på processen som muligt, 

hvorfor man med inspiration fra Københavns havn begyndte at se nærmere på 

muligheden for at etablere en partnerskabsaftale med projektets interessenter. 

Det videre forløb blev derfor tilrettelagt omkring ideen om at lave et selskab, der 

kunne tage sig af hele området. Kommunen fravalgte en idé om ekspropriation, 

da det hele pludselig skulle gå stærkt, og det desuden var et følsomt emne, og 

fokuserede i stedet på indgåelsen af en partnerskabsaftale, der skulle involvere et 

større developerselskab, der kunne tilføre projektet professionalisme og kapital 

samt sikre, at der blev skabt en fælles forståelse om projektets retning. 

MM | Ullerødbyen

Figur 16
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Kommunen inddelte projektet i tre etaper og satte fokus på at få store områder 

med få interessenter. Første etape omfattede den sydlige del af Ullerødbyen, 

hvor der var tre grundejere foruden kommunen. Kommunen henstillede til 

grundejerne at udskifte sig med en professionel partner. Grundejerne solgte 

herefter til NCC Enfamiliehuse og SKANSKA Danmark. I begyndelsen af første 

etape lå etagemeterprisen for byggeret mellem 3.700-4.000 kr., i sidste del af 1. 

etape blev prisen justeret lidt op til 4.000-4.500 kr. per etagemeter. Kommunen 

beholdt sin andel af jorden, der senere er blevet solgt i udbud. Da ejerskabsfor-

holdene var på plads, begyndte arbejdet med at få en partnerskabsaftale i hus.

Forhandlingerne om aftalen foregik i efteråret 2005 under betydeligt tidspres, 

da der skulle være kommunevalg, og alt skulle være på plads inden valget. Dette 

fungerede som pressionsmulighed for kommunen, der kunne vælge at udvikle 

sine egne områder nordpå i Ullerødbyen først, hvis aftalen om den sydlige 

del ikke kom på plads. Aftalen blev underskrevet ti dage før kommunevalget 

efter maratonmøder mellem kommunen, NCC og Skanska. Inden nytår blev 

der udarbejdet et kommuneplantillæg med en etapeinddeling, der skitserede 

en rækkefølgeplan. Planen blev designet, så ekspropriation var en mulighed i 

de efterfølgende etaper. Processen blev opdelt i to lokalplaner pga. den omfat-

tende størrelse på projektet. Lokalplanerne blev vedtaget lige inden sommer-

ferien 2006 efter en høringsrunde med meget få protester. Arealet for boliger 

udvidede sig i processen, mens bebyggelsesprocenten kun rykkede sig lidt – fra 

11,5 pct. til 12,3 pct.

Partnerskabsaftalen
Aftalen indeholdt aftaler for samarbejdet, fordelingen af praktiske opgaver og 

visionen for området. I aftalen indgik desuden en beslutning om, at byggemod-

ning, etablering af grønt område og fællesarealerne skal fi nansieres af grund-

ejerne. Kommunen laver til gengæld stamvej og støjvold. Endelig blev det en 

del af partnerskabsaftalen, at Skanska og NCC skulle betale for udarbejdelsen 

at et kvalitetsprogram for at sikre kvalitetselementer, der ikke kan skrives ind 

i lokalplaner. I begyndelsen var der uenighed blandt parterne, om udarbejdel-

sen var god anvendelse af deres tid, men senere hen blev alle parter glade for 

konceptet. Kvalitetsprogrammet er opbygget af en række beskrivelser og krav 

til de forskellige elementer, bydelen skal opbygges af. Det omfatter boligtyper, 

byrummene, beplantning, naturtyper og miljømæssige tiltag.

Ud over ovenstående indeholdt partnerskabsaftalen også elementer, der skulle 

sikre, at der ikke opstod stridigheder om ejerskabsforhold og byggeret. I den 

første helhedsplan var der set bort fra ejerskabsforholdene, og der var i denne 

derfor et misforhold mellem hvem, der ejede jord, og hvor boligerne skulle 

ligge, som ville skabe uenighed om, hvem der skulle have pengene i projek-

tet. Kommunen besluttede derfor at lave et princip for jordfordeling, der skulle 

sikre, at 1 m2 jord gav samme pris, uanset hvor i området det lå, ved at lade 

jorden udløse samme byggeret i hele området. Det blev således besluttet, at der 

skulle være en bebyggelsesprocent på minimum 11,5 pct. i hele området, og at 

bebyggelsesprisen skulle være den samme overalt. Ideen om, at jorden er lige 

meget værd, og fastlæggelsen af den minimale bebyggelsesprocent, blev skrevet 

ind i partnerskabsaftalen. Aftalen er efterfølgende blevet overholdt, f.eks. købte 

Skanska et område på 15.000 m2 af kommunen til samme prisniveau som bebyg-

gelsesområder, selvom der ikke skulle bygges på jorden.

MM | Projektets tre etaper

1. Den sydlige del af bydelen. Ca. 600 boliger 
fordelt på både parcelhuse, rækkehuse og 
etageboliger i 2 til 4 etager. 

2. Den nordlige del af bydelen. Kommunen 
ejer selv en stor del af jorden, derudover syv 
grundejere med jord. Ekspropriering er en 
mulig løsning. Kommunen ville gerne have 
købt normalt, men overbud satte prisni-
veauet urealistisk højt. 

3. Endnu uafklaret (sommeren 2007).

Figur 17
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Borgerinddragelse i Ullerødbyen
Udviklingen af det nye byområde i Ullerødbyen er et eksempel på, at samarbejdet 

mellem kommune og borgere har været konstruktivt. Casen illustrerer, hvordan 

omfanget af borgerklager er holdt meget lavt for et projekt af denne karakter ved 

at involvere borgerne tidligt i projektet.

Hillerød Kommune har på forhånd søgt at mindske negative reaktioner og even-

tuel modstand fra borgerne i kommunen ved at sikre en løbende orientering 

om ideerne. Der har været holdt tre borgermøder den 10. oktober og 2. novem-

ber 2005, og 8. november 2005. Forud for udarbejdelsen af lokalplanerne for 

Ullerødbyens 1. etape blev der afholdt et borgerværksted, der skulle informere 

og involvere borgerne i kommunen i processen. Temaet for mødet var, hvordan 

landskabet i den nye bydel skulle se ud, og hvilke rekreative udfoldelsesmulig-

heder det skulle give mulighed for. Fokus blev lagt på naturområdet, bl.a. fordi 

det er et felt, som lettere muliggør konstruktionen af ”den positive historie”, 

mens et møde om boligerne og placeringen af disse kunne have medført større 

uenigheder. Således er et etagebyggeri på 4-5 etager senere blevet taget ud af 

det oprindelige oplæg. 

Tanken bag temamødet var, at landskabet i Ullerødbyen ikke blot skal bruges 

af de borgere, der fl ytter ind i de nye boliger, men også af de borgere, der bor i 

det eksisterende byggeri i området. Disse personer kender jo området godt og 

har en grundlæggende viden om, hvad der kan være med til at skabe et godt og 

levende lokalmiljø i Ullerødbyen. Hillerød Kommune demonstrerede, at man 

anerkendte borgernes indsigt ved at invitere naboer og andre interessenter til 

et borgerværksted for at diskutere ønsker, ideer og behov med hensyn til ind-

retningen af landskabsrummet i Ullerødbyen. 

På borgerværkstedet deltog over 140 personer, der arbejdede med emnet en hel 

aften. Langt størstedelen af de tilmeldte var naboer til den nye bydel, og gen-

nemsnitsalderen var over 50 år. Viceborgmester Lennart Weber bød velkommen 

til deltagerne, og Stig L. Andersson Landskabsarkitekter og Friluftsrådet holdt 

to inspirationsoplæg med eksempler på, hvordan landskabet kan anvendes. 80 

deltagere blev derpå fordelt i mindre grupper, mens de øvrige deltagere blev 

samlet i et dialogforum.

De mindre grupper fi k udleveret et stort kort over området sammen med nogle 

”brikker” med billeder af forskellige friluftsaktiviteter og landskabselementer. 

De blev bedt om at tegne deres forslag til landskabselementer, aktiviteter og stier 

ind på kortet. Erfaringen var, at grupperne indledningsvis var meget fokuserede 

på deres specielle interesser, men at grupperne i løbet af processen blev mere 

og mere fokuserede på det overordnede billede og på at tegne et spændende 

område, som forskellige typer brugere kunne få glæde af. I plenum foregik dia-

logen på en helt anderledes måde. Her fi k hver deltager udleveret fi re ”ønske-

sedler”, hvor man kunne skrive henholdsvis to ønsker til landskabselementer og 

to ønsker til friluftsaktiviteter. Derpå placerede deltagerne ”ønskesedlerne” på 

et stort kort over området og markerede derved, hvor de gerne ville have ”skov”, 

”boldbaner” m.m. Der var stor forskel på processen i grupperne og i plenum. I 

grupperne nåede folk at diskutere de fælles interesser i forhold til udformnin-

gen og brugen af landskabet, mens deltagerne i plenum udelukkende skulle 

fokusere på deres egne ønsker. 

Deltagernes arbejde og idéer blev opsamlet i en rapport, og idéerne er efterføl-

gende indgået som et input til den videre planlægning. Mødet gav stor opbak-

ning til de oprindelige visioner for området, og der kom få nye ting frem på 

mødet. Efterfølgende kom der i betragtning af områdets størrelse meget få 

bemærkninger fra borgerne under høringsrunden for de endelige lokalplaner. 

MM | Borgerdeltagelse

Figur 18

Kilde: Hillerød Kommune, Teknik Planlægning, Byplan 2005
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Udbud af grunde sker på forskellige måder, alt efter formålet. Vi fremlægger i 

dette kapitel en række cases, som illustrerer forskellige sider af større byarealer. 

I de store byområder kan man fi nde alle former for grundudbud. Der ligger 

rundt omkring en del mindre privat ejede grunde, som sælges enkeltvis til par-

celhusbyggeri. Kommunerne kan desuden byggemodne jord, som det typisk 

sker i de mindre byer, men i de fl este større byer fylder kommunale enkeltsalg 

til borgerne ikke meget i det samlede bilede. Man ser oftere større parceller, som 

udbydes til developere. Der kan så være tale om parcelhusgrunde, der udstykkes, 

eller større byggerier i tæt-lav form eller som etagebyggeri.

Byomdannelse 
og byfortætning

MM | Byomdannelse

Figur 1

Kilde: www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=14523
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Men man ser oftere to større projektformer: byomdannelse og byfortætning. 

Byomdannelse sker typisk enten i et tidligere erhvervsområde eller på grunde, 

der tidligere ejedes af Forsvaret eller DSB og Banestyrelsen. Et skift til bolig-

område kræver store investeringer, som kun kan løftes af en eller fl ere develo-

pere. Figur 1 giver en række eksempler på, hvorledes byomdannelse gribes an 

i Gladsaxe.

BYFORTÆTNING medfører en mere intensiv udnyttelse af områdets arealer ved en 

højere bebyggelses pct. Det kan ske i forbindelse med byomdannelse, men det 

sker ofte ved, at eksisterende parcelhuse (evt. med tilknyttede håndværksbyg-

ninger) ønskes revet ned og erstattet af etagebyggeri. Figur 2 viser, hvorledes 

der i et område med parcelhuse udtages fem huse, som erstattes med et større 

eller mindre antal boliger på mindre grunde, men med fællesområde, der er 

beplantet med træer.

Byomdannelse og især byfortætning er målsætninger i lands- og regionplan-

lægningen, specielt i stationsnære områder i hovedstadsområdet. Kommunerne 

har derfor en vis forpligtelse til at søge at fremme begge dele, og de skal tage 

stilling til det i den igangværende revision af kommuneplanlægninen. Man skal 

nok notere sig, at staten her har fl ere interesser: Ud fra et fi nanslovsperspektiv er 

der en klar interesse i at få solgt Forsvarets og andre arealer så godt som muligt. 

Derved kan der lægges et pres på visse kommuner for at lave en planlægning, der 

imødekommer byfortætning i de områder. Men samtidig har Miljøministeriet 

nogle forpligtelser over for naturværdier mv., hvilket specielt kan have konse-

kvenser for statslige arealer i det åbne land samt for byområder, hvor der er 

fredningsinteresser.

Vores case-eksempler er udvalgt fra hovedstadsområdet. Her fi nder væksten 

også sted som nye parcelhusområder, og vi har i kapitlet  om hovedaktørenes 

organisationsforhold set et eksempel fra Hillerød Kommune, som har inddraget 

ny byzonejord i udkanten af den eksisterende by. Men megen vækst sker inden 

for de etablerede byområder. Byomdannelse fra erhvervsbyggeri til boligbyggeri 

MM | Ideskitse til byfortætning

Figur 2: Udarbejdet af tegnestuen Ekstrakt.

Kilde: Ekstrakt, Karen Margrethe Krogh, Dit Kvareter, muligheder for fortætning
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eksemplifi cerer vi med to cases fra hhv. Høje-Taastrup og Helsingør. I begge 

tilfælde var der en længere debat om rimeligheden i de planlagte ændringer. 

Begge cases kan også betragtes som byfortætning, men vi tager desuden en sag 

fra Hørsholm Kommune, som vakte stærk modstand i nabolaget. Sagen er ikke 

blevet afsluttet ved dette projekts afslutning, men vi har alligevel valgt at bringe 

den, da den har en række ganske illustrative elementer i sig. 

I de tre cases har borgerdeltagelsen betydet en del, men samtidig illustrerer de, 

hvad kommune og developere gør for at imødekomme protester – såvel konkrete 

som forestillede. Kommunernes og bygherrernes reaktioner er først og frem-

mest at fl ytte rundt på boliger, således at de nærmeste naboers gener mindskes. 

Derimod gøres der ikke meget for at reducere de planlagte etagekvadratmetre i 

Hørsholm og Høje-Taastrup. 

MM | Om Helsingør
Indbyggere (2006): 61.340

Befolkningsprognoser viser en stigning til 62.600 i 2010 og derefter 
en lille tilbagegang frem til 2018. Behovet for boliger vil dog være 
stigende, da et fald i den gennemsnitlige husstandsstørrelse vil 
mere end kompensere for faldet i befolkningstal.

I disse år oplever Helsingør en positiv tilfl ytning af husstande, 
og samtidig er sket en stigning på bruttoindkomster på over 100 
mio. kr. til nu 352 mio. kr. Tal, som sætter historien fra Helsingør i 
perspektiv, da der tilsyneladende er sket en udvikling i befolknings-
grundlag, som understøtter en øgning i efterspørgslen efter dyrere 
og endnu mere attraktive boliger.

Helsingør Kommune ligner på mange måder ikke de andre nordsjæl-
landske kommuner, der i høj grad fungerer som arbejdsmarkedso-
pland til det samlede storkøbenhavnske arbejdsmarked. Som det 
ses af tabellen, er Helsingør, når det gælder indpendling (28 pct.) 
og udpendling (45 pct.), markant forskellige fra de øvrige. De lavere 
tal antyder, at i højere grad en de andre fungerer som en mere 
selvstændig entitet med sammenfaldende bosættelsesområde og 
arbejdsmarkedsområde.

Figur 3

Kilde: Helsingør i tal 2005

Indpendling Udpendling

Kommune 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

Allerød 68 69 71 69 69 69 70 70

Birkerød 77 76 76 76 69 71 70 70

Farum 64 70 67 66 71 71 71 71

Fredensborg-Humlebæk 57 57 56 58 69 69 69 69

Frederikssund 50 51 51 53 58 59 59 60

Frederiksværk 34 34 33 33 54 54 57 57

Græsted-Gilleleje 30 32 31 31 58 58 58 57

Helsinge 34 35 36 36 59 59 58 58

Helsingør 28 28 27 28 44 45 45 45

Hillerød 61 62 62 62 53 53 53 52

Hundested 30 31 29 29 55 56 55 55

Hørsholm 66 67 66 67 70 72 72 71

Jægerspris 39 40 40 41 64 65 65 65

Karlebo 59 58 59 59 75 75 75 75

Skibby 39 41 40 41 60 62 62 63

Skævinge 61 60 58 58 71 73 74 74

Slangerup 53 53 55 56 70 69 71 71

Stenløse 58 60 60 60 77 77 78 77

Ølstykke 48 50 50 50 78 78 79 79
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Byomdannelse i Helsingør – om guldæg i byen
I takt med den øgede pres på områderne tæt på København med deraf stigende 

grundpriser har man set generelle trends til byvækst i omegnskommuner af 

villighed til og økonomisk rationale i øget pendling. Denne byudvikling er ofte 

sket med inddragelse af jord fra landzone til byzone – altså nye udstykninger. 

I de byområder, hvor der ikke har eksisteret mere anvendeligt landzonejord på 

kanten af den eksisterende by, har kommunerne kigget efter muligheder i eksi-

sterende byzone for mulige byggegrunde. Denne interesse og efterspørgsel er 

faldet sammen med udviklingen bort fra industriel produktion i byerne, hvor-

efter der er sket store skift i arealanvendelsen. Store virksomheder med stort 

behov for transport af råvarer og produkter har forladt bymidterne til fordel for 

erhvervsområder med bedre lokaliseringer i forhold til motorveje mv. Samtidig 

er der sket en opblomstring af videnstunge erhverv med mindre og andre plads-

behov. De forladte erhvervs- og industriarealer har dermed i mange tilfælde 

ligget ubenyttet hen. I nogle tilfælde har dette givet plads til små iværksætter-

virksomheder, som har prioriteret billig husleje og utraditionelle arbejdsmiljøer. 

Men mange kommuner med forhenværende industriarealer i centrale byområ-

der har haft stort incitament til at udnytte arealerne til boligformål. En række 

kommuner har opkøbt disse arealer med henblik på salg til private developere 

– og på den måde har nogle forladte erhvervsarealer været guldæg for kom-

munernes økonomi.

Et sådan guldæg har man også haft i Helsingør – dilemmaet var, hvad man skulle 

bruge dette til. Historien handler om et centralt placeret grund i Helsingørs 

centrums nordvestlige del.

Projekt ”Tretorn-grunden”
Grunden blev industribase i 1894, da forretningsfolk fra Helsingør opførte et 

andelssvineslagteri. Efter skiftende anvendelser blev grunden i 1933 overtaget 

MM | Tretorngrunden (1.B9)

Figur 4
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af Helsingborg Galochefabrik. Forretningen gik godt, og virksomheden blev til 

Tretorn, som med tiden fi k status som Helsingørs største arbejdsplads – kun 

overgået af Værftet. Op igennem 1990’erne fl yttede den gamle Tretorn-gum-

mistøvlefabrik gradvist ud af de gamle og utidssvarende fabriksbygninger i 

Helsingørs centrale område bag ved lystbådehavnen (se kort). I samme takt 

som Tretorn fl yttede ud af bygningerne, opkøbte kommunen dem og grunden 

for at sikre sig grunde i det centrale byområde. Arealerne lå i det nordhavnsom-

råde, som planlagdes til en større generel udvikling. De lå tæt på byen og det 

kommende kulturværft, som skulle ligge på havnen. I slutningen af 90’erne, 

da Tretorn helt havde forladt arealerne, startede kommunen med at udleje byg-

ningerne – bl.a. til Told & Skat for at afvente en samlet plan for området. De ca. 

20.500 m² blev opkøbt for omkring 23 mio. kr.

DEMOKRATISK PROCES: I 1997 kom projektet i støbeskeen med nogle indle-

dende diskussioner om mulig anvendelse af de værdifulde arealer. I sommeren 

2007 blev planprocessen godkendt og grunden solgt. Forinden var gået ti år 

med at føre projektet gennem de nødvendige planfaglige og demokratiske pro-

cesser samt igennem en klagesag i Naturklagenævnet i forbindelse med lokal-

planarbejdet. I samme periode var der blevet bygget mange nye huse på hele 

Nordsjælland, hvilket blandt andet havde resulteret i en stor efterspørgsel efter 

attraktive grunde.

Den mere konkrete diskussion af arealudnyttelsen kom i gang omkring 2000, da 

man off entligt begyndte den politiske proces. Overordnet diskuterede byrådet 

(og resten af byen) to mulige anvendelser af det attraktive areal:

• Eksklusiv helårsbeboelse i form af bebyggelse af området med 

etageboliger

• Strandpark til sikring af rekreative arealer i det centrale Helsingør.

De forskellige interesser var veldefi nerede: Fortalerne for (1) helårsbeboelse 

argumenterede for muligheden for at få et attraktivt og nyt boligområde i den 

centrale del af Helsingør, som dels a) kunne promovere byen som en by også for 

kræsne borgere med store krav til boligen og omgivelserne, dels b) kunne give 

kommunen en betydelig indtægt for selve projektet samt c) gennem tilfl ytning 

af nye indbyggere kunne forbedre skattegrundlaget og dermed byens økonomi. 

Endelig d) blev også fremført argumenter om, at en fortætning kunne skabe 

fornyet liv i området og dermed opgradere hele byen.

Fortalerne for (2) en strandpark ønskede at forøge kvaliteten i området ved at 
prioritere en folkestrand og en bypark for at sikre rekreative grønne arealer i 
den centrale del af Helsingør. Deres interesse blev begrundet med stor mangel 
på grønne arealer til gavn for den eksisterende by samt ønsket om at bevare den 
helt unikke bebyggelse i området. Blandt modstanderne mod bebyggelse af are-
alerne var Danmarks Naturfredningsforening og Helsingør Bevaringsforening. 
Modstanderne mente, at et boligbyggeri tæt ved vandkanten nær Kronborg ville 
blive fremtidens eksempel på en alvorlig planlægningsfadæse1. 

Kommunen udsendte til off entlig høring et forslag til en lokalplan, hvis formål 

var at tilvejebringe et plangrundlag for opførelse af ny boligbebyggelse på 

Tretorn-området. Resultatet af den off entlige høring blev, at forslaget på en 

række punkter blev strammet op for at imødegå kritikken fra dem, som mente 

man skulle bevare grønne områder og sikre det fl otte havkig fra vejen. Helsingør 

Byråd vedtog d. 27. november 2001 lokalplanen nr. 1.94 i en tæt afstemning 

1 Ritzau 27.11.2001

MM | Tretorn-grunden

For område 1.B9 (Tretorn) gælder følgende 
rammer for lokalplanlægningen:

•  at områdets anvendelse fastlægges til 
helårsboligformål samt rekreative arealer i 
tilknytning til stranden, herunder nærheden 
til kysten

•  at vejadgang til området alene sker fra 
strandpromenaden. Der kan tillige etableres 
stiadgang fra område 1.B8 (Grønnehave 
Ældrecenter), idet stiens krydsning med 
HHG-Banen skal aftales nærmere med 
Vejdirektoratet

•  at der ikke åbnes mulighed for, at den gen-
nemsnitlige bebyggelsesprocent overstiger 
50

•  at bebyggelsen ikke opføres med mere end 
3 etager.

Figur 5

Kilde: Helsingør Kommunes kommuneplan 2004 - 2016, 
Rammer for lokalplanlægning.
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med stemmerne 14 mod 11. Blandt modstanderne var utilfredsheden over til-

sidesættelsen af naturværdierne dog så stor, at lokalplanen blev indklaget til 

Naturklagenævnet. Den 19. januar 2004 meddelte Naturklagenævnet sin afgø-

relse om ikke at give klagerne medhold, og dermed stod lokalplan 1.94 ved 

magt2. 

Lokalplanens dilemma var afvejningen af bygningernes orientering (udsigt 

for andre end beboerne), bebyggelsesprocenten samt antallet af etager. Her 

satte kritikken ind. Samtidig skulle man jo imødekomme en potentiel købers 

interesse for så stor byggeret som muligt og dermed sikre så høj en salgspris 

for kommunen som muligt. Lokalplanens vigtigste rammer blev fastlæggelse 

af areal til boligformål, sikring af rekreative arealer i tilknytning til stranden, 

en maksimal gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 50 samt krav om etable-

ring af parkeringskælder. Desuden indeholdt lokalplanen en retningsgivende 

bebyggelsesplan, som skulle sikre det unikke kig mod havet fra området bag 

etagebebyggelserne.

2 Økonomiudvalgsmøde d. 02.02.04

MM | Kommunens salgsannonce

Figur 6

Figur 7

MM | Skitseprofi l af vinderprojektet

MM | Vinderprojektets forslag set ift. resten af området

Figur 8
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Først i 2006 blev projektet udbudt til salg – efter at der var kommet en afklaring 

på kommunens lejeaftale med Skat. Hermed fi k kommunen en dato for, hvornår 

sidste medarbejder havde forladt de sidste erhvervsbygninger, så nedrivningen 

kunne ske.

Ligesom lokalplanrammerne var ganske stramme, var også salgsbetingelserne 

et udtryk for den attraktivitet, der lå i grunden og i projektet. Grunden udgjorde 

en helt exceptionel mulighed for at kombinere sædvanlige modsætninger og 

skabe attraktive boliger lokaliseret i et område, som både bød på kultur og natur 

– som kunne tilbyde ro i en byzone.

 

Budrunden foregik efter princippet om ”den økonomisk mest fordelagtige 

pris” for at sikre muligheden for at vurdere projekterne på andet end prisen 

alene. Kommunen budgetterede med en salgspris på 90 mio. kr. Der kom 18 

forslag i projektkonkurrencen, og borgmesteren erklærede sig”rimelig tilfreds” 

med licitationen3. Højeste bud kom fra vinderprojektet og lød på 45 mio. mere, 

end kommunen havde forventet. Køber var to pensionskasser samt en entre-

prenørvirksomhed, som dermed købte 10.250 m2 byggeret for 135 mio. kr. 

Vinderprojektet overholdt rammerne i lokalplanen og fi k i deres projekt plads 

til 75 liebhaverlejligheder på mellem 80 og 170 m2.

Lejlighederne forventes færdige i løbet af 2008/2009, og attraktionsværdien er 

nem at få øje på: ”Man kan jo nemt forestille sig, hvordan det bliver at stå i bade-
kåbe på altanen med udsigt over Øresund, og mens man strækker sig, får man 
pludselig lyst til en dukkert – og så skal man kun lige gå et lille stykke, før man 
står på Gummistranden”, skrev Peter Kruse fra Helsingør Kommunes udvik-

lingsafdeling i Frederiksborg Amtsavis4. Det er sådanne drømme og scenarier, 

der kan sælge byggeret for 13.000 kr. per m2 i byer over 45 km fra København 

centrum.

3 Frederiksborg Amts Avis, 24. januar 2007.

4 Frederiksborg Amts Avis, 18. april 2007.

MM | ”Før og nu” visualisering, Tretorngrunden

Figur 9
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Omkring marts 2008 forventes lejlighederne til salg. Salgspriserne forventes 

at ligge i den høje ende, men var ikke klar ved dette projekts afslutning januar 

2008.

Byfortætning i Hørsholm – Frihedsvej-projektet
Hørsholm Kommune ligger 25 km nord for København, den har et areal på 31 

km² og en stabil befolkningsstørrelse på ca. 24.300 indbyggere. Kommunen 

er ikke sammenlagt med andre, der var ikke fl ertal i befolkningen for nogen 

sammenlægning. Kommunens befolkning er velhavende, med beskatnings-

grundlag per indbygger på 265.000, hvilket er dobbelt så stort som Københavns 

Kommune. Kommunen har store parcel- og rækkehuskvarterer, og er en udpræ-

get haveby. Fra 2004 til 2006 steg m²prisen for lejligheder og huse fra 18.500 

til 27.600 kr., en stigning på 49 pct. I 2006 blev der handlet 425 boliger med en 

gennemsnitlig liggetid på 100 dage. 

Stort set al bebyggelse i kommunen ligger øst for Helsingørmotorvejen, og kom-

munen har ikke kunnet få tilladelse til at byudvikle et område (Askehavegård) tæt 

ved Hørsholm, lige vest for motorvejen. Fremtiden for den tidligere Sjælsmark 

Kaserne er uafklaret, staten ønsker et vist antal boliger placeret der, men det 

forudsætter et nyt landsplandirektiv. Kommunen ønsker området som rekreativt 

område. 

Der er i de senere år bygget omkring 150 boliger om året. Kommunen har kun 

få arealer tilbage til nybyggeri, og der er en vis politisk interesse for byfor-

tætning, specielt i Hørsholm Bymidte, langs med Usserød Kongevej og ved 

Rungsted Station. Lokalplanerne er i mange tilfælde partielle byplanvedtægter 

fra 1950’erne, som er fremkommet stykvis efter behov i datidens byggeforhold. 

Byfortætningen sker ved opførelse af etageejendomme, og fl ere projekter har 

vakt stærk modstand hos de lokale beboere, således ved Egevej (4 parcelhuse 

erstattet af 14 lejligheder i 2 etager), Østre Stationsvej (projekt om, at 2 huse 

på tidligere DSB-arealer erstattes af 50 lejligheder i 3 etager) og Frihedsvej (2 

ejendomme med værksteder erstattet med 33 lejligheder i 3 eller 4 etager). Vi 

skal gennemgå Frihedsvej-projektet nedenfor. 

MM | Byfortætning i Hørsholm
 

Figur 10: Kort 1 viser eksisterende bebyggelse, kort 2 med tre nye bygninger

Kilde: TMU_6006_bilag2[1].pdf
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I juli 2006 ansøgte en gruppe grundejere Hørsholm Kommune om tilladelse 

til et byfortætningsprojekt i Rungsted5. Forslaget omfattede fi re eksisterende 

ejendomme nogle hundrede meter nordvest for Rungsted Station, nord for 

Rungstedvej, vest for Frihedsvej og øst for Østre Pennehavevej (se kort 1 og 2). 

Området er sammensat af en blanding af etageejendomme ud mod Rungstedvej, 

der er hovedfærdselsåre mellem Strandvejen og Hørsholm, og villaer længere 

mod nord, væk fra vejen.

De eksisterende bygninger i forslagsområdet er en blanding af villaer og byg-

ninger fra et tidligere maskinværksted. De skulle nedrives og erstattes med et 

etagebyggeri i lyse mursten, bestående af tre bygninger i 3 og 4 etager inkl. 

penthouse, i alt 34 lejligheder til beboelse med et areal på i alt 4300 m², plus 

parkeringskælder. To 3-etages bygninger skulle ligge i den nordlige del af 

området, hovedsagelig grænsende til eksisterende villaer, en 4-etages bygning 

i den sydlige del skulle erstatte en eksisterende villa og kontorbygning ud mod 

Rungstedvej, omgivet af eksisterende etagebyggeri. 

 

De nye bygninger ville medføre en samlet bebyggelsesprocent på 78 inden for 

de bebyggede grunde. Forslaget kunne kun realiseres efter ændringer i kommu-

nens plangrundlag: et tillæg til helhedsplanen og en ny lokalplan, idet forslaget 

strakte sig over to eksisterende planer, der havde forskellige bestemmelser for de 

grunde, der skulle bebygges. Den sydlige plan tillod en bebyggelsesprocent på 

maks 40 i indtil 3 etager. Den nordlige plan tillod maks 20 pct. i indtil 2 etager 

i villabebyggelse på grunde af størrelsen 1.000 m². Kommunens helhedsplan 

ville tillade en bebyggelse på max 40 pct. i det sydlige område, i det nordlige op 

til 30 pct.

Forslaget blev mødt med modstand, først fra beboerne i villaerne omkring, 

dvs. på det resterende Frihedsvej og Østre Pennehavevej, der ligger mod nord-

5 Projektets indhold fremgår af bilag fra udvalgsmøder 2006-2007 i Hørsholm Kommune, j.nr. 
06080460. Tegninger og tekniske oplysninger mv. hidrører fra bilagsmaterialerne til diverse 
møder.

MM | Byfortætning i Hørsholm, oprindeligt forslag

Figur 11: Oprindeligt forslag set fra SØ. Rungstedvej er fra midten forneden mod venstre, 
Frihedsvej fra midten forneden mod højre. Villabebyggelse ses øverst, Østre Pennehavevej anes i 
baggrunden.

Kilde: TMU_6006_bilag2[1].pdf
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vest, og hvis østlige grunde grænser ind til fortætningsområdet. Siden kom 

beboere i etagebyggerierne omkring til. De organiserede en arbejdsgruppe, 

Pennehavegruppen, der påpegede, at projektet stred mod den eksisterende plan-

lægning, og at bebyggelse på grund af sin højde ville give indbliksgener for de 

omkringliggende villahaver6. Kommunen havde vedtaget en ny helhedsplan otte 

måneder tidligere, og den nævnte ikke noget om byfortætning. Villaejerne anså 

projektet for at være spekulation; en lokal ejendomsmægler anslog, at lejlighe-

derne på omkring 125 m² ville indbringe mindst 6,5 mill. kr. hver.

Projektets initiativtagere mente, at projektet ville forbedre bymiljøet, og at det 

var i overensstemmelse med byudviklingsplanlægningens principper for stati-

onsnære områder7. Hertil kom, at projektet ville fjerne nogle erhvervsvirksom-

heder fra området.

Forslaget blev i første omgang behandlet af Hørsholm Kommune i en møde-

række i Teknisk Udvalg i efteråret og vinteren 2006-2007. Forvaltningen havde 

ud over de tekniske planforhold en række bemærkninger til forslaget. Man 

fandt, at det indpassede sig mod syd i forhold til eksisterende etagebyggeri ved 

Rungstedvej, og at det passede ind i kommunens stationsnære afgrænsning. 

Men forvaltningen bemærkede, at der var en for høj udnyttelsesgrad og byg-

ningshøjde mod nord, grænsende til villaerne. 

Under udvalgets arbejde med sagen havde man fl ere uformelle møder med byg-

herrer og Pennehavegruppen, og udvalget anmodede bygherrerne om at redu-

cere etagearealet i den nordlige del af projektet. Borgerlistens repræsentant 

tog afstand fra projektet ved at udtale, at det burde respektere det eksisterende 

plangrundlag mod nord, men at etagebyggeri ud til Rungstedvej ville være i 

orden8. Udvalget besigtigede området og pressede bygherrerne til at lave et for-

slag med 2 etager mod nord, men de fremsendte sammen med forslaget et nyt 

forslag, se fi gur 2 og 3, som viser bygningerne set fra NV, fra villaerne på Østre 

Pennehavevej. Rungstedvej er her i baggrunden til højre. 

Det nye forslag (fi gur 3) havde et penthouse som 4. etage til Rungstedvej og to 

mindre penthouses på de to nordlige bygninger, placeret således, at indblik i 

nabohaverne var stærkt reduceret. Bygherrerne fremhævede, at man herved fi k 

6 Ugebladet, 23. august 2006.

7 Ugebladet, 23. august 2006.

8 Ugebladet, 4. oktober 2006.

MM | Frihedsvej-projektet

Figur 12: Illustration 1: Bebyggelsen med 2 etager i nordlige bygning. Illustration 2: Penthouse på alle tre bygninger
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en arkitektonisk bedre løsning: Huset ud mod Rungstedvej ville ikke virke så 

bastant, og der ville blive en ”aftrapning” af bebyggelsen i forløbet mod nord 

ved de to penthouses på de nordlige bygninger.

Udvalgets fl ertal på 3 syntes, at det alternative forslag med penthouse var at 

foretrække og ville have en lokalplan udarbejdet til formålet. Mindretallet på 2 

stemte imod, og Borgerlisten forlangte sagen indbragt for byrådet.

 ”Det, der giver mig anledning til 
eftertanke – og tillige lidt forstemt – er det 
faktum, at vi som borgere ikke kan bruge en 
helhedsplan og lokalplaner til noget som helst, 
når politikerne alligevel ikke vil holde sig til 
disse planer.”9 

Læserbrev

Økonomiudvalgets fl ertal ville ikke støtte det alternative forslag, og ved byrådets 

behandling den 26. februar var modstanderne mødt talstærkt op10, og borg-

mesteren foreslog, at byrådet tog problematikken op som et principspørgsmål 

ved et særligt temamøde om kommunens planlægning, specielt kommunens 

helhedsplan, senere på året. 

”Det er ikke svært at give borgerne ret 
i deres synspunkt, og sagen rejser en helt 
principiel problematik”11 

Borgmesteren

Han ønskede også, at den konkrete sag skulle behandles på et sådant møde, men 

det fi k han ikke fl ertal for. Borgerlisten var stadig imod projektet: 

”Det handler om borgerlige dyder 
som anstændighed, troværdighed og 
retssikkerhed”12

Borgerlistemedlem

Temamødet – som ikke var tilgængeligt for off entligheden13 – blev afholdt den 

13. juni 2007, med deltagelse af en vicedirektør fra Skov- og Naturstyrelsen 

som ekspert i plansager. Byrådet drog en række konklusioner, herunder at 

9 Ugebladet 20. december 2006

10 Ugebladet, 28. februar 2007.

11 Ugebladet, 28. februar 2007.

12 Ugebladet, 28. august 2007.

13 Mødet er ikke indlagt i byrådets kalender på kommunens hjemmeside, hvorfor der ikke er noget 
link til et referat. Lokalpressen har ikke omtalt mødet. Der eksisterer et referat, som er brugt 
som bilag til et punkt på Teknisk Udvalgs møde i august 2007.

Figurtext

MM | Kronologien i 
Frihedsvej-projektet

2006
• Januar: Hørsholm Kommunes Helhedsplan. 

Byfortætning indgår ikke som projekt
• Juli: Ansøgning om byfortætning ved 

Frihedsvej
• 27. September: TMU anmoder om 

ændringsforslag fra bygherrerne
• Oktober: TMU besigtiger området, nabopro-

tester høres
• 29. November: TMU anmoder om reduktion 

af nordlige bygningers etager

2007
• 24. Januar: TMUs fl ertal godtager revision, 

men stadig med 3 etager mod nord
• 8. Februar: Økonomiudvalget vil ikke støtte 

forslaget
• 26. Februar: Byrådet udskyder sagen, idet 

man vil afholde et temaseminar
• 13. Juni: Temamødet afholdes. Konklusion: 

Planloven giver vide rammer, hvis der er 
politisk vilje til nye linjer

• Sommer: Plan- og Agenda21-strategi 
forberedes

• 29. August: TMU mødes med naboer og 
bygherrer, TMUs fl ertal anmoder om at lokal-
plan udarbejdes

• September: Plan- og Agenda21-strategi 
offentliggøres med nye byfortætningsprojek-
ter indtegnet

• 26. Oktober: Naboerne klager til 
Tilsynsrådet, der videresender til 
Naturklagenævnet. Sagen forsinkes pga. 
forkerte postgange

• 21. November: TMUs fl ertal vedtager lokal-
planforslag efter møde med naboerne

• 6. December: Økonomiudvalget tilbagesen-
der forslaget til TMU til endelig behandling

2008
• Januar: TMUs fl ertal godkender 

lokalplanforslaget
 Økonomiudvalgets fl ertal godkender lokal-

planforslaget og revision af helhedsplan

Byrådets fl ertal vedtager lokalplanforslaget til 
offentlig debat fra 6. februar til 2. april og revi-
derer helhedsplanen

Figur 13
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Helhedsplanen ikke var uforanderlig, men kunne justeres både med større og 

mindre ændringer. Mindre ændringer ville være ændring af arealanvendelsen, 

forhøjelse af bebyggelsesprocenten og mindre forøgelse af etagearealet. Større 

ændringer ville være inddragelse af store arealer som f.eks. Sjælsmark Kaserne. 

Endvidere ville rigide rammebestemmelser ikke være en hindring for en ny 

udvikling, hvis der er politisk enighed om nye mål.

Dermed var grundlaget for en genoptagelse af sagen fra Frihedsvej på plads. 

Men der skete andet på planlægningsfronten i kommunen. Byrådet havde – i 

overensstemmelse med planlovens bestemmelser om revision af kommune-

planen – igangsat et arbejde om kommunens Plan- og Agenda21-strategi, og 

det udgav i september et debatoplæg, Hørsholm i bevægelse. I denne plan var 

Frihedsvej-projektet indtegnet på side 9 som et ”fortætningsprojekt på vej”; et 

blandt tre i Rungsted-området. Pennehavegruppen indgav en indsigelse14, der 

gik på, at kommunen lavede ”baglæns planlægning”, idet f.eks. Frihedsvej-pro-

jektet stort set allerede var besluttet – der forelå allerede udkast til lokalplan 

og tillæg til helhedsplan. Dermed var den off entlige debat efter deres mening 

kortsluttet. 

I løbet af efteråret 2007 nåede kommunens tekniske udvalg frem til at få præsen-

teret et forslag til ny lokalplan og justering af Helhedsplanen, og man mødtes 

igen fl ere gange med bygherrer og Pennehavegruppen. Beboerne kritiserede 

specielt holdningen om, at politisk enighed muliggjorde ændringer i planlæg-

ningen, som det blev udtrykt på byrådets temamøde: ”Tillæg, som alene udgør 
særregler for enkeltbyggerier på stribe i modstrid med den vedtagne strategi 
i kommuneplanen, kan ikke siges at opfylde de mest grundlæggende krav.”15  
Men udvalgets fl ertal lod forvaltningen igangsætte arbejdet med tillæg til hel-

hedsplanen og en ny lokalplan, der samlet ville tillade det foreslåede byggeri 

på 4300 m².

Pennehavegruppens brev blev udgangspunktet for, at gruppen den 2. okto-

ber indbragte kommunens praksis for Tilsynsrådet16. Påstanden var, at 

”Forvaltningen i Hørsholm Kommune og dele af kommunalbestyrelsen har 
misforstået Planlovens bestemmelser vedrørende pligten til at arbejde for kom-
muneplanens gennemførelse og tror tilsyneladende, at § 23 C om ændringer 
er carte blanche til alle ændringer, store som små, uden foroff entlighed. Selv 
i tilfælde, hvor gældende kommuneplan indeholder detaljerede strategier for 
et område tilsidesættes disse og ændringerne søges legitimeret via et tillæg til 
kommuneplanen.” 

Tilsynsrådet valgte at sende klagen videre til Naturklagenævnet med en fore-

spørgsel, om dette emne var inden for Naturklagenævnets kompetenceområde. 

På grund af en række forviklinger, fejlpostgange mv. afviste Naturklagenævnet 

først sagen på grund af et manglende gebyr17, men siden blev trådene redet ud, 

gebyret betalt, og herefter må man afvente sagens behandling, der sker efter 

afslutningen af vores projekt. 

Den 21. november holdt Teknikudvalget møde om et Udkast til tillæg til hel-

hedsplan og en ny lokalplan. Udvalget mødtes før det formelle møde med 

14 Anne Bloch Thomsen: Brev til Hørsholm Kommune, 29. oktober 2007.

15 Marianne Aagaard Nielsen: Brev omdelt ved udvalgsformøde, 27. august 2007.

16 Pennehavegruppen: Brev til Tilsynet med kommunernes lovlige forvaltning hos Statsforvaltningen 
i Hovedstaden, 2. oktober 2007..

17 Det fremgår af en række mails mellem en beboer og Naturklagenævnets sekretariat.
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Pennehavegruppen, der forelagde ni skriftlige spørgsmål18, der dels angik 

meget specifi kke indbliksproblemstillinger set fra villaerne, dels nogle tekniske 

forhold i lokalplanudkastet og endelig stillede fl ere spørgsmålstegn ved lovlig-

heden af den valgte proces. Grundlæggende var problematikken, om der er tale 

om en væsentlig ændring i plangrundlaget, og hvis ja, hvorfor der ikke havde 

været en foroff entlighed i kommunens planproces, som krævet i planloven?

Efter en række sagsgange blev der i det endelige planforslag i TMU eksplicit 

skrevet ind i beslutningsgrundlaget og planen, at Miljøministeriets Fingerplan 

2007 var trådt i kraft fra juli 2007, og den indeholdt en stærkere formulering af 

ønsket om byfortætning i de stationsnære områder – i radius 600 meter fra sta-

tionen og som etageboliger. Frihedsvej-grundene lå inden for de 600 meter.

Borgerlistens repræsentant stemte imod og fi k sine begrundelser ført til pro-

tokols: Den maksimalt tilladte etagehøjde ville blive øget med 1 etage, og 

Borgerlisten fandt ikke, at der var planmæssig begrundelse for at øge bygge-

tætheden i det hele taget i et gammelt villakvarter, hvis beboere havde etable-

ret sig i tillid til gældende planbestemmelser. En alternativ løsning ville være 

at bygge etagebyggeri mod syd, men tæt-lav mod nord. Udvalgets beslutning 

kunne ifølge protokollatet kun fortolkes som ”imødekommelse af bygherrens 
naturlige ønske om at optimere økonomien i sit projekt. Sådanne synspunkter 
kan ikke danne grundlag for planlægning”.

Byrådets fl ertal vedtog den 28. januar 2008 med stemmerne 12-6 at sende lokal-

planforslaget i off entlig debat fra 6. februar til 2. april. Imod stemte Borgerlisten 

og Socialdemokratiet samt et medlem af Det Konservative Folkeparti.

Vi ved således ikke ved dette projekts afslutning, om forslaget i sidste instans 

bliver endeligt vedtaget af byrådet. Men sagen er interessant ud fra de to mod-

stillinger: En række borgere mener, at byrådet ændrer planerne ud fra lokale 

bygherrers ønsker i stedet for at lade de eksisterende planer være styrende for 

bygherrernes ønsker. Modsat mener byrådets fl ertal, at når de stilles krav om 

byfortætning fra statens side, må man benytte anledningen til at gøre det, når 

der kommer et forslag.

De to holdninger er klart uforenelige.

Byfortætning Høje-Taastrup 
Høje-Taastrup er en af de store københavnske vestegnskommuner, som 

har oplevet stor vækst både i indbyggere og i antallet af virksomheder og 

arbejdspladser. 

Udviklingen (se boks) har betydet et stort pres på byggegrunds- og boligmar-

kedet i kommunen, hvilket blandt andet bevirkede, at Høje-Taastrup Kommune 

tjente 23 mio. kr. mere end budgetteret på salg af bolig- og erhvervsgrunde i 

2005, hvor nettofortjenesten blev på i alt 58 mio.kr. Blandt fortjenesterne var 

salget af nogle parcelhusgrunde i et næsten udbygget parcelhuskvarter særdeles 

markante, hvor 11 grunde blev solgt til mellem 50 til 100 pct. højere pris end 

minimumskvadratmeterprisen på 1000 kr. per m219. 

Kommunen har tre stationsbyer, Høje-Taastrup, Taastrup og Hedehusene, og i 

den nyeste planstrategi fokuseres på disse byers stationsnære områder i forhold 

18 Pennehavegruppen: Skrivelse til TMU, 21. november 2007.

19 Taastrup Netavis, 20. november 2007.

MM | Om Høje-Taastrup

Befolkningstal (2006): 46.257

Der fi ndes knap 20.000 boliger i kommunen. 
Mens prognoserne fortæller, at indbyggertallet 
vil falde med op til 500 i 2014, vil antallet af 
boliger stige med omkring 1000 boliger i 2014. 

Den markante boligudbygning er særligt sket 
i de seneste år. Mellem 2003 og 2006 blev 
bygget omkring 1000 boliger i kommunen, og 
dermed er der ikke i øjeblikket fl ere udnyttelige 
arealer i kommunen. I denne periode havde man 
blandt andet arbejdet med at lave fortætninger 
i byområderne i kommunen. Indbyggertallet har 
været stagnerende, mens nettotilfl ytningen i 
2005 skiftede fra at være negativ til at være 
positiv. I 2004 var der en nettofrafl ytning på 
150, mens der i 2005 var en nettotilfl ytning 
på knap 500. Dette udgør et potentiale for 
byudvikling.

Høje-Taastrup Kommunes areal er på næsten 
8000 hektar, hvoraf 13 pct. er boligområder. 
Der er udlagt godt 23 hektar til fremtidige 
boligområder. Det resterende areal fordeler sig 
på jordbrugsområder på 4.500 hektar og de 
resterende arealer går til erhvervs-, offentlige 
samt fritidsformål. Dermed foregår byudviklingen 
på et forholdsmæssigt lille areal, hvilket har 
givet begrænsninger i mulige ledige arealer til 
udstykning af nye byggegrunde i kommunen. 

Derudover er en helt ny bydel på omring 60 
hektar under planlægning i Hedehusene. 
Bydelen skal primært rumme boliger, men også 
stationsnære erhverv. Fremtidig samlet rum-
melighed: op til 2500 boliger. Denne bydel er 
planlagt med høj tæthed og etagebyggeri i den 
stationsnære del. 

Denne udbygningsmulighed er dog ikke udnyt-
telig her og nu, da det tager nogle år at udvikle 
store nye bydele. Fingerplan 2007 har herudover 
betydelige reservearealer til byudvikling – area-
ler, som byrådet endnu ikke har taget stilling 
til, og hvor der derfor ikke er fastlagt fordelin-
ger for forholdet mellem en fremtidig bolig og 
erhvervsbebyggelse.

Figur 14



82 BYOMDANNELSE OG BYFORTÆTNING

til byudviklingen – for at understøtte brugen af kollektiv transport og dermed 

skabe bæredygtig udvikling. Men det er også, fordi det er i nærheden af statio-

nerne, regionplanen har åbnet op for boligudbygningen, mens områder, der 

passer til, parcelhusudstykninger ikke er blevet frigivet. Væksten i antallet af 

indbyggere sammenholdt med de planlægningsmæssige begrænsninger har 

understøttet strategien om at få byfortættet i eksisterende byområder for at 

udnytte det fulde bebyggelsespotentiale der. Det er denne strategi, man forsøgte 

at udføre i praksis i Taastrup. 

Et af kommunens byfortætningsprojekter angik en knap 1 hektar stor grund, 

som havde huset en gammel fabrik, Bambola, som havde produceret legetøj og 

således været en del af Taastrups historie som en lille industriby. Taastrup havde 

udviklet sig som sjællandsk stationsby på grundlag af industri og oplandshandel 

og da byen fra 1960´erne udviklede sig som en del af hovedstadsregionen, skete 

det med byggeri i op til 3 etager. Bambola lå tæt på bymidten, og det eksisterende 

byggeri i området var på 1 og 2 etager med en bebyggelsesprocent på omkring 

25. Dog er bebyggelsen umiddelbart øst for Bambola-grunden på 2 etager og en 

bebyggelsesprocent på 37. Imidlertid var der i kommunen et ønske om at bygge 

mere intensivt, både på grund af økonomiske forhold og ønsket om at få boliger 

frem for erhverv for at få fl ere mennesker i boliger til at understøtte bylivet.

Forsøg på byfortætning på Bambola-grunden
Planerne for grunden blev første gang præsenteret i 2002, hvor den nye vækst i 

boligbyggeriet endnu ikke var nået til Taastrup. Da der tidligt i 90’erne var blevet 

bygget rigtig mange nye boliger i kommunen, havde der indtil 2002 været mange 

frie og ledige boliger og dermed lille efterspørgsel efter nye byggegrunde. Dette 

vendte dog. En lille antydning kom, da en køber viste sin interesse ud fra en for-

ventning om, at der igen ville komme interesse for boliger i Taastrup. Dermed 

gik processen omkring bebyggelse af Bambola-grunden igang. Plangrundlaget 

for grunden var Kommuneplan 2000 hvor der var udlagt til 1½ etage boligbebyg-

gelse til en bebyggelsesprocent på maks. 30, men da køberen ønskede højere 

bebyggelsesprocent., viste kommunen sig at være imødekommende, da områ-

det lå stationsnært. 

1. FORSLAG: Den første forslag var med en bofællesskabsagtig bebyggelse i 3 

etager. Det blev forelagt byrådet i september 2002. Her var planen at bevare en 

markant og velbevaret bygning, kaldet buehallen, der skulle fungere som et fæl-

leshus i en bebyggelse, hvor resten af grunden skulle ryddes og i stedet bebygges 

af 3 etagers kubehuse med omkringliggende fællesarealer. 

2. FORSLAG: Køberen af grunden blev dog herefter mere interesseret i at bygge 

nogle mere individuelle boliger, som kunne sælges som ejerlejligheder. Planen 

var at skabe nogle mere attraktive boliger med mere luft i bebyggelsen. Derfor 

fremlagde køberen i oktober 2002 for plan- og miljøudvalget et byggeri med 

punkthuse i 4 etagers højde. Hensigten var, at det skulle være et eksklusivt og 

grønt byggeri af høj kvalitet. Byggeriet skulle primært være henvendt til unge 

og ældre. For at få projektet til økonomisk til at hænge sammen mente køber, 

at man på grund af et dyrt byggeri på en dyr grund måtte åbne op for tillade en 

bebyggelsesprocent på 65 pct., svarende til opførelse af 6.100 m2 boligareal.

Udvalget diskuterede forslaget til lokalplanen og godkendte forslaget. Den 30. 

oktober 2002 off entliggjordes forslaget til lokalplanen, som dermed kom ud i 

off entlig høring. Man diskuterede både bygningshøjden og omfanget af byg-

geriet, men også om de høje bygninger passede til områdets karakter. Et min-

dretal i udvalget var imod beslutningen og udtalte, at man ikke kunne acceptere 

MM | Første forslag

Figur 15

MM | Andet forslag

Figur 16
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4 etager, når der i kommuneplanen var lagt op til 1½ etage. Derfor kunne man 

maksimalt godkende 2 etager.

Til et borgermøde d. 30. oktober 2002 mødte ca. 80 borgere op. Her fremlagde 

ansøgerens advokat sagen således: ”Det er tanken at etablere boliger som ejer-

boliger. Der har været stor interesse via lokale ejendomsmæglere for projektet. 

De 4 etagers højde er med til at gøre byggeriet mere luftigt, da byggeriets ’fod-

aftryk’ så bliver mindre.”

MM | Om sammenligning af forslaget til bebyggelsen på Bambola

I et notat fra 14. januar 2003 diskuteredes netop forholdene omkring bebyggelses-
procenter og grundtrykket. I notatet sammenlignedes Bambola-grunden med dels 
eksisterende bebyggelse på lokaliteten samt andre kendte tætte bebyggelser (se 
ovenstående tabel). Det interessante var, at kun i Hallandsparken var der opnået en 
bebyggelsesprocent, som svarede til den foreslåede på Bambola-grunden. De øvrige 
eksempler, der for de fl estes vedkommende opleves som særdeles tætte, har alle 
bebyggelsesprocenter på under 45. Dette afspejlede vanskeligheden i at nå op på 
en bebyggelsesprocent på 65 ved at bygge i 2 etager. Når man holdt bebyggelsen i 2 
etager, var man nemlig nødt til at bygge ganske tæt (hvilket betyder større bygnings-
tryk), hvilket var vanskeligt, når det samtidig var et krav at opnå rimelige lysforhold 
samt ordentlige afstandsforhold til genboerne i samme bebyggelse og til nabobebyg-
gelser. Afgørende i forhold til oplevelse af tæthed er nemlig bygningstrykket, som går 
på, hvor stor en del af grunden, der er bygget på.

Eksempler 
uden for kommunen 

Bebyggelsesprocent 
(etageareal/grundareal)

”Brumleby” 
Lægeforeningens boliger, Østerbro

42

Godthåbsparken, Albertslund nord 33

Avedøre Stationsby (rækkehusene) 40

Figur 17
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En borger udtrykte sin kritik af, at projektet var for mast: 

”Lokalplanen giver lov til hvad som helst. 
Bebyggelsesprocenten er for høj, højere end 
Taastrupgårds 60 pct. Normalt kræves 1½ P-
pladser, her kræves kun 1. Lokalplanen stiller 
ingen krav til friareal. Bebyggelsen ligger kun 
30 m fra eksisterende bebyggelse. Afstanden 
er for lille ift. de 4 etager.”

Borger, Borgermøde 30. oktober 2002

Lokalplanforslaget var fremlagt til off entlig debat indtil den 25. december 

2002, og der var stor og massiv modstand fra borgerne i området mod både 

højden med 4 etager samt bebyggelsesprocenten på 65 pct. Modstanden betød, 

at forvaltningen begyndte at arbejde på et ændringsforslag hvor man gik ned 

i 2 etager for at imødegå kritikken af bebyggelseshøjden. Hele diskussionen 

handlede særligt om overvejelsen mellem at bygge højt eller tæt for at opnå 

bebyggelsesprocenten på 65 pct. Bygherren havde fra starten anført, at hvis det 

økonomisk skulle hænge sammen at købe grund og erhvervsbygninger, ned-

rive bygningerne og rense grunden, ville det være nødvendigt at kunne opføre 

6.100 m2. Desuden herskede stor usikkerhed om økonomi grundet uvished om 

forureningsgraden af grunden.

3. FORSLAG: Resultatet af den off entlige høring, dialogmøder med borgere og 

politiske diskussioner blev, at byrådet d. 13. februar 2003 godkendte et nyt for-

slag til lokalplan som erstatning for den tidligere. Den største ændring i for-

slaget var, at man droppede bebyggelseshøjden på 4 etager og i stedet alene 

godkendte 2 etager i højden, hvilket ville resultere i et større fodaftryk (bebygget 

areal/grundareal). Forslaget kom i off entlig høring indtil d. 30. april, og den 

voldsomme modstand lagde sig, da forslaget imødekom det største kritikpunkt 

med de 4 etager. Den 17. juni 2003 godkendte byrådet lokalplanforslaget, efter 

at bygherren havde tilrettet projektet i forhold til nogle af de indsigelserne. 

Beslutningen blev dog fulgt af en mindretalsudtalelse som protest mod den 

høje bebyggelsesprocent og de nu stærkt indskrænkede friarealer.

Godkendelsen af lokalplanen blev indklaget til Naturklagenævnet af en nabo til 

arealet. Klagen gik på det forhold at, kommuneplanen fra 2000 begrænsede byg-

geri til 1½ etage og en bebyggelsesprocent på 30, mens det godkendte projekt 

havde tilladt en bebyggelsesprocent på 65 og højde op til 2 etager. Dette mente 

indklageren udgjorde en så omfattende ændring, at der skulle køres en separat 

proces på denne forud for lokalplanændringsforslagets udarbejdelse og vedta-

gelse. Naturklagenævnet afviste klagen med henvisning til planloven, hvorefter 

korrektioner på bebyggelsesprocent og etagehøjde i relation til en specifi k lokal-

plan anses for at være mindre ændringer, der ikke strider mod kommuneplanens 

grundlæggende principper.

Det færdige projekt
Da projektet var blevet realiseret og klart til salg, blev salgsprocessen noget mere 

smertefri ,end planprocessen de foregående to år havde været. D. 16. september 

2003 blev boligerne udbudt til salg og de i alt 62 lejligheder blev solgt på ganske 

få dage. Projektet endte med at blive til AB Rosenhaven, eksklusive andelsbo-

liger med 48 lejligheder fordelt i syv blokke og 14 boliger som rækkehuse, alt 

i 2 etager. 

MM | Tredje forslag

Figur 18
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Efter salget var afsluttet og boligerne var blevet taget i brug, vedblev off entlig-

heden at have delte meninger om sagen. En faglig vurdering fra kommunens 

forvaltning var, at grundideen, som blev realiseret i projektet, var meget god, 

men at byggeriet endte med at blive lidt for presset. Problemerne var blandt 

andet, at bebyggelsen blev presset ud i alle hjørner og kanter, så f.eks. nogle af 

haverne lå meget tæt ud til vejen. Et synspunkt fra forvaltningen var også, at man 

nok burde have taget konsekvensen af den høje bebyggelsesprocent og meldt 

klart ud, at dette er byhuse, og dermed undladt egentlige ”haver” ud mod vejen. 

Men den off entlige mening om projektet skildres også af de to nedenstående 

indlæg i Taastrup Netavis:

TAASTRUP NETAVIS 2. DEC. 2005. D. 2. december 2005 uddelte Erhvervsrådet og 

Høje-Taastrup Kommune priser for smukt og harmonisk byggeri i kommunen. 

Her fi k boligbebyggelsen Rosenhaven på den tidligere Bambola-grund følgende 

hædrende omtale med den begrundelse, at bebyggelsen fremtræder som en fi n 

helhed med de hvide facader, der alle orienterer sig ind mod det fælles grønne 

rum med fælleshuset som centrum.

“Bebyggelsens idé om at sætte forskellige 
bygningsvolumener sammen til en helhed 
virker fi nt, og formidlingen af skalaen fra 
parkrummet til de udvendige trapper og altaner 
og til den markante tagform understøtter 
denne idé om de mange legoklodser”, lyder det 
i dommerkomitéens begrundelse. Rosenhaven 
er opført for Boligplan A/S og tegnet af PLH 
Arkitekter. Bebyggelsen rummer i alt 62 
boliger.”

Dommerkomitéens bedømmelse 

LÆSERBREV I TAASTRUP NETAVIS, 12. SEP. 2004 – skrevet som en kritik at et 

foreslået bebyggelsesprojekt i centrum af Taastrup.

MM | Bambolagrunden – AB Rosenhaven
 

Figur 19
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… Kig på Bambolagrunden. ”Selve 
lokalplanen giver mulighed for at bygge både 
meget tæt og højt. De fl este byrådsmedlemmer 
mener, at området omkring Køgevej skal 
bebygges med tæt byggeri. For at se tæt 
byggeri, så vil jeg anbefales alle at gå ned ad 
Skolevej og kigge på byggeriet på den gamle 
Bambola-grund – her er bebyggelsesprocenten 
65 – på hjørnet af Køgevej/Lindevej bliver den 
105 – næsten det dobbelte. Hvornår indser 
fl ertallet i byrådet, at det er for voldsomt?”

Læserbrev

Bambola-grunden er ikke helt atypisk, hvis man ser på andre sager, jfr. 

Frihedsvej-projektet i Hørsholm Kommune. Men i Høje-Taastrup Kommune 

har man med held genemført en del andre byfortætninger som resultat af den 

samlede plan for omdannelse af Taastrup Bymidte. Et eksempel er Taastrup 

Hovedgade, hvor man lidt uden for bymidten har opført et tæt/lavt byggeri med 

rækkehuse som omdannelse af et erhvervsareal, hvor beredskabet tidligere 

holdt til. Her er bebyggelsesprocenten 50, hvor kommunen normalt for den 

type bebyggelse traditionelt har brugt bebyggelsesprocenter på ca. 35. Man har 

også på en ledig grund i bymidten – ud til byens centrale plads – opført et byhus 

med en bebyggelsesprocent på 105. Dette projekt blev dog mødt med modstand 

fra de nærmeste naboer på grund af bebyggelsens højde.

Et tredje eksempel er bebyggelsen Vesterparken. Kommunen ejede arealer i 

området og gik sammen med to private grundejere om at udvikle ”bagarea-

lerne” langs vejen Vesterparken. Der blev foretaget fælles udbud sammen 

med de private grundejere af arealerne ud fra en på forhånd fastlagt pris, og 

blandt de indkomne forslag blev projektet valgt ud fra en række kvalitetskrite-

rier. Bebyggelsen er høj (4 1/2 etage) og tæt (bebyggelsesprocent 70). Den høje 

bebyggelsesprocent er gjort mulig, fordi bebyggelsens p-arealer via et fælles 

vejlaug med omliggende bebyggelser er minimeret. Betragtningen var, at man 

ved at samlokalisere p-pladser til boliger og til de omliggende erhverv kunne 

opnå en synergieff ekt, da boliger og erhverv ikke ville bruge p-pladserne samti-

dig. Bebyggelsen har høj arkitektonisk kvalitet og udgør – som punkthuse – en 

ny type bebyggelse i Taastrup Bymidte.

Historien fra Høje-Taastrup understøtter ikke nogen entydig konklusion, når det 

gælder mulighederne for byfortætning, men afdækker nogle af de mulige udfald 

og forløb, kommuner og developere oplever i arbejdet med dette. Ligeledes 

afdækker de forskellige eksempler fra Høje-Taastrup at massive protester ofte 

kan have eff ektfuld påvirkning på resultaterne. Casen forholder sig ikke kon-

kluderende til, om dette har en positiv eller negativ betydning for udviklingen 

af det bebyggede miljø.
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Hvad er prisen på byggegrundsjord? Et så simpelt spørgsmål har desværre ikke 

noget simpelt svar. Den ”rette pris” kan ikke afl æses i en tabel, hvis man vil 

have den ”lige nu”. Derfor afdækker dette kapitel i stedet, hvordan prisdan-

nelsen sker på byggegrunde. Det forklares, hvordan developerne arbejder med 

jordopkøb gennem både udbud og forhandling. Det viser sig, at både developer 

og kommune er vigtige aktører i en art forhandlingsøkonomi om byggegrunde. 

Desuden forklares, hvordan byggeretten indgår som en afgørende faktor i 

prisdannelsen. 

Der er os bekendt aldrig foretaget nogen nærmere analyse af samspillet mellem 

developere og kommuner. Det gør vi i det følgende med udgangspunkt i develo-

pernes perspektiv – som vi kan rekonstruere det. Developere har en afgørende 

rolle ifm. jordpriser og udviklingen i byer og regioner. De udgør væsentlige med-

spillere for kommunerne og hjælper dem til at se nye muligheder – samtidig kan 

de være et irritationsmoment for den kommunale planlægning. Developerne 

udgør kort sagt en afgørende brik i forståelsen af spillet om byggegrunde i 

Danmark. Vi skelner som nævnt i et tidligere kapitel mellem to typer af develo-

pere, og vi anvender begrebet ”developere” om de store, og ”lokale developere” 

om de små. 

Vi præsenterer afsluttende to cases; den første fra Maribo viser, hvilken rolle en 

lokal developer kan spille i en periode, hvor der viste sig vækst i området, den 

anden fra Årslev viser, hvorledes et traditionelt marked med budrunder fungerer 

– med nogle for os overraskende store prisforskelle som konsekvens inden for 

et ret lille geografi sk område.

Priser på det mere teoretiske plan: byggeretten
Jord er ikke kun jord – prismæssigt er der meget stor forskel på landbrugsjord1 

og byzonejord og ligeledes på bar mark i byen og byggemodnet jord. Figur 3 

viser udviklingen fra landbrugsjord til byggemodnet jord. Der sker en værditil-

vækst for hvert trin i processen – som kan tage mange år, men som også kan 

gennemføres ganske hurtigt, hvis behovet er der her og nu.

1 Landbrugsjord kan i kraft af landzonestatus holdes uden for prispresset på byggegrundsmarke-
det og dermed holde en pris, der er i balance med landbrugets indtjeningsevne)

Prisdannelse, 
byggegrunde og byggeret
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Vi skal nedenfor gennemgå en prisdannelsesproces, som den kunne være fore-

gået i den periode, vi har undersøgt. Det skal her bemærkes, at begrebet ”eks-

propriationslignende vilkår” i dag ikke kan bruges på helt samme måde, som 

det blev indtil juni 20062. Vi tager som eksempel et område, der før 2006 ændrer 

status fra landbrugsjord til byggemodnet område i byzone. Udgangspunktet 

er her prisen ved en ekspropriation af landbrugsjorden, hvor der var udviklet 

en praksis over tid for prisniveauet. Konkret ville salget typisk ske til kommu-

nen under ”ekspropriationslignende vilkår”, hvilket betød, at sælger slipper for 

beskatning af salgssummen (ejendomsavancelovens §11), og kommunen kan 

følgelig i realiteten købe til en lavere pris. Næste skridt – og så er vi tilbage 

også til tiden efter 2006 – er en byggemodning af jorden, altså bygning af veje 

og stier, nedlægning af hovedkloakker, elforsyning mv. Dette vil kommunen 

ofte påtage sig i henhold til lokalplanens bestemmelser. Tredje skridt er salg 

til private – til developer for at bebygge et større område, eller til enkeltperson 

med henblik på bygning af parcelhus. Der er nedenfor illustreret to versioner 

af en sådan proces:

Vi kan ud fra ovenstående bruge byggeretten som indikator på merværdi mellem 

omkostningerne til en byggemodnet grund og salgsværdien. Byggeretten er 

imidlertid også en størrelse, der bruges i vurderingsøjemed. En grundpris består 

af en fast byggeretsværdi samt arealværdien, der afhænger af grundens størrelse. 

Ved mindre grunde vil byggeretsværdien derfor være relativt større, mens den 

ved større grunde vil være relativt mindre i forhold til den samlede grundværdi. 

Hvis grundprisen i et område er 1 mio. kr. for en grund på 800 m², er bygge-

retsværdien 500.000 kr., og arealværdien 625 kr. per m². Gennemsnitsprisen for 

en grund på 1000 m² vil herefter være 500.000 plus 625.000, i alt 1.125.000 kr.

Ovenstående er således de formelle og teoretiske tilgange til prisfastsætningen 

i jord. Vi vil nu vende blikket mod praksis.

2 SKAT: SKM2006.438.SKAT, 29. juni 2007

MM | Byggerets- og arealværdi

Hvis man på forhånd skal søge at fi nde et sand-
synligt niveau for en grundpris, kan man tage 
udgangspunkt i Skats vurderingssystem. 

Grundværdien for et parcel- eller sommerhus 
består af en byggeretsværdi og en arealværdi. 
Denne opsplitning skyldes, at selve retten til at 
opføre en bolig på en grund giver den en værdi, 
som oftest ikke varierer så meget i forhold til 
grundens størrelse. Fastsættelsen af de to 
værdier beror på nogle tekniske forhold i regi-
streringssystemerne. Hvis en grund har netop 
den størrelse, som i et område er ”normalgrun-
den”, består byggeretsværdien af halvdelen af 
grundværdien. Men da der er store forskelle på 
grundstørrelser, er det oftest ikke tilfældet. Der 
arbejdes med en fælles standard for normal-
grunden på 800 m² i boligområder og 1.200 m² 
i sommerhusområder. M²prisen sættes normalt 
i forhold til de historiske handelspriser.

Figur 1

MM | Etageejendomme

For områder til etageejendomme bruges byg-
geretten ikke. Her vurderes efter etagearealprin-
cippet, som går ud på at fastsætte en pris per 
m² lovlig bebyggelse, hvad enten den er udnyttet 
eller ej. Det er den lovlige bebyggelse på vurde-
ringstidspunktet, der er afgørende. Der fi ndes 
områder, der i dag må bebygges med 50-60 pct., 
hvis bebyggelsesprocenten på byggetidspunktet 
var 30, er der ofte ikke bygget mere. Alligevel 
baseres beregningerne på den lovlige bebyggel-
sesprocent Grundværdien er lig med grundarea-
let ganget med den maks. bebyggelsesprocent 
og derefter med etagearealprisen – som er det 
beløb, som en investor skønnes at ville betale 
for at kunne opføre en m² etagebebyggelse på 
en grund i det pågældende område. 

Figur 2

MM | Elementerne i grundværdiens stigning hen imod 
byggemodning

Figur 3

Landbrugsjord

Tegn på at jorden 
på et tidspunkt vil 
blive omdannet til 
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Vished om at jorden 
vil overgå til byzone, 
omdannelse er ikke 

foretaget endnu

Jord nu i byzone Jord
byggemodnet

Jord er med
i lokalplan

1 2 3 4 5 6
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MM | Kommunen ejer jorden

Figur 4: I fi gur 4 køber kommunen jorden og beholder ejerskab, indtil der videresælges til bygning 
af parcelhus ved private enkeltpersoner som bygherre. Kommunen får dermed gevinsten. Kom-
munen har først en udgift på 1 mio. kr. til køb af landbrugsjord, derefter bruges 10 mio. kr. til 
byggemodning. Markedsprisen er 520.000 kroner pr grund. Da udgifterne har været 11 mio. kr. 
eller 220.000 pr grund, er byggeretten 300.000 kr. værd. Kommunens gevinst er altså 300.000 kr. 
minus egne driftsomkostninger.

1 ha. til 100 kr. per m2

Bebyggelsesprocent 50

Kommunen betaler
1.000.000 kr.

Byggeret: 300.000 kr. per bolig
18 mio. kr. for området med 
byggeretten

5.000 m2 bebyggelse á huse 
til 100m2 = 50 boliger
Byggemodning per hus: 200.000 kr.

Kommunen betaler
10.000.000 kr.

Kommunen scorer kassen
18.000.000 kr.

1 2 3

MM | Developeren ejer jorden

Figur 5: I fi gur 5 køber developeren grunden af kommunen efter ekspropriationen. Byggemodningen 
betales med 25 pct. af kommunen, og 75 pct. af developeren. Markedsprisen for de byggemodne-
de grunde er også her 520.000 kr., og developerens gevinst kan beregnes herudfra. I ovenstående 
eksempel er byggeretten sat til 300.000 kr., men den er i realiteten en residualværdi, nemlig 
forskellen mellem udgifterne til oprindeligt køb af landbrugsjord plus byggemodning, og salgsprisen 
på markedsvilkår. Salgsprisen på markedsvilkår er en empirisk størrelse, der vil variere med tid 
og sted, og ikke mindst beliggenheden er som bekendt en afgørende faktor i en prisfastsættelse. 
Kommunerne vil typisk bruge en ejendomsmægler til at fastsætte udbudsprisen på grunde, og 
derfor spiller ejendomsmæglere en betydelig rolle i prisdannelsen, selvom det naturligvis er relatio-
nerne mellem køber og sælger, der i sidste instans er afgørende for prisen.

1 ha. til 100 kr. per m2

Bebyggelsesprocent 50
1.000.000 kr.

Kommunen betaler

Byggeret: 300.000 kr. per bolig
18.000.000 kr. for området 
med byggeretten

5.000 m2 bebyggelse á huse 
til 100m2 = 50 boliger
Byggemodning per hus: 200.000 kr.
10.000.000 kr.

Kommunen betaler 25 pct. 
(kommunen er forpligtet til 
overordnede veje og kloakering)
Developer betaler 75 pct.

Developer
scorer fortjenesten

1 2 3
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Jordopkøb
De danske developere råder over jordbanker til en værdi på fl ere mia.er kroner, 

der kan forsyne dem med jord til byggerier i årevis. Fælles for de store develo-

pere er, at de har personer eller deciderede afdelinger, der udelukkende arbejder 

med at erhverve jord. Af indlysende grunde har jord en afgørende betydning for 

developere, og der bliver afsat betydelige ressourcer til at sikre, at der er jord at 

bygge på i fremtiden. Her skelnes mellem to måder at anskaff e jord på – udbud 

og forhandling.

Udbud
Developerne estimerer, at omtrent halvdelen af deres jorderhvervelser sker 

gennem kommunale udbud. Imidlertid er det karakteristisk for developerne, 

at de kommunale udbud opfattes som mindre attråværdige end de private for-

handlinger. Den mindre attråværdige karakter skyldes en række faktorer. For 

det første oplever developere megen konkurrence i udbudsrunderne, hvor der 

investeres ressourcer i at udvikle projektindlæg uden garanti for at vinde udbud-

dene. For det andet er det developernes opfattelse, at kommunerne i de senere 

år har stillet øgede krav til projekterne og dette har fordyret og besværliggjort 

processer og projekter. For det tredje er der større indtjeningspotentiale ved 

køb gennem privat forhandling. Dette bunder i sammenhængen mellem pris 

og byggeret, hvor det kort sagt er byggeretten, der betales for. Private lodsejere 

sælger ofte byggegrunde med en lavere bebyggelsesprocent end developerne, 

der formår at forhøje bebyggelsesprocenten gennem forhandlinger med kom-

muner. Hvis en developer formår at forhøje bebyggelsesprocenten fra eksempel-

vis 45 til 75 pct., er der således en stor gevinst at hente. På trods af disse forhold 

spiller udbud stadig en stor betydning for developernes jorderhvervelser. De 

kommunale udbud står nemlig også for udbuddet af de større stykker af jord, 

der er attraktive for developerne. Det skal dog i denne forbindelse siges, at det 

er developerne, der presser på for at få de større stykker jord udbudt, da kom-

munerne kan foretrække at udvikle i mindre etaper.

”Man får det indtryk, at kommunerne 
sidder og venter på, at nogen regner galt, når 
det kommer til udbud.”

Projektudvikler, større dansk developer

Forhandling
De fl este developere foretrækker at skaff e grunde gennem private forhandlinger. 

Karakteristisk for samtlige developere er, at der anvendes kommuneplaner, avis-

artikler, netværk og ”rygter i marken” i jagten på byggerunde. Dette kombineres 

med vurderinger af udviklingstendenser, hvor der især holdes øje med infra-

strukturelle udviklinger (veje, metrostationer mv.). Nogle af disse udviklinger 

har lange udsigter, og der investeres med tidshorisonter på op til 15 år.

 

Hvad angår tidshorisont er der imidlertid stor forskel på developerne. Som 

nævnt opererer nogle developere med en tidshorisont på 15 år og investerer 

derfor gerne i ”bondemandens jord”, hvor der ikke på kort sigt er udsigt til, at 

jorden vil blive inddraget i byzonen. Andre opkøber kun jord, der er placeret 

i byzoner, og som enten er – eller er ved at blive – omfattet af lokalplaner. De 

forskellige tilgange afspejler forskelle i developernes risikovillighed. Investeres 

der i rå landbrugsjord, kan der opnås store gevinster: Dette skyldes, at jordens 

værdi blandt andet beror på, hvor klar den er til at blive bebygget, som vi så i fi gur 
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3 ovenfor. Opkøbes jorden, før den bliver inddraget i byzone og lokalplaner, er 

der således mulighed for opnå store gevinster.

Risiko og indtjeningspotentiale hænger sammen, og investeringer i landbrugs-

jord er da også behæftet med risikoen for, at jorden aldrig inddrages i byzonen. 

Dermed er der risiko for, at ressourcer ikke bindes i jord, der ikke aktiveres. 

Nogle private lodsejere er interesserede i at få en fast pris og ønsker ikke, at 

prisen skal være afhængig af hvorvidt jorden på et senere tidspunkt inddrages i 

lokalplaner eller bebygges. Andre ønsker del i den potentielle gevinst, der ligger 

i, at jorden inddrages i byzoner, lokalplaner eller bebygges, og får sådanne ele-

menter klausuleret i salgskontrakten. Samtidig er sælgere ofte villige til at give 

developer en del af fortjenesten ved værdiforøgelsen som betaling og garanti for 

at få lokalplanen igennem og bebyggelsesprocenten øget. 

Prisen på jord
Af overstående fremgår det, at lokalplaner er centrale for jordopkøbsprocessen 

og værdien af jorden. Developere anser udviklingen af lokalplaner som vejen til 

værditilføjelsen for jorden. Gevinsten for developerne skabes ved, at de tilfører 

jorden værdi – forstået som at skabe byggeret – og ikke i så høj grad i selve byg-

geriet. Dette sker ved enten at få lokalplaner over jorden eller ved at få forhøjet 

bebyggelsesprocenten for jorden. Ofte vil en developer købe en grund og få 

skabt en lokalplan for området. Det tager som regel developerne 1-1½ år at få 

en lokalplan i stand.

Ejerstrukturen har stor indfl ydelse på 
prisdannelsen. Hvis der er mange private 
lodsejere, er udgangspunktet, at hvis du har 
talt med én, så har du talt med dem alle.”

Projektudvikler, større dansk developer

Ejerstrukturen i et givet område har også betydning for jordopkøb. Har det 

potentielle udviklingsområde en fragmenteret ejerstruktur, kan det betyde, at 

prisen fordobles på de sidste grunde, der købes i området. Det kan derfor være 

en fordel for developere at købe mange grunde samtidig, før rygtet om opkøb 

spreder sig, og prisen drives i vejret.

I forlængelse heraf indgår de taktiske opkøb af såkaldte spærregrunde. En 

spærregrund er et stykke jord centralt placeret i et potentielt udviklingsområde. 

Grundens centrale placering betyder, at det omkringliggende område ikke kan 

udvikles, uden at grunden inddrages. Således sikrer man sig, at andre developere 

eller kommunen tvinges til at samarbejde. Enten kan ejeren af spærregrunden 

forhandle sig frem til noget af den omkringliggende jord ved spærregrunden, 

hvorpå der kan opføres byggeri, eller spærregrunden kan sælges med høj for-

tjeneste. Alternativet for developeren eller kommunen uden spærregrunden på 

hånden er at tænke kreativt og arbejde sig rundt om spærregrunden, hvis det 

er muligt.

I kapitlet ”Hovedaktørenes organisationsforhold” illustreres via developernes 

kalkuler boligprisernes betydning for prisen på jord. Højere boligpriser giver alt 

andet lige mulighed for at byde mere for jorden, hvilket driver prisen op. Dette 
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er en af forklaringerne på, at grundprisen fylder forholdsvist mere og mere i 

developernes budgetter. Indtrykket er, at ”grundejerne ville have del i festen”. 

Sammenhæng mellem knapheden på byggegrunde og boligpriserne betød, at 

boomet i boligpriserne hurtigt afspejledes i priserne på grunde. Hos kommu-

nerne gik der ofte længere tid, før de indså mulighederne for at drage fordel af 

den gunstige markedssituation. En anden fortolkning af kommunernes træge 

respons på de høje boligpriser er, at kommuner har solgt ud af deres grundpor-

tefølje i en så langsom takt, at priserne er blevet holdt oppe ”som EU’s korn-
lagre”. Man har ikke matchet den stigende efterspørgsel efter grund med et 

tilsvarende udbud.

Da grundejerne har monopol på udbuddet, overtog de lynhurtigt gevinsten ved 

prisstigningerne. Omvendt er der større træghed i sammenhængen, når bolig-

priserne er for nedadgående. Boligmarkedet er et psykologisk og følelsesmæs-

sigt drevet marked. Ifølge developerne er grundpriserne i skrivende stund ikke 

gået ned endnu på trods af sammenhængen i priserne på bolig- og grundmar-

kedet. ”Det er ikke gået op for folk endnu”. Developerne frygter, at folk er blevet 

vænnet til at kunne sælge grunde dyrt. Ydermere er markedet plaget af megen 

sladder, der ifølge developerne er med til at holde priserne kunstigt oppe, da 

aktører misinformeres om salgspriser.

I forlængelse af sammenhængen mellem priserne på bolig og jord forstås byg-

gerettens afgørende indfl ydelse på jordprisen. Hvor tæt jorden må bebygges, 

afspejles direkte i prisen på jorden, da der regnes i m² byggeret. I denne for-

bindelse skal det også nævnes, at fl ere kommuner oplever, at developere ønsker 

en bebyggelsesprocent, der ligger 2-300 procent over niveauet, kommunerne 

helst ser. 

Først sælges m² landbrudsjord, så 
sælges m² byggeret og til sidst sælges m² 
bolig.” 

Projektudvikler, større dansk developer

Developere og kommuner 
– sammenfaldende og divergerende interesser

Af overstående afsnit fremgik lokalplanernes afgørende betydning for develo-

perne. Denne betydning smeder developerne og kommunerne sammen i et 

gensidigt afhængighedsforhold. Developers muligheder for udvikling og profi t 

afhænger af samarbejdet med kommunen om lokalplanen. Samtidig er kom-

munen afhængig af developer til at skabe udvikling for byen. I dette afsnit skal 

vi se nærmere på forholdet mellem disse to afgørende aktører.

Dialogen mellem developer og kommunen indledes ofte på embedsmandsni-

veau eller direkte til borgmesteren. De få aktører på markedet og projekternes 

tidsmæssige udstrækning betyder, at de personlige relationer har betydning for 

samarbejdet. Blandt andet derfor kan valg udgøre en risikofaktor for developere, 

da vigtige samarbejdspartnere kan blive udskiftet.
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 ”Det kan ofte være, at developer har set 
noget, kommunen ikke har – de har i mange 
tilfælde en bedre fornemmelse af, hvad der 
kan lade sig gøre.”

Kommunal byplanlægger

De fl este kommuner betragter developerne som dygtige sparringspartnerne og 

gør en dyd ud at pleje henvendelserne fra dem. Developerne ser ofte muligheder, 

hvor kommunerne ikke kan – eksempelvis i Torpedo-hallerne og Gemini-silo-

erne i København – og er således med til at øge udbuddet af potentielle byg-

gegrunde. Developere råder ofte også over stor ekspertise, hvad angår udarbej-

delsen af lokalplan, hvor kommunerne også kan drage fordel af et samarbejde. 

Developeres evne til at se muligheder er dog et tveægget sværd, da det i nogle 

tilfælde kan besværliggøre planlægningsprocessen for kommunerne, jf. casen 

om Store Rørbæk i kapitlet ”Styringsinstrumenter – boligpolitik og fysisk plan-

lægning”. Developere ønsker samtidig også at samarbejde, før et område er sat 

i udbud. I denne fase udviser mange kommuner dog agtpågivenhed, da kom-

munerne er opmærksomme på ikke at forpligte sig.

Dette skyldes reglerne for off entligt udbud, der bl.a. tilsiger, at selvom kommu-

ner indgår i et projektudviklingsselskab med en privat developer, hvor ejerskabet 

er 51/49 pct. i kommunens favør, kan kommunen ikke sælge en grund til dette 

projektudviklingsselskab. Grunden skal i udbud. Nogle developere vælger dog 

alligevel at assistere kommuner i de tidligere faser af en udbudsprocess. Dette 

betragtes af kommunen som værende for developers egen regning, da grunden 

skal i udbud.

 ”Kommuner opfatter 
forhandlingsmodellen som på kanten af det 
lovlige.” 

  Projektudvikler, større dansk developer

Off entlige udbud er nøglen til de større jordstykker, der anses som attraktive af 

developerne. Derfor er de fl este developere stadig villige til at bruge ressourcer 

på at deltage i udbudskonkurrencerne, selvom de ikke er garanteret at vinde, og 

selvom developerne opfatter kommunernes krav stærkt stigende. 

 ”Først blev projekterne vurderet af en 
ekspertgruppe, uden at man havde set på 
prisen – og efter man havde udvalgt det bedste 
projekt, så man i kuverten, hvad grunden 
skulle koste, og vurderede, om det var for 
skævt i forhold til de øvrige tilbud.”

Projektudvikler, større dansk developer

Der er samtidig stor forskel på, hvad kommunerne fokuserer på i udbudsrun-

derne – herunder kommunernes vægtning af pris kontra projektskitse. Dette 
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gælder både mellem de kommuner og fra projekt til projekt i den enkelte kom-

mune. Udbudsmaterialet afspejler dog oftest, hvilke parametre kommuner 

lægger vægt på. Der opleves, at prisen i nogle udbud er altafgørende, mens den 

til andre tider har en sekundær karakter, og at det er projektets kvalitet, der er 

den udslagsgivende faktor.

Når developerne erhverver jord gennem off entlige udbud, foreligger der ofte 

endnu ikke en lokalplan for området, og hvis der gør, er den åben og bred. Efter 

jorderhvervelse udarbejdes lokalplanen ofte i samarbejde mellem developerens 

arkitekt og kommunen, der står for det lovgivningsmæssige.

I denne forbindelse er det fl ere developeres indtryk, at nogle kommuner ofte 

gerne vil bestemme mere, end hvad de må ifølge planloven. Samtidig oplever 

developere til tider en forskel mellem, hvad kommunen ønsker, og hvad brugere 

ønsker. Da brugerne er synonym for køberne i denne sammenhæng, forsøger 

developerne oftest at varetage deres ønsker, da de i sidste ende er dem, der beta-

ler for developers produkt. 

 ”Kommunen ønsker ofte, at der skal 
være offentlig adgang til hele det grønne 
område mellem husene, men hverken du eller 
jeg kunne da tænke os, at folk kan rende helt 
op til vinduet i stuen. De fl este af os vil gerne 
have en lille grøn privatzone.”

Projektudvikler, større dansk developer

Kommunale krav nedskriver ifølge developere automatisk grundprisen. Skal 

der bygges et fælleshus, ”som beboerne alligevel ikke ønsker og i hvert fald 
ikke vil betale for”, nedskrives grundprisen. Ligeledes vil et krav om boligstør-

relser på eksempelvis 140 m² betyde et lavere tilbud på grunden. Dette skyldes, 

at det tiltænkte købersegment kun kan betale eksempelvis 3,2 mio.er kr. for 

huset, hvad enten det er 110 eller 140 m². Det medfører en lavere byggeretspris 

og dermed en lavere pris for grunden. Det skal i denne forbindelse nævnes, at 

forholdet mellem developer og kommune er forandret i takt med interessen for 

byggegrunde. Hvor developerne tidligere blev mødt med taknemmelig for at 

udvikle et område, bliver de nu mødt med krav.

Nogle kommuner udtaler, at kommunerne ikke bør udøve selvstændig devel-

operaktivitet, fordi det ikke klæder det off entlige at investere i jord med fortje-

neste for øje. Modsat oplever nogle developere, at kommunerne er meget aktive 

på jordmarkedet. Kommuner kan selv købe grunde op i områder, der står over 

for at blive inddraget i lokalplaner, og kan således selv score værdiforøgelsen. 

Kommunen har endvidere muligheden for at lægge pres på sælgere, der selv 

ønsker at få del i værdistigningen, ved at udskyde lokalplanen, så længe de 

pågældende grunde er på andre hænder. Det erfares, at kommunerne ofte vælger 

”at trække lokalplanen over egne grunde”. På en måde har kommuner været 

med aktive og ”smarte” og samtidig tilkendegiver developere, at ”mange kom-
muner har sovet i timen” og ikke udnyttet markedssituationen, da byggegrunde 

var i høj kurs. Ligeledes budgetterer nogle kommuner med salg af byggegrunde 

og stiller sig derfor i en potentiel dårlig forhandlingssituation. 

En væsentlig overvejelse for kommunerne er, om man ønsker at åbne op for 

boligbyggeri eller erhvervsbyggeri. Udviklingen af et nyt område kræver nye veje 
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og kloaker, og bosætningen af mange børnefamilier stiller krav om nye skoler 

og dagsinstitutioner. Boligbyggeri konkurrerer med erhvervsbyggeri, og kom-

munale politikere kan have en interesse i at tiltrække eller fastholde virksom-

heder i kommunen. Derfor kan jord, der kunne være brugt til boliger, overgå til 

erhvervsformål. Ligeledes gør developerne sig en lang række overvejelser, før 

de investerer i jord. Selvom et givent byggeprojekt er rentabelt, kan det nemlig 

vise sig, at det giver bedre mening ud fra et cost-benefi t-perspektiv at investere i 

mere eff ektive kraner. Ligeledes kan boligprisernes fald betyde, at det nu er mere 

rentabelt at bygge kontorer på jord, der ellers var tiltænkt boliger.

Af ovenstående indses det således, at en lang række af faktorer har indfl ydelse på 

jordkøbsprocessen, prisen på jord og developernes ageren. Vil jorden indefor en 

overskuelig årrække blive dækket af en lokalplan, har området en fragmenteret 

ejerstruktur eller ejer developerens konkurrent en spærregrund midt i området, 

og i hvilken retning vil den infrastrukturelle udvikling gå? Resultatet af lange 

tidshorisonter og de mange faktorer, der kan påvirke udviklingen er, at jordop-

køberne hos developerne i vid udstrækning må navigere med udgangspunkt i 

erfaring, intuition og fi ngerspidsfornemmelser i indkøbssituationen. For kom-

munerne kan hyperkompleksiteten være vanskelig at styre og planlægge sig 

igennem. Kombinationen af disse elementer betyder, at kommuner og develo-

per bliver gensidigt afhængige og må samarbejde for at nå deres respektive mål. 

Ligeledes bør byggerettens afgørende betydning for jordværdien stå klart. Desto 

mere rede et jordlod er til at blive bebygget, – jo mere er jorden værd. Derved 

bliver byggeretten og herunder bebyggelsesprocenten billetten til fortjeneste 

både hos developere og kommuner.

Det fremgår af ovenstående, at prisdannelsen er en kompleks proces som påvir-

kes af mange forskellige faktorer på forskellige tidspunkter i udviklingen fra rå 

jord til byggeklar byggegrund. Ligeledes klargøres, hvordan både developere og 

kommunerne indgår i både relativt åbne køb/salgs-processer samt i mere uigen-

nemsigtige forhandlingsforløb med mulighed for både samarbejde og modar-

bejdelse. Der kan ofte være tendens til at kigge på storbyer, når man analyserer 

sammenhængen mellem prisdannelse og byggegrunde, fordi det er i byerne der 

er fokus på de massive prisstigninger, som er sket inden for de sidste ti år. Og 

det er da også i de danske storbykommuner, priserne er steget så stærkt, at det 

for dele af befolkningen er blevet et problem. Men når man ønsker at afdække de 

bagvedliggende dynamikker, har det stor værdi at se på prisdannelseseksempler 

uden for de store byområder omkring København og Århus.

Cases fra kommuner uden for vækstcentrene
De følgende to afsnit er casehistorier fra henholdsvis Fyn og Lolland, der giver 

konkrete eksempler på dels samarbejdet mellem kommune og en lokale develo-

per og dels hvorledes prisdannelsen kan ske. Fælles for begge historier er, at 

de to gamle kommuner, Årslev og Maribo, har oplevet lokal vækst i områder, 

som hidtil har været kendt for det modsatte. De to historier afdækker, hvordan 

de to kommuner har grebet væksten an – Maribo har overvejende støttet sig til 

lokale developere, Årslev har i højere grad selv udstykket og bortauktioneret 

parcelhusgrunde. I begge tilfælde spiller pendling en vis rolle: i Maribo er der 

tilfl yttere, der i kraft af motorvejen pendler helt til hovedstadsområdet, i Årslev 

er der pendlere til Odense. Maribo har desuden et antal tilfl yttere blandt yngre 

alderspensionister. 

Maribo – boligvækst i en stagnationskommune
Lolland er typisk kendt som et af de områder i Danmark, hvor udviklingen har 

været stærkt begrænset. Sådan har det ikke altid været. Produktionen af sukker-
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roer var givtig og førte med sig en omfattende industriel produktion af sukker. I 

1960’erne blev Fuglefl ugtslinien etableret, hvilket i Rødby Havn medførte store 

arbejdspladser hos DSB, politi/told og de fl ydende supermarkeder på færgerne. 

Det betød også bosætning på hele Midtlolland, ikke mindst i Maribo, af med-

arbejdere herfra med følgende efterspørgsel på bolig. 1970’erne var der også 

gang i den på Lolland. Lokaliseringen af store virksomheder som dieselfabrik 

og forsøgsstation m. v. gav arbejdspladser og fundament for en yderligere stor 

tilfl ytning. 

Der var knald på byggeriet ,og det var svært at få udstykket grunde hurtigt nok. 

På grund af Maribos historiske rolle som hovedby på Lolland med både dom-

merkontor (som dog lige er blevet lukket i forbindelse med retsreformen) og 

domkirke og generel placering som kulturcentrum havde Maribo en særlig til-

trækning som bosætningsby. Kommunen stod for salg af store udstykninger, 

og yndlingshistorien er, hvordan det hele toppede en lørdag morgen med 32 

grundsalg. Folk havde stået i kø og sovet under kommunens skriveborde. 

Tiden igennem 80’erne og derefter har – når det gik bedst – være præget af 

stagnation. Men Maribo har bibeholdt de højere huspriser end andre steder på 

Lolland. 

UDFLYTTERBØLGEN. I begyndelsen af 2000’erne vendte kurven for nybyggeri. 

Maribos afstand til København er i transporttid på kun cirka 1½ time på grund 

af motorvejen, og som følge af priseksplosionen på fast ejendom i hovedstads-

området forandredes folks villighed til at bo længere væk fra både Københavns 

arbejdspladser og kulturaktiviteter. Dermed blev der mulighed for at lægge stra-

tegier og gøre noget ved de problemer, som eksisterede og stadig eksisterer. I en 

planredegørelse om boliger og bosætning for Lolland Kommune3 står: På den 

ene side er Lolland et oplagt bosætningsområde på grund af naturen, kulturen 

og gode attraktioner for familien. ”Udfl ytningsbølgen” fra København mærkes i 

den østlige del af Lolland i en svag afsmittende eff ekt i form af en nettotilfl ytning. 

På den anden side har Lolland store udfordringer og mindre gunstige forhold, 

der giver en række betydelige udfordringer. Her nævnes dels udfl ytningsbølgen, 

som også mærkes på Lolland, og dels nogle betydelige udfordringer og mindre 

gunstige forhold. 

Afgørende parametre for tilfl ytning til en pendlerkommune 

• unge familier med udfl ytningstrang

• ønske om at anvende friværdien (i københavnsområdet) til at få hus og 

have

• øget villighed til at pendle pga. eksplosion i grund og boligpriser

• større fokus på attraktiviteten af byggegrunde med vægtning af landskabe-

lige værdier og frisk luft

• øget indfl ytning fra land og landsbyer pga. ønske om nærhed til bymiljøer 

og kulturtilbud.

Disse forhold kan afl æses ud af fl yttemønsteret for 2006, som viser en stor 

udskiftning af indbyggere, og understøtter behovet for udskiftning i boligmas-

sen. Af tabellen over befolkningsudviklingen ses, at der i 2006 skete en net-

totilfl ytning til området – en tilfl ytning, hvor en andel på omkring 800 er fra 

hovedstadsområdet, mens den resterende del på godt 1200 er fra kommuner 

syd for Storstrøm.

3 Lolland Kommune: Planredegørelse, 2007.

MM | Befolkningsudvikling 
Lolland 2006

Tilfl ytning 2134

Frafl ytning 2114

Lev. fødte 413

Døde 2 82

I alt 2.547 2.936

Figur 6
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Lidt fi rkantet kan tilfl ytterne deles i to typer befolkningssegmenter: 

• DEN FØRSTE GRUPPE udgøres af unge familier med børn, som frafl ytter 

deres ejerlejligheder i hovedstaden. De ønsker at fl ytte til et udkantsom-

råde for at anvende deres friværdi til at få opfyldt deres drøm om parcelhus 

og have. For manges vedkommende betyder dette, at man er parat til at 

fl ytte til Lolland, fordi der her er den grund og det hus, som de kan klare. 

• DEN ANDEN GRUPPE udgøres af segmentet ”det grå guld”, som fl ytter fra 

en villa med stor have eller deres store landejendom til et nybygget, mindre 

og velindrettet parcelhus i rolige og dog bynære omgivelser i stedet for 

brosten. Mange af disse får frigivet friværdi fra deres gældfri boliger og får 

dermed forbedret deres pension. For disse er Maribo en mulighed for at 

blive i lokalområdet og dog fl ytte ind i en by, hvor særligt nærhed til butik-

ker og dagligvareforretninger er attraktivt.

UDSKIFTNING AF BOLIGMASSEN. Beskrivelsen af de to tilfl yttersegmenter under-

støtter dermed en efterspørgsel efter andre og mere tidssvarende/moderne boli-

ger end dem, som blev frigivet som følge af de relativt store dødstal. Og her 

fandtes potentiale for en fornyelse af boligmassen gennem nybygning af huse. 

Som udkantskommune har Lolland kæmpet med nogle af de samme udfor-

dringer som landkommuner i Jylland, hvor dårligt vedligeholdte huse udlejes 

til mennesker med både sociale og økonomiske problemer. Denne praksis er 

blandt andet beskrevet i Lolland-Falsters Folketidende: ”… politikerne mente at 
udlejningen tiltrak borgere uden arbejdsindkomst til kommunen – der dermed 
ofte betalte huslejen”4. Derfor har de 1000 ubeboede huse på den vestlige del 

af Lolland udgjort en belastning for kommunen, som måtte forholde sig til, 

hvordan man kunne nedbringe de forladte boliger på landet. Ifølge Statens 

Byggeforskningsinstitut er der kun en løsning: 

 “Flere ejendomme burde rives ned. 
Der er fl ere steder for mange boliger på 
landet i forhold til, hvor mange der vil bo i 
dem. I takt med at befolkningstallet falder 
i yderområderne, er man nødt til at rive de 
dårligste huse ned.” 

www.business.dk, 24. august 2007

Nutidens etablerede boligkøbere efterspørger ikke billige, dårlige boliger på 

landet. Det mærkede man også i Maribo, og der opstod interesse for at udnytte 

denne købsvillighed til at tiltrække københavnere til Lolland og på den måde få 

del i den udvikling, som kom i gang i hovedstadsområdet, og som spredte sig 

til de væsentlige byområder langs de store transportkorridorer. Men det var ikke 

kommunen, som tog initiativ til dette (selvom kommunen kom til at spille en 

væsentlig rolle i udviklingen), men en lokal entreprenør, som siden 1979 havde 

renoveret og bygget huse på Lolland og Falster. 

Kommunen havde på det tidspunkt oplevet en lang periode med kommunalt ejet 

ubenyttet jord og ønskede ikke at presse den kommunale økonomi yderligere 

ved at binde fl ere penge i bar mark og/eller byggegrunde med store omkost-

4 Lolland-Falster Folketidende, 20. oktober 2007.

MM | Annonce i Vagabondavisen

Figur 7

Kilde: Vagabondavisen, september 2005
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ninger til byggemodning osv. Det forlyder, at kommunen var noget skeptisk, 

da den lokale entreprenør henvendte sig for at komme i gang med at bygge nye 

huse; Men kommunen var også interesseret i at få noget i gang, så bygmesteren 

fi k lov at købe. Det drejede sig først om nogle byggemodnede grunde, som han 

fi k til kostpris af kommunen, for at ideen kunne blive prøvet af. Dernæst købte 

han bar mark for selv at foretage udstykning og byggemodning. Prisen per m² 

for en kommunal byggemodnet grund var i Maribo på det tidspunkt omkring 

90 kr. De nybyggede huse blev hurtigt solgt, og entreprenøren udså nye arealer 

i byens periferi som mulige udviklingsområder. Prisen på byggegrunde er siden 

opjusteret til 325 kr. per m² – en vurdering, som udstykkeren/entreprenøren 

foretager i samarbejde med ejendomsmægleren efter markedsprincipper.

Den lokale, driftige entreprenør har gennem de seneste fem år bygget omkring 

120 huse i Maribo, herunder både parcelhuse og andelsboligforeninger, og han 

har yderligere udstykket grunde, som er videresolgt. Aktiviteterne har skabt tids-

svarende boliger til nye borgere samt lokale tilfl yttere, som nu i deres senere liv 

foretrækker at bo i de større byer som f.eks. Maribo. Den lokale developer har 

både været heldig og dygtig til at udnytte udviklingen, da den tog fart.

Både forvaltningen i kommunen og entreprenøren giver udtryk for, at det er godt 

samarbejde, som har skabt denne lokale succes i et område med problemer. 

Samarbejdet og risikovilligheden har vist, at massiv udvikling er mulig, selv 

når de regionale tendenser taler imod. En væsentlig del af succesen er skabt på 

grund af en strategi fra kommunens side om at understøtte private aktører samt 

ved at prioritere udvikling af byen over indtægter på grundsalg. Dette har samlet 

gjort det muligt at få bygget og solgt mange huse. Ifølge entreprenøren har den 

afgørende faktor i forhold til tiltrækning af segmentet fra København været, at 

det var muligt at bygge parcelhuse til en pris omkring 2,1 mio., som anses for 

smertegrænsen for det segment, som fl ytter fra København til Maribo. 

SITUATIONEN FOR BYGGEGRUNDE ULTIMO 2007. I den lokale Lolland-Falsters 

Folketidende vidnede forsiden i oktober 2007 om ”stor efterspørgsel på 

grunde”5. Artiklen fortæller, at Maribo snart løber tør for byggegrunde. Det 

spås, at den kommende Femernbro-forbindelse allerede nu vil begynde at betyde 

noget for boligsalget. Dermed er det et problem, at de frie grunde i byen ejes af 

én enkelt lokal developer, som næsten har udsolgt. Den næste nye udstykning 

er først klar til salg næste efterår. Ifølge den ene ejendomsmægler i byen er pro-

blemet det lille antal grunde, som stadig er til salg, mens en anden ejendoms-

mægler udtrykker kritik af langsommelighed i kommunens sagsbehandling. 

Dette afvises i artiklen af forvaltningen, som fastslår, at byggesagerne normalt 

klares på to måneder eller mindre, og at forsinkelser i højere grad afhænger af 

at rekvirenten ikke har indsendt alle nødvendige oplysninger. 

Mens manglen og antallet af byggegrunde således diskuteres, fremstår forskel-

lene i priser på byggegrunde også som et markant tema. Mens en standardbyg-

gegrund handles til omkring 330.000 kr., handles en byggegrund med udsigt til 

golfbanen i den sydlige del af Havesanger-udstykningen for op til 50 pct. over. 

Det viser, at beliggenhed er en stærk faktor i prisdannelsen.

ENTREPRENØRSKAB: BYUDVIKLINGEN AF MARIBO. I det nedenstående skema og 

det tilhørende kort ses udviklingen af Maribo i de forskellige etaper det er sket. 

Det ses, at byudviklingen er lokaliseret i byens østlige og sydøstlige udkant og 

at områderne arealmæssigt er ganske betydelige. Det ses også, at der sker

5 Lolland-Falster Folketidende, 20.10.2007

Figurtext

MM | 

Kommunen har valgt
• ikke at presse priserne på grundene højere 

op end ”nødvendigt” på grund af en grund-
læggende interesse i at få udviklet byen og 
få tiltrukket fl ere mennesker i den erhvervs-
aktive alder

• at prioritere smidighed i samarbejdet med 
private aktører

• tage den økonomiske risiko ved det første 
projekt ved at udbyde grunde til salg og 
tilbyde at tilbagekøbe byggemodnede grunde 
,hvis de ikke var blevet solgt efter tre år

• midlertidigt at lempe begrænsningerne i 
lokalplanen, f.eks. i forhold til type af tag 
(hvor røde tegl er dyrere end andre typer 
tagmaterialer). Dermed blev de første hus-
projekter billigere at opføre.

Entreprenøren er kendt for 
• stabilt engagement og troværdighed i forhol-

det til kunder og samarbejdsparter
• kvalitet i udstykninger og boligbygningen 
• villighed til at tage den økonomiske risiko 

ved at skabe byggegrunde gennem udstyk-
ninger og byggemodninger.

Figur8
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MM | Faserne i Maribo byudvikling 2002-2007

Figur 9

Kilde: Lolland Kommune

MM | Om Helsingør

Tal på kort Årstal Byggegrund beliggenhed Hustype Hovedaktører

1 2002 Søndre Boulevard 111 18 andelsboliger MN udstykket og bygget

2 2003 Søndre boulevard 89 8 andelsboliger MN udstykket og bygget

3 2003 5 enfamiliehuse i privat 
udstykning

4 2003
2004

Magnolievej 11 parcelhuse MN udstykket men ikke bygget 
alle

5 2004
2005
2006

Agerhønevej 58 boliger i en blanding af 10 
andelsboliger (MN), 20 dobbelt-
huse (10 MN) og 28 parcelhuse

MN har dels udstykket, dels købt 
udstykkede grunde af Maribo 
Kommune til bebyggelse og 
videresalg

6 2006 Magnolievej 6 parcelhuse MN udstykket men ikke bygget 
alle

7 2005 Solsikkevej 10 parcelhuse, 2 andelsboliger og 
18 2-etages-ejerboliger på vej

udstykket og bygget af 
udenbysdevelopere

8 2005 Østre Landevej 9 9 andelsboliger MN udstykket og bygget

9 2005 Østergade 38 4 private ejerboliger MN udstykket og bygget

10 2006
2007

Fuglekongevej 34 andelsboliger Udenbysdeveloper

11 2006
2007

Havesangervej 8 dobbelthuse
34 parcelhusgrunde, der næsten 
er udbygget

MN udstykket og delvis bygget

45 parcelhusgrunde og 10 ræk-
kehuse u/udstykning/på vej

MN udstykker

12 2008
2009

Ved Åen Projekt til godkendelse for 7 
dobb. punkthuse i 4 etager – i alt 
ca. 75 boliger

Udenbysdeveloper

Figur 10

Kilde: Lolland Kommune
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udvikling i de mere centrale dele af byen, så også den etablerede by oplever en 

fornyelse af boligmassen.

Kortet over de seneste fem års byudvikling synliggør med stor tydelighed denne 

histories betydning for byudviklingen i Maribo. Det viser værdien af at en aktiv 

lokal developer, en positiv og visionær planmyndighed og et godt samarbejde 

mellem disse aktører og er et eksempel på, hvor hurtigt det kan gå, når der viser 

sig en åbning i markedet.

Årslev Kommune – En historie om byudvikling og prisdannelse. 
Den følgende historie er fra den gamle, midtfynske Årslev Kommune. Den første 

del handler om kommunens respons på udeblivelse af vækst i den østligste del af 

kommunen. Kommunens målrettede strategi på dette problem med manglende 

efterspørgsel sættes i perspektiv i anden del, som handler om prisdannelse på 

byggegrunde i et byområde bare 6 km længere mod vest, hvor der var stor efter-

spørgsel. Historien viser, at kommunen i højere grad vægtede byudvikling og 

kun sekundært prioriterede størrelsen på salgspriserne på byggegrunde.

Syd for Odense lå Årslev Kommune med hovedbyerne Nr. Lyndelse, Årslev/Sdr. 

Nærå og Rolfsted/Ferritslev (10.000 indbyggere) der nu tilhører storkommu-

nen Faaborg-Midtfyn (godt 50.000 indbyggere). Beskatningsgrundlaget lå på 

omkring 130.000 per indbygger i Årslev Kommune, mens de resterende kom-

muner i den ny Faaborg-Midtfyns Kommune generelt lå under 120.000 kr. per 

indbygger – en forskel, som kan forklares med afstanden til Odense, hvor Årslev 

på trods af landkommunekarakteren fungerede som arbejdsmarkedsopland til 

Odense.

I 1993 var situationen i Årslev Kommune, at der blev opført 0 boliger i kom-

munen. Området var præget af stagnation, og folk som arbejdede i Odense, 

ønskede ikke at fl ytte ud for byen for at bosætte sig i kommunen. Efter årtusind-

skiftet skete en stigning inden for både boligbyggeri af parcelhus og rækkehuse. 

Og særligt fra 2003 og frem mærkede kommunen en reel og massivt stigende 

interesse for bosætning og boligbyggeri i kommunen. Mange søgte uden for 

Odense for at fi nde en billigere byggegrund, og samtidig ønskede mange at få 

del af den mere lokale stemning og den kvalitet i den off entlige service, som 

fandtes i gamle Årslev Kommune, når man sammenlignede med Odense.

Den eksplosive ændring i boligbyggeri omkring 2002 betød en langt hurtigere 

boligudbygning end forventet. De arealer, som ifølge regionplanen skulle svare 

til 12 års byudvikling blev brugt efter tre år – en fi rdobling af den forventede 

hastighed. Dette betød, at der nu ikke fandtes fl ere kommunale grunde i den 

gamle Årslev kommune, hvilket gjorde det vanskeligere at styre byplanlægnin-

gen. Kontrasten til 1993 hvor der blev bygget 0 boliger, oplevedes i 2005, hvor 

der blev bygget 100 boliger.

Problemet i forhold til regionplanen var, at de udlagte arealer blev udstykket og 

bebygget, men ligeledes har problemet været, at de af kommunen foreslåede 

arealer ikke reelt viste sig at være i spil. 

ÅRSLEV KOMMUNE OG STRATEGISK BYUDVIKLING. Som det ses af nedenstå-

ende kort fra kommuneplanen, havde man i kommunen et ønske om at satse 

på tre byområder, hvor pilene viser ønsket retning på byvæksten. En væsentlig 

del af strategien var at få Rolfsted og Ferritslev i kommunens østlige del til at 

smelte sammen til en sammenhængende byenhed. Problemet blev, at den reelle 

byvækst ikke fordelte sig jævnt i de tre byer. Mens efterspørgslen på boliger 

voksede markant efter 2001 i både Årslev/Sdr. Nærå og Nr. Lyndelse, kom denne 
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nye udvikling ikke til Rolfsted. De to største byer fi k en massiv vækst og en stor 

interesse for byggegrunde med deraf stigende priser, mens priserne i Rolfsted 

ikke ændredes.

Årslev Kommune oplevede samme efterspørgsel efter byggegrunde, som det 

sås i andre oplandskommuner til de større danske byer efter årtusindskiftet: 

Ønsket fra familier om at bo bynært, at have et nyt hus i en mindre by og bo 

tæt på en stor by var i høj kurs, og dette kom også til at afspejle sig i priserne 

på visse byggegrunde. Kommunen valgte ud fra strategiske årsager at bygge-

modne fl ere grunde i Rolfsted for dels at sprede væksten i kommunen, dels for 

at udnytte eksisterende off entlige services og institutioner, specielt den lokale 

skole, bedre. Men det blev vanskeligt. I begyndelsen blev der nærmest ingen 

grunde solgt, og senere er der kun solgt som enkeltsalg af grundene uden ind-

ledende budrunder.

Det afspejler sig i grundpriserne. Af fi gur 12 med grundpriser ses, hvordan de 

tre øverste linjer er priser på grunde fra henholdsvis Nr. Lyndelse og Årslev/

Sdr. Nærå, mens de resterende priser refererer til grunde beliggende i længere 

afstand fra Odense og/eller beliggende i små landsbyer uden særligt bypræg. 

Byggegrundene i Rolfsted (Lykkebovej i Rolfsted) har også lave priser med en 

m²pris på kun 180 kr., nærmest som i de små landsbyer.  

Som vi skal se nedenfor i det andet eksempel fra kommunen, blev byggegrun-

dene i første etape af udbuddet i Sdr. Nærå solgt til en pris på 225 kr per m². 

I 2007 var byggegrundspriserne i Sdr. Nærå budt op til 350 kr. per m². Mens 

mindsteprisen på 225 kr. var bestemt ud fra byggemodningsomkostningerne, 

var prisen på 350 kr. et udtryk for en pris sat af markedet. 

I Rolfsted startede man også ud med en mindstepris baseret på byggemod-

ningsomkostningerne, men her blev prisen en smule lavere som følge af færre 

udgifter til infrastruktur mv. I 2004 blev byggegrundene i Rolfsted sat til salg til 

140 kr. Ved de sidste udbud på nybyggemodnede grunde var denne pris steget 

til 180 kr. De 180 kr. per m2 var stadig den beregnede mindstepris ud fra byg-

MM | Årslev Kommune – kommuneplan 2001

Figur 11

MM | Udklip fra Faaborg-Midtfyns 
oversigt over grunde og 
grundpriser

Grunde Grundpriser

Plouggårdsvej – etape2, 
Nr. Lyndelse

Jan. 2007: 
325 kr./m2

Møllehøjvænget – etape 2, 
Sdr. Nærå

Jan. 2007: 
340 kr./m2

Møllehøjvej – etape 3, 
Sdr. Nærå

Sept. 2007: 
350 kr./m

Lykkebovej, Rolsted 
– aktuel og tidl. etape 180 kr./m2

Egeparken, Kværndrup Jan. 2007: 
128,30 kr./m2

Rødhøjsvej, Kværndrup Jan. 2007: 
103,30 kr./m2

Hasselvænget, Espe Jan. 2007: 
140 kr./m2

Solbakken, Hillerslev
• Almindelige parceller
• Jordbrugsparceller

Jan. 2007
140 kr./m2 
110 kr./m2

Smedegyden, Vantinge
Alle tre parceller 132.000 kr.

Mosevænget, Krarup Jan. 2007:
110 kr./m2

Solbakken, Allested Jan. 2007:
180 kr./m2

Palleshave, V. Hæsinge Jan. 2007:
130 kr./m2

Leddet, Brobyværk Jan. 2007:
110 kr./m2

Figur 12
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gemodningsomkostninger – og dermed var der ikke sket et skift fra mindstepris 

til markedspris, der var ikke konkurrence nok til en stigning i prisen.

Umiddelbart er det overraskende, at Rolfsted ikke har oplevet samme efter-

spørgsel som de to andre byområder. Konditionerne i de to byer synes nemlig 

umiddelbart lige. Afstanden fra henholdsvis Nr. Lyndelse og Rolfsted til Odense 

er tilnærmelsesvis den samme (maks. fem minutter mere køretid fra Rolfsted 

end fra Nr. Lyndelse.). Den off entlige service har samme niveau i Rolfsted som 

i Nr. Lyndelse, og hvis man sammenligner de landskabelige værdier, vinder 

Rolfsted umiddelbart på grund af nærheden til et off entligt tilgængeligt natur- 

og fritids-område (Tarup-Davinde). 

På trods af dette var kommunen altså alligevel nødt til at gå ind i en slags ”tvangs-

udstykning” i byen for at tiltrække nye indbyggere og få fl ere børn til den lokale 

skole. Den seneste udvikling har dog været, at folk har fået øje på byen, og dette 

kan muligvis få en slags magnetisk betydning i forhold til interesserede købere. 

Historien viser, at det selv med store forskelle i kvadratmeterpriser kan være 

svært at skabe en ønskelig stor efterspørgsel på byggegrunde, hvis markedet har 

”forelsket” sig i selv nærliggende byområder. Det handler om andet end pris.

KØBERE I KØ. Udviklingen af et stort område i Sdr. Nærå vidner om det pres, der 

kom på byggegrunde andetsteds i kommunen. 

I 2005 udbød kommunen 20 parcelhusgrunde samt 1 storparcel til private 

developere. Herudover var der 1 storparcel som skulle bruges til opførelse til 

støttede ældreboliger. Mindsteprisen på udbuddet blev beregnet til 225 kr per 

m² på parcelhusgrundene på basis af omkostningerne til byggemodning, og 

650.000 for storparcellerne. Parcelhusgrundene gik for mellem 236 - 325 kr. per 

m² – et gennemsnit. på 272 kr. per m², mens storparcellen gik for 1,6 mio. kr. 

Forskellen på mindsteprisen og udbudsresultatet udgjorde dermed en stigning 

på over 20 pct. Både borgmester og kommunaldirektør udtalte sig til Fyn.dk6:

6 Fyn.dk, 11. november 2005.

MM | Årslev/Sdr. Nærå – kommuneplan 2001

Figur 13



103PRISDANNELSE, BYGGEGRUNDE OG BYGGERET

”På forhånd havde 98 familier bedt om at få tilsendt udbudsmaterialet på de 
21 grunde, og det er den største interesse, der har været for et nyt boligområde 
til dato, fortæller kommunaldirektør Annalise Horster. For borgmester Hans 
Jørgensen (S) kommer det dog ikke som den store overraskelse: 

– Vi har hele tiden vidst, at der var tale om meget attraktive grunde med kort 
afstand til fritidslivet, til skolen og til naturen. Men at der har været så mange, 
der har udvist interesse, har alligevel taget pusten fra os, siger han. Samtidig 
glæder borgmesteren sig over, at kommunen har udsigt til at tjene cirka 1 mio. 
kroner over mindsteprisen alene for storparcellen. - Det kan være med til at 
dække en række af de uforudsete udgifter, siger han med henvisning til, at 
kommunen skal betale op mod 1,7 mio.er kroner for arkæologiske udgravnin-
ger i Sdr. Nærå og Nr. Lyndelse.”

Den massive stigning blev indregnet i fastsættelsen af mindsteprisen i anden 

etape, som kørte i 2006. Her blev de resterende grunde udbudt til en mindstepris 

på 275 kr. per m², men udbudsresultatet blev 340 kr. per m². Dette udgjorde en 

stigning fra den fastsatte mindstepris til reel udbudspris på 24 pct.

Tredje etape, som bestod i en budrunde i september 2007 på de resterende 

byggegrunde, havde en udbudspris på 340 kr. per m² (13 grunde solgt) og ud 

fra udbudsresultatet blev prisen på de resterende grunde sat til 350 kr./m². 19. 

december er status, at der solgt i alt 19 grunde, og de sidste 5 er reserverede. 

Kortet ovenfor viser, hvordan grundene fra de tre etaper ligger klods op ad hin-

anden. Naboerne kan altså således se over hækkene og konstatere, at i en tids-

periode på to år fi k de første grunden for helt ned til 236 kr per m², de sidste 

måtte betale 350 kr per m². Historien er i et lidt større perspektiv et eksempel 

på hvordan kommunens fastsætter prisen ved salg af kommunale byggegrunde. 

Mindstepriserne sættes ud fra de seneste udbudsresultater, og i perioder med 

vækst bliver det udtryk for en forsigtig prissætning, hvor mindstepriserne 

dermed ikke skrues op pga. forventninger men reelle prisstigninger i sidste 

etape. Dette viser, at kommunen i dette tilfælde ikke har presset priserne på 

byggegrunde kunstigt i vejret i forsøget på at tjene penge.

MM | Området opdelt i tre etaper

Figur 14
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I dette afsnit vil vi se på konsekvenserne af strukturreformen for vores gen-

standsfelt. Det viser sig, at i første omgang er lettest at påvise konsekvenser af 

selve overgangsperioden, som har påvirket kommunernes planlægning negativt 

i form af mange forsinkelser i sagsbehandlingen. På sigt er der dog umiddelbart 

positive gevinster ved de nye og større kommuner. Betydningen er dog ikke 

entydig, idet særligt prisdannelsen på byggegrunde kan udvikle sig uheldigt, ved 

at udbuddene sker i endnu større klumper, hvilket kan svække konkurrencen 

betydeligt.

”De nye og større kommuner skal 
fremover varetage en større del af den 
fysiske planlægning. Kommuneplanen bliver 
det samlende dokument, hvor borgere og 
virksomheder kan orientere sig om regler mv. 
for arealanvendelser i området. Regionerne 
skal sikre den nødvendige koordination mellem 
kommunerne i planlægningen. Samtidig 
skal regionerne tildeles de nødvendige 
plankompetencer, der kan sikre en mere 
overordnet og strategisk udviklingsplanlægning 
for regionen. De nye udviklingsplaner bliver 
omdrejningspunktet for regionernes nye 
rolle som regionale udviklingsdynamoer. 
Statens rolle på planlægningsområdet bliver 
at sikre, at overordnede hensyn varetages i 
planlægningen.”

Indenrigs- og Sundhedsministeriet,
”Aftale om Strukturreform”, juni 2004.

Strukturreformen har taget adskillige år, og den kan ikke siges at være fuldt 

gennemført i starten af 2008. Folketingets beslutning betød en reduktion af 

kommunerne til 98, amterne blev nedlagt, og fem nye regioner kom til verden 

Strukturreformen
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sammen med en omfordeling af opgaverne i det off entlige og en omstruktu-

rering af samme. Baggrunden var at fi nde et større kommissionsarbejde, fulgt 

af en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti fra sommeren 2004. Den 

trådte i kraft d. 1. januar 2007, men igennem 2006 arbejdede de gamle kom-

muner på fuld kraft med at forberede omorganiseringen, der i vores sammen-

hæng er ganske central. En af begrundelserne for sammenlægninger af de små 

kommuner var nemlig, at større organisationer ville give mere tilfredsstillende 

arbejdsforhold, specielt for akademikere, og der ville være muligt at skabe 

mere slagkraftige organisationer med stærkt forbedret analysekapacitet. Denne 

begrundelse fandt ikke mindst støtte hos kommunaldirektører og borgmestre 

i de større kommuner.

Interviewrunderne i forbindelse med nærværende rapport er afholdt i løbet af 

2007. Derfor har vore respondenter således endnu ikke stor erfaring med for-

holdene efter reformen. Afsnittet beror således på respondenternes kvalifi cerede 

estimeringer af de langsigtede konsekvenser af strukturreformen.

Forholdene under strukturreformen – forstået som den periode, hvor nogle 

sammenlægningsforhandlinger og selve sammenlægningerne foregik – er der 

derimod erfaringer med. Det er perioden fra juni 2004 til januar 2007, der for 

nogle kommuners tilfælde var præget af uvished og ressourcekrævende sam-

menlægningsøvelser. Det fortolkes i nærværende rapport også som en konse-

kvens af strukturreformen.

MM | Det nye kommunale Danmarkskort

Figur 1
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Strukturreformen har fået store organisatoriske konsekvenser for kommunerne, 

hvilket spiller indirekte ind på dynamikken omkring udbuddet af byggegrunde. 

Samtidigt er det interessant at se på de direkte konsekvenser på økonomien 

omkring byggegrunde. Her er en hypotese i den internationale forskning, at 

i regioner, hvor beføjelserne til at udstykke byggegrunde er koncentreret på få 

hænder, vil priserne være højere end i regioner, hvor denne magt er fragmen-

teret1. Ud fra denne hypotese burde strukturreformen betyde, at priserne ville 

stige i de kommuner, der sammenlægges, da beføjelserne til udstykninger kon-

centreres. På foreliggende grundlag er der dog ikke meget, der taler for, at dette 

skulle være tilfældet i Danmark. Imidlertid tyder det på, at strukturreformen har 

medført betydelige udgifter til de organisatoriske sammenlægninger i en lang 

række kommuner. Selve de organisatoriske processer ved sammenlægningerne 

har desuden taget tid og kræfter hos personalet. Dette er der ikke noget nyt i, det 

var blot ikke noget, som Strukturkommissionen i sin tid lagde vægt på. 

Strukturreformen har på den anden side utvivlsomt betydet, at planlægnings-

afdelingerne i forhold til situationen i de tidligere mindre kommuner, nu er 

blevet styrket, da økonomiske og analytiske kompetencer og ressourcer er blevet 

samlet. Det skulle alt andet lige desuden betyde, at der bliver mindre brug for 

eksterne konsulenter, som specielt de små kommuner tidligere benyttede ad hoc 

for at styrke den analytiske kapacitet i forbindelse med nye planer og revision 

af eksisterende.

Ressourcekrævende sammenlægninger
Der er ingen tvivl om, at arbejdet i forbindelse med strukturreformen har lagt et 

pres på kommunernes ressourcer. I den fysiske planlægning har dette vanske-

liggjort og forsinket udstyknings- og udviklingsprojekter. Mange kommuner 

udtrykker sammenstemmende, at overgangsperioden har haft stor betydning 

for udstykningen af byggegrunde. Således har strukturreformen betydet, at den 

lokale byudvikling er blevet forsinket med fl ere år. 

 ”Strukturreformen lagde den tekniske 
forvaltning ned lige i de år, hvor man ville have 
udnyttet væksten til at øge indbyggertallet. 
Mange planprocesser og byggemodninger er 
blevet forsinket.”

Provinskommune – om 
kommunesammenlægningen 

Dermed er udstykningerne af byggegrunde også blevet forsinket med fl ere år. 

Færre udstykninger vil alt andet lige resultere i, at færre byggerier realiseres. 

Dermed kan færre boliger være tilgået markedet, end hvis strukturreformen ikke 

havde været gennemført. Dette kan have haft en indfl ydelse på boligpriserne. 

En konsekvens af strukturreformen synes således at være den engangseff ekt, at 

kommunernes ressourcer er tilgået andre aktiviteter end byudvikling, hvilket i 

sidste ende kan have bevirket et pres på boligpriserne. På den lange bane synes 

der derimod at være forhold, der taler for, at strukturreformen vil have en positiv 

eff ekt på de kommunale planlægningsafdelinger.

1 White 1975, Hamilton 1978, Fischel 1980, Rose 1989, Pollakowski & Wachter 1990, Torson 
1996.
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Styrkede planlægningsafdelinger
Fem kommunale planlægningsafdelinger med en stab på to ansatte hver før 

strukturreformen betyder ikke nødvendigvis én planlægningsafdeling med en 

stab på ti efter reformen. Ikke desto mindre eksisterer der dog synergier, der vil 

betyde en styrkelse af planlægningsafdelingerne som en konsekvens af refor-

men på sigt. Det, synes under alle omstændigheder at være bred enighed – både 

hos kommuner og developere – om, at sammenlægningerne åbner op for mulig-

heden for en større professionalisering af planlægningsafdelingerne – forstået 

på den måde, at fl ere kompetencer samles ét sted. Realiteten og følgerne af dette 

er endnu uvist, men det kan betyde større fl eksibilitet i udbudsmekanismerne 

i kraft af større kommunal selvbestemmelse, bedre og mere langsigtet plan-

lægning. Selve arbejdsprocesserne skulle også gerne forbedres i kraft af større 

professionalisme hos de ansatte.

”Planafdelingerne synes at have 
været underbemandede og i nogle tilfælde 
underkvalifi cerede.”

Udviklingschef hos developer

Der synes dog allerede at være eksempler på, at sammenlægninger har resulteret 

i, at den bedste planlægningsstrategi og -metode fra de tidligere små kommu-

ner efterfølgende er blevet iværksæt i den nye storkommune. Eksempelvis har 

den nye Sydjurs Kommune erfaret, at kommunen får en større del af fortjene-

sten ved salg af byggegrunde, hvis kommunen selv tager ansvar for byggemod-

ningen. Også andre kommuner har erkendt muligheden for at tjene penge på 

grundsalg ved at udnytte den værditilvækst, som sker, når et areal bliver bygge-

modnet og udlagt til byzone. Gribskov Kommune er ligeledes et eksempel på 

positive eff ekter, set med organisatoriske briller, jf. kapitlet ”Hovedaktørenes 

organisationsforhold”

De nye kommuner med større areal får dog ikke entydigt lettere ved at plan-

lægge og styre udviklingen. Der er eksempler på, at mindre kommuner netop på 

grund af deres overskuelige størrelser har kunnet gennemføre en dygtigt styret 

og systematisk udbygning. I Hinnerup (Favrskov Kommune) har man eksem-

pelvis været i stand til at opkøbe alt jord rundt om kommunen grundet kom-

munens ringe størrelse og en særdeles aktiv opkøbsstrategi. Kombinationen har 

bevirket, at kommunen har haft stor kontrol over byudviklingen.

Developernes erfaring er, at jo større de administrative enheder er desto større 

er de områder, der udbydes. Dette ligger i linje med en undersøgelse udført af 

Håndværksrådet, som dog kommer til en mere negativ konklusion i forhold til 

denne udvikling end de større developere, der ser muligheder2: Udfordringen 

og faren for de små og mellemstore developere er, at det kommende udlicite-

ringsboom – som de nye storkommuner forårsager på grund af tilbageholdte 

udliciteringer gennem sammenlægningsperioden – vil gå uden om dem, fordi 

de planlagte udbud sker i så store klumper, at de mindre virksomheder ikke har 

den nødvendige kapital til at kunne byde på dem. 

2 Licitationen – Byggeriets Dagblad: “Klumpudbud hæmmer konkurrencesituationen”, 18. januar 
2008.
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”Håndværksrådet frygter, at det i sidste 
ende betyder mindre konkurrence og ringere 
vilkår for de små virksomheder – samt 
dårligere kvalitet”. 

Licitationen, 18. januar 2008

Andre er dog af den overbevisning, at strukturreformen ikke vil få den store 

betydning – i hvert fald ikke i det storkøbenhavnske område - for udbuddet af 

byggegrunde. Under alle omstændigheder er de fulde konsekvenser af struktur-

reformen endnu uafdækkede.

Økonomi og politik
I et tilfælde – Frederikssund Kommune – har strukturreformen bevirket, at 

den nye kommunes økonomi blev stærkt forringet. Det betød umiddelbart, at 

økonomien til at investere i grundkøb mv. blev undermineret. Kommunen blev 

derved tvunget over i en forholdsvis passiv rolle i forhold til St. Rørbæk-projek-

tet, jf. kapitlet ”Styringselementer – Boligpolitik og fysisk planlægning”

På det politiske plan har sammenlægningen visse steder konsekvenser. Således 

var der i en sammenlægningskommunes tidligere kommuner forskellige hold-

ninger til anvendelse af ekspropriation – i den ene var man klar hvis nødvendigt, 

i den anden ville man ikke drømme om sådanne indgreb på politisk niveau. Nu 

arbejder den nye kommune på at skabe en aktiv opkøbspolitik, bl.a. i lyset af 

de tilsyneladende gode muligheder for, at kommunen kan tjene penge gennem 

byggemodningsprocesserne. Den nye organisationsstruktur giver god kapacitet 

til at skabe det analytiske grundlag for en sådan strategi. 

I en anden sammenlægningskommune er det endnu vanskeligt at se, hvor det 

bærer hen. Der har været forskellige fi losofi er – en havde aktive opkøb, en anden 

fulgte blot de private initiativer – og da der endnu synes at være et ret stærkt 

”sognetilhør” hos de nyvalgte politikere, går man lidt på kattepoter mht. en 

egentlig politik på området. En måde at komme videre på kunne være, at hver 

kommune søger at lave en form for arbejdsdeling eller bymønster i kommunen, 

således at der tilbydes noget forskelligt fra sted til sted. Det giver stærkere fokus, 

færre byer kommer til at optræde som bosætningsbyer alene, og færre byer kan 

optræde som kommunalt centrum – med rådhus, kulturcentrum etc. Hvis man 

knytter dette til en stærkere rækkefølgeplanlægning, kan man reducere udbud-

det af byggegrunde, og man kan i højere grad fokusere på specielle forhold i 

efterspørgslen.
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I dette kapitel sammenfatter vi svarene på de arbejdsspørgsmål, som er stillet til 

projektet kapitlet ”Sammenfatning”. Vi trækker her på tværs af materialet, som 

er præsenteret i de mellemliggende kapitler, og specielt de cases, som vi har 

fremlagt. Vi besvarer ikke arbejdsspørgsmålene som ”spørgsmål – svar”, men 

søger en mere sammenhængende fremstilling. Vi vurderer således, hvad kom-

binationen af de omtalte rammer, processer, aktører, incitamenter og meka-

nismer betyder for spillet om byggegrundene i Danmark. Det skal bemærkes, 

at makroøkonomiske faktorer såsom rente og økonomisk vækst ikke indgår i 

projektets problemstillinger og derfor ikke er analyseret. Følgende punkter vil 

til gengæld blive gennemgået

• Prisdannelsen 

• Rammebetingelser: lovgivning mv.

• Hvem deltager i beslutninger om udbuddet af byggegrunde – og hvordan?

• Betydningen af forskellige roller

• Aktørernes incitamenter for deltagelse 

• Markedet for byggegrunde

• Statistisk grundlag for analyser

• Udviklingen på området efter strukturreformen 

• Perspektivering: mulige eff ekter af lille udbud/høje grundpriser

Samtidig er vores hovedkonklusion, som vi skal underbygge i hele dette 

kapitel, at:

• Grundprisen skabes ud fra forventningerne til den færdige boligs mar-
kedspris i en proces, hvor hovedaktørerne er kommuner og developere, 
og deres adfærd bestemmes i stort omfang af hhv. kommunaløkonomi-
ske og projektøkonomiske forhold. I det perspektiv har kommunerne 
kun begrænset kapacitet til en større forøgelse af udbuddet af bygge-
grunde, og developerne har ikke noget incitament til nedbringelse af 
grundprisen, før deres afkast er truet.

Projektets to første hovedtemaer – jf. kapitlet ”Sammenfatning” – omhandler 

hvad der bestemmer udbuddet af byggegrunde, og hvilke sammenhænge der 

er mellem udbud og prisdannelse. De er i fremstillingen nedenfor empirisk 

baseret. Vores analyse leder frem til en principiel model for prisdannelsen, og 

vi peger på to faktorer – hhv. kommunal- og developerøkonomi – som ganske 

afgørende for, hvorledes et forhandlingsforløb om priser på grunde kan forløbe. 

Sammenfattende 
analyse
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Modellen sammenfatter projektets resultater om faktorer bag ved grundprisers 

dannelse.

Projektets to andre hovedtemaer om eff ekterne af høje grundpriser og eff ekterne 

af strukturreformen behandles mere som en perspektivering end som en empi-

risk gennemgang. De har inden for projektets rammer ikke kunnet behandles 

i dybden empirisk, men der er naturligvis belæg for konklusionerne. De svar, 

som fremkommer, bygger altså på fortolkninger af vores øvrige materiale samt 

forskellige svar fra vores interview.

Prisdannelsen
Hvorledes sker en prisdannelse? Der er for det første nogle generelle forhold i 

samfundet, som vi ikke har analyseret nærmere – det er boligrenten, skattefor-

hold (fradragsmuligheder for renter, grundskatter og ejendomsværdiskat mv.), 

og forhold som økonomisk vækst og arbejdsløshed. Disse forhold er naturligvis 

væsentlige, men de påvirker kommunerne relativt ensartet, eller også påvirker 

de på så komplicerede måder, at de ikke har været relevante at bringe ind i denne 

analyse, som har hovedvægten på beslutningsforhold. 

Vores empiriske kortlægning af processerne peger på, at der – inden for de 

nævnte generelle samfundsrammer – er en række elementer, som skal analy-

seres for at forstå prisdannelsen. De er afbildet som en model i fi gur 1, og som 

vi skal gennemgå nedenfor. Vi er ikke stødt på nogen lignende model i littera-

turen, så den udgør vores samlende bidrag til diskussionen om den off entlige 

regulering af området, med de forenklinger, som en hvilken som helst model 

jo giver. 

En overordnet problemstilling er, at kommunen ikke ensidigt kan bestemme 

grundpriser, da de skal være ”markedspriser”, et begreb, som dog ikke kan 

bestemmes entydigt i kroner og øre, før der skrives en slutseddel. Der skal 

altså være enighed mellem køber og sælger i en forhandlingsproces. Disse pro-

cesser har vi i projektet afdækket i en række cases, og vi sammenfatter dem i 

modellen.

MM | Lokale elementer i prisdannelse

Figur 1
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• Kommunestrategi
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• Byggetilladelse

Marked-type 1
• Udskiftning af beboere
• Alternative boligformer

Prisbaggrund 1
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• Rekreative forhold
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• Infrastruktur
• Institutioner
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• Byfortætning
• Bydannelse
• Nyt i byzone
• Ny byzone

Ejerforhold Developer-økonomi

Kommunal-økonomi
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Udgangspunktet for en gennemgang af modellen er feltet i midten, som angiver, 

at der er en beslutningsarena, som koncentreres på kommunalt plan i spørgs-

målet om kommunens udviklingsstrategi generelt (herunder boligpolitik), kon-

kretiseringen i lokalplanerne, kommunens rolle i salg af grunde og konkrete 

byggetilladelser. 

VENSTRE SIDE af fi guren angiver forhold, som påvirker denne beslutningsarena 

umiddelbart. Det er først (Prisbaggrund 1) grundenes beliggenhed i forhold 

til natur mv., og det er områdets rekreative forhold i øvrigt. Dernæst er der 

(Markedtype 1) det boligmarked, som fi ndes i kraft af udskiftning af beboere i 

eksisterende byggeri. Her har kommunen ingen muligheder for at påvirke pro-

cesserne. Herunder er spørgsmålet om, hvilke alternativer der er i området i 

form af andelsboliger, socialt byggeri, privat udlejningsbyggeri mv. Disse for-

hold i venstre side af fi guren lader sig ikke påvirke på kortere sigt. 

HØJRE SIDE af fi guren angiver forhold, som i et eller andet omfang kan påvirkes 

af kommunen. Det er for det første infrastruktur og institutioner (Prisbaggrund 
2). Kommunen kan gøre grunde mere eller mindre attraktive ved at påvirke til-

gængeligheden ved vejnettet og off entlig transport. Det er dog kun delvist et 

kommunalt område; jernbaneforhold og regionale busruter er hhv. statslige 

og regionsbeslutninger. Hertil kommer de kommunale institutioner i form af 

børneinstitutioner, skoler, biblioteker, idrætsfaciliteter, ældreinstitutioner mv., 

og i den sammenhæng det kommunale serviceniveau. Den afgørende parameter 

her kan slås sammen under betegnelsen kommunaløkonomi, for det er her, 

trådene fra de forskellige beslutninger samles. Kommunaløkonomi er så i sig 

selv på ingen måde noget simpelt begreb, vi antyder ikke, at man blot kan lave et 

regnestykke om institutionsanlæg ved stigende efterspørgsel på grund af en ny 

udstykning og så tage en beslutning. Der er en lang række faktorer, som spiller 

sammen i denne beslutningsproces.

Det sidste element i højre side er den sammenhæng, nye byggegrunde udbydes 

i (Markedtype 2). Vi har i rapporten set på byfortætning, byomdannelse, nye 
grunde i eksisterende byzone og udlæg af ny byzone. Hver af disse aktiviteter 

danner en egen form for marked. Ejerforholdene spiller her ind. Ved ny byzone 

og ved nyt udlæg i eksisterende byzone har mange kommuner historisk haft 

en væsentlig rolle, fordi de har købt jord op. Dermed har de initiativet til, om 

en udstykningsproces kan sættes i gang. Ved parcelhusudstykninger kan kom-

munen selv foretage byggemodning mv og derefter sælge til borgere, mens de 

ved andre byggeformer vil være afhængige af developere. Det er de også ved de 

to andre former, som kræver store investeringer. Ved byfortætning er der ofte 

tale om privat ejet jord, som kommunen kun kan påvirke i lokalplanforholdene. 

Ved byomdannelse er det ligeledes oftest private ejere – eller staten – som har 

udspillet. Men ved begge former er der tale om så store projekter, at der skal 

developere ind i processen. 

Sagt på en anden måde betyder developernes økonomi noget i tre ud af fi re 

typer af nyt boligmarked i kommunerne. Hvis developerne ikke kan komme 

med en for dem fornuftig kalkule for det fremtidige projekt, sker der ikke noget. 

Developernes udgangspunkt er, at man regner baglæns til en kalkule, der skal 

give et vist afkast på bundlinjen. En række af faktorerne ligger her forholdsvis 

fast – det er byggemodning, byggeomkostninger, markedsføring og fi nansie-

ringsudgifter. Tilbage er to forhold, der er variable på kort sigt: grundprisen 

på byggeretten og afkastet. Hvis grundprisen er så høj, at afkastet bliver for 

lavt, skrinlægges projektet. Dette er naturligvis på kalkuleplan, så hvis man kan 

mindske risikopræmien undervejs – f.eks. ved indgåelse af partnerskaber – så 

kan budgettet mindskes.
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Der er ikke noget entydigt billede af, hvorledes aktørerne ser på forholdet mellem 

udbud og pris. Kommunernes udgangspunkt er, at hvis de har en mulighed for at 

påvirke udbuddet, så kommer kommunaløkonomiske forhold ind som væsent-

lige parametre. Der er forskelle på kommunerne – nogle har kapacitet inden 

for de eksisterende rammer, andre må udvide kapaciteten. Og på det politiske 

niveau er der mere laissezfaire holdning i nogle kommuner end i andre. Når 

det kommer til konkrete projekter, som developere tilbyder, er det efter kom-

munernes udsagn aldrig tilfældet, at kun prisen er afgørende. Kommunerne 

lægger vægt på en balance mellem pris og projekternes kvalitet i arkitektoniske 

og byplanmæssige forhold mv. Developerne lægger hovedvægten på et passende 

afkast, men de tager i høj grad forskellige kvalitetsovervejelser med ind, idet 

det er væsentligt at opretholde tillid til kvalitet i off entligheden. Samtidig har 

fl ere developere det indtryk, at udbuddet af byggegrunde ikke er fulgt med den 

stigende efterspørgsel, og dette har presset prisen på byggegrunde op.

For såvel kommuner som developere er evnen til at kunne forudse en ”markeds-

pris” vigtig, denne forudseelse danner på mange måder grundlaget for forhand-

linger mellem parterne om lokalplanindhold mv. Her spiller ejendomsmæglerne 

en ikke uvæsentlig rolle, for de bruges af alle parter til at give et bud på, hvad 

markedsprisen vil være for forskellige typer af byggeri.

Hvorledes foregår processerne? Det skal vi se nærmere på nedenfor, men først 

en gennemgang af rammebetingelser for aktørernes adfærd i lovgivning mv.

Rammebetingelser: lovgivning mv.
Hvis kommunen skal have indfl ydelse på de faktorer, der har betydning for 

grundpriserne i markedsprocessen, skal kommunen enten eje jorden eller 

bruge en række instrumenter, der indirekte påvirker prisen. Disse instrumen-

ter er reguleret i lovgivningen, som groft sagt sætter tre slags af rammer for 

kommunale beslutninger om byggegrundes udnyttelse. De hidrører fra kom-

munalfuldmagten og styrelsesloven, fra boligpolitikken og fra det fysiske 

planlægningssystem.

KOMMUNALFULDMAGTEN forhindrer kommunerne i at subsidiere erhvervslivet 

og enkelte borgere på bekostning af kommunens skatteydere. Samtidig sætter 

styrelsesloven begrænsninger for, hvorledes kommunerne kan sælge grunde. 

Udgangspunktet for kommunale handler med byggegrunde er, at de skal sælges 

til markedspris. Men da det anerkendes, at kommunen og dens borgere har 

interesser i et fremtidigt byggeris udformning, er det muligt for kommunen at 

fi nde projekter, der ud fra en samlet vurdering er ”økonomisk mest fordelag-

tig” for kommunen. På den baggrund kan kommunen inddrage faktorer som 

arkitektonisk udformning, trafi kalt samspil, forhold til områdets off entlige og 

private service, og andre forhold. Her vil der være tale om skøn, og det er ikke 

muligt på forhånd at opstille en eksakt defi nition på, hvorledes ”økonomisk 

mest fordelagtig” skal fortolkes i de enkelte tilfælde.

BOLIGPOLITIKKEN indeholder ingen direkte statslige rammer for kommunalt 

grundsalg i form af fordeling af kommunens boliger på ejerforhold, byggestil, 

størrelse etc. Det er helt og holdent kommunens eget gebet. Det er ingen lov-

givningskrav om, at der skal eksistere socialt byggeri, andelsboliger eller på 

anden måde angivelser af en boligsammensætning. Staten stiller kun krav til, 

at kommunen understøtter borgere f.eks. mht. betaling af husleje, tvangsudlej-

ning, støtte til alment byggeri mv. Men disse krav følger så som en konsekvens 

af kommunens beslutninger om boligsammensætningen – eller de bliver en 

konsekvens af manglende beslutninger derom, altså af boligmarkedets gene-

relle funktionsmåde.
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DEN FYSISKE PLANLÆGNING er det styringssystem, hvorigennem eksplicitte 

eller implicitte beslutninger om en kommunal boligpolitik – boligsammensæt-

ningen – implementeres. Igennem det fysiske plansystem kan den off entlige 

sektor bestemme, hvor der må udlægges jord til byggegrunde, og hvor ikke. 

Udgangspunktet er, at det er forbudt at bygge uden en tilladelse, og den gives 

kun til boliger i byområdernes byzone eller undtagelsesvis – med en ganske spe-

cifi k begrundelse - på landet. I den periode, vi har undersøgt, har systemet haft 

tre niveauer, der danner rammer for hinanden som en art kinesiske æsker. 

Landsplanlægningen varetages af Miljøministeriet, som på visionsplan udpe-

ger, hvor vækst i erhverv og trafi k skal fi nde sted fremover. På dette niveau er der i 

de sidste 15 år gradvis sket et skift fra en ligelig vækstfi losofi , hvor hele landet så 

vidt muligt skulle have del i væksten og dermed også boligvæksten til at der  i dag 

er konsensus om, at hovedstadsområdet har en række kvaliteter, som i lyset af 

globaliseringen må have politisk og planmæssig bevågenhed og dermed tildeles 

vækstmuligheder. Dog er der også konstrueret et østjysk vækstcenter.

Regionplanlægningen er i vores projekt det første konkretiserende niveau for 

den fysiske planlægning, og ansvaret har ligget i Hovedstadens Udviklingsråd 

(HUR), og i amterne i resten af landet. Her fordeles væksten konkret på kom-

muner ud fra en mere detaljeret opfattelse af muligheder og begrænsninger. 

Processen har været, at kommunerne i deres oplæg til regionplanrevision anmo-

der om udlæg af nye områder til byzone inden for regionplanens tidsramme på 

12 år. Hovedstadsregionen har været noget restriktiv. 

Kommune- og lokalplanerne er de konkretiserende instrumenter, og lokalpla-

nen er retligt bindende for borgerne. Planerne må ikke stride imod regionpla-

nen. I kommuneplanen udpeges områder til forskellige anvendelser – erhverv, 

boliger etc. – og bindes sammen med infrastruktur mv. Her kan byrådet ind-

skrive sine visioner for en boligpolitik og konkretisere den til byggekvoter i 

forskellige områder. Disse områder kan så bebygges, når der er udarbejdet en 

lokalplan. Denne angiver i detaljer krav til og restriktioner for byggeri: bebyg-

gelsesprocent, maksimal størrelse af byggeri, begrænsninger på højde, krav til 

materialevalg, parkeringsforhold etc. 

Hvem deltager i beslutninger om udbuddet af byggegrunde 
– og hvordan?

Nøglen til indfl ydelse på bygning af boliger ligger i plansystemet. Det er kompli-

ceret, og det kan kun udnyttes optimalt af organiserede aktører med betydelige 

ressourcer. Det gælder kommunerne og developerne, men også staten har nogle 

roller, og ejendomsmæglere kan være vigtige informationsbærere. Vi ser i dette 

afsnit på deres baggrund for handling, betydningen af ejerforhold, og hvilke 

typer af processer der er specielt interessante i udviklingen af nye boliger.

Plansystemet er et udpræget politisk instrument for byrådene. Der er en række 

krav til procedurer, men ikke mange til det konkrete indhold. Således skal et 

forslag til kommuneplan og lokalplan off entliggøres og diskuteres i off entlig-

heden, men der er ingen krav om, at byrådet skal tage særlige hensyn til det, der 

siges, eller til skriftlige indsigelser. Det er op til en politisk afvejning, og derefter 

er det op til borgerne, om de ved næste valg vil ”straff e” politikere, der ikke har 

fulgt indsigelserne imod en plan. Modsat skal borgerne følge bestemmelserne 

i en lokalplan, og hvis man vil noget andet, må man anmode om dispensation. 

Hvis den ønskede ændring er af større omfang, skal der udarbejdes en ny lokal-

plan, som så skal til off entlig høring. Vi skal nedenfor vende tilbage til eff ekten 

af sådanne ændringer og høringer.
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Kommunerne organiserer sig forskelligt med hensyn til kompetencer relate-

ret til boligpolitik, fysisk planlægning og byggeforhold. Nogle kommuner har 

en traditionel, hierarkisk arbejdsform, hvor arbejde på tværs af de enkelte for-

valtninger koordineres via ledelsen. Men i stigende omfang arbejder man i det 

daglige på tværs af forvaltningerne efter behov. Det kan ske uformelt via ad hoc 

kontakter, men mange bruger nu forskellige versioner af matrixorganisation, 

hvor der enten nedsættes arbejdsgrupper til formålet eller etableres mere per-

manente arbejdsteam orienteret imod bestemte problemstillinger. Dette kan 

have en relativt stor betydning, specielt for koordination af arbejdet knyttet til 

udarbejdelse og modifi cering af planer, jf. casen i kapitlet ”Hovedaktørenes 

oganisationsforhold”. 

Stærke aktører såsom developere tager udgangspunkt i plan-dokumenter, når 

de skal orientere sig om projektmuligheder. Således var regionplanens ideer om 

Store Rørbæk inspirator for en lokal developer, som efterfølgende satte et stort 

skib i søen for at få afgørende indfl ydelse på den videre udformning hen imod 

en realisering. Tilsvarende bruger developere kommune- og lokalplaner til at 

orientere sig om tingenes tilstand, og derefter kan man bruge BBR og andre 

registre til at afdække ejerforhold, fi nde historiske priser mv. På denne bag-

grund kan man danne sig et indtryk af gældende forhold og derefter lægge en 

strategi for at få passende indfl ydelse til et eget projekt. Developerne må derfor 

have organisatorisk kapacitet til at foretage større analyser og bringe dem frem 

til et beslutningsgrundlag for topledelsen, hvor man skal satse i næste budget-

periode. Det betyder, at beslutninger om at gå ind i et udviklingsprojekt skal 

afvejes over for andre handlemuligheder for organisationen, jf. casen i kapitlet 

”Hovedaktørenes oganisationsforhold”. 

Udbud af byggegrunde sker på fl ere måder, alt efter hvem som ejer jorden samt 

hvorledes bolig- og planpolitikken i kommunen er udviklet. Helt overordnet 

kan man sige, at jo svagere formuleret bolig- og planpolitik og jo mindre jord 

kommunen ejer, jo mere tilfældigt bliver udbuddet af byggegrunde.

Lad os tage udgangspunkt i en kommune, hvor der er en udviklet og klart for-

muleret boligpolitik, og hvor man ønsker at byudvikle et område, der på beslut-

ningstidspunktet er landzone. Udgangspunktet er så, at området skal være 

udlagt til fremtidig byzone i henhold til region- og kommuneplan. Opgaven 

er nu at indkøbe jorden – hvis den ikke allerede er købt, nogle kommuner har 

en meget langsigtet strategi – hvorfor man må i forhandling med ejeren om en 

salgspris. Her tages udgangspunkt i prisen som landbrugsjord ganget op med 

en faktor, hvis størrelse bestemmes af den fi ktive pris, ejeren ville få, hvis der 

var tale om en ekspropriation. 

Når kommunen har indkøbt jorden, er den videre behandling som et hvilket 

som helst andet, kommunalt ejet stykke jord. Næste skridt er en endelig beslut-

ning om videre fremgangsmåde. For det første kan kommunen vælge selv at 

udarbejde en lokalplan for området, få den vedtaget i henhold til planlovens 

bestemmelser om høring etc., og herefter etablere infrastruktur, byggemodne 

og sælge de byggeklare grunde, typisk parcelhusgrunde, til de enkelte bygher-

rer. For det andet kan kommunen formulere nogle ideer til områdets udnyttelse 

og herefter udbyde jorden til salg til developere. Disse vil herefter hver for sig 

udarbejde projektforslag og pristilbud. Kommunens (plan)forvaltning gennem-

går herefter tilbuddene og indstiller, evt. efter at have brugt en konkurrence-

komite, hvilket projekt man vil anbefale kommunen at sælge til. Sammen med 

køberen vil kommunen så udarbejde lokalplanen, der kan vedtages i henhold 

til planlovens bestemmelser. For det tredje kan kommunen vælge at udarbejde 

en lokalplan efter planlovens bestemmelser og herefter udbyde jorden til salg 
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hos developere. Disse må så tage lokalplanens bestemmelser i betragtning, når 

de udarbejder deres tilbud.

Kommunerne vil normalt arbejde sammen med lokale ejendomsmæglere for at 

fastslå, i hvilket prisleje en konkret grund sandsynligvis vil ligge. Det sker ofte 

ved, at forvaltningen spørger to mæglere om deres vurdering, og så kan man 

følge en af dem eller tage gennemsnittet. 

Staten ejer jord mange steder i landet, men er desuden klageinstans: 

Naturklagenævnet bliver i en række sager aktør, fordi lokale borgere indbrin-

ger et lokalplanforslag for det, typisk med den anke, at der sker en for stærk 

byfortætning i forhold til eksisterende bebyggelse. Naturklagenævnet er dog 

uafhængigt af ministeren. For grundenes vedkommende er det i disse år specielt 

områder, der tidligere var ejet af Forsvaret samt DSB og Banestyrelsen, som 

bringes på markedet. Der er det særlige, at disse områder ofte ikke er omfattet 

af kommune- og lokalplaner, fordi kommunen historisk set ingen jurisdiktion 

har haft over områderne. Men hvis de skal overgå til anden brug, skal plan-

grundlaget bringes i orden. I mange tilfælde er det FREJA, som anvendes til 

salgsprocessen. 

Sidste mulighed er, at jorden er privat ejet i byzone. Her har kommunen ingen 

aktiv rolle at spille, men forholdene for grundsalg vil være forskellige, alt efter 

hvilken formuleret bolig- og planpolitik kommunen har. I nogle tilfælde er der 

tale om bar mark, og så ligger der normalt nogle forventninger om den fremti-

dige udnyttelse, baseret på kommuneplanen og/eller en lokalplan. Men hvis det 

er et større område, vil der i de fl este tilfælde blive tale om enten en byfortætning 

eller en byomdannelse. Dette vil i de fl este tilfælde få konsekvenser for de eksi-

sterende planer – de må laves om. 

Ved byfortætning er der en eksisterende bebyggelse, som ejeren typisk vil rive 

ned for at bygge nyt med henblik på en større udnyttelse af jorden ved en højere 

bebyggelsesprocent.. Det vil i de fl este tilfælde forudsætte ændring af en lokal-

plan eller udarbejdelse af en ny, som oftest i de tilfælde, hvor området er omfattet 

af ældre byplanvedtægter. 

Ved byomdannelse er det typisk et tidligere erhvervsområde, hvor produktionen 

er fl yttet et andet sted hen eller blot nedlagt, og nu vil ejeren omdanne området 

til boliger, enten ved ombygning af eksisterende bygninger (og evt. nybygning 

til supplement), eller ved nedrivning og efterfølgende nybygning. I alle tilfælde 

skal der udarbejdes en ny lokalplan.

Den off entlige sektors hovedaktør i beslutninger om udbud af byggegrunde 

er således byrådet og den kommunale forvaltning. Byrådet tager de endelige 

beslutninger, og det er (plan)forvaltningen, der i samspil med det relevante stå-

ende udvalg i kommunen udarbejder beslutningsgrundlaget. Det sker oftest i 

samspil med developere, som i de fl este tilfælde er private selskaber, men hertil 

kommer det statslige ejendomsselskab FREJA og i enkelte tilfælde en statslig 

organisation. Naturklagenævnet kan komme ind som klageinstans.

Betydningen af forskellige roller
Hvad betyder de forskellige aktører i processerne hen imod en beslutning om nyt 

byggeri? Det er der ikke noget generelt svar på, for det kan være meget afhængigt 

af den enkelte sag. Vi kan imidlertid sammendrage nogle typiske træk for de 

forskellige aktører.
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Inden for plansystemets rammer er statens rolle begrænset til at lægge de over-

ordnede, landsplanmæssige rammer for landet som helhed og derefter ved at 

godkende de enkelte regionplaner. I denne godkendelsesproces kan staten 

nægte at acceptere boligvækst i visse områder. Det er igennem 2000-årene sket, 

først ved den statslige udmelding om statslige interesser, og derefter konkrete 

forhandlinger i forbindelse med godkendelsesprocessen. I disse processer har 

staten haft en vis indfl ydelse i hovedstadsområdet, hvor hovedsynspunktet var, 

at byvæksten skulle fl yttes ind i ”byfi ngrene”. Det havde konsekvenser for de 

kommuner, der stort set ikke har arealer tilbage inden for fi ngerområderne, 

f.eks. Helsingør. Alt andet lige vil der blive et prispres i sådanne kommuner, 

men naturligvis afhængigt af alternativer i omegnskommunerne, og afhængig 

af den rummelighed, der er tilbage.

Naturklagenævnet har en begrænset rolle, som kun kan igangsættes ved, at bor-

gere eller Danmarks Naturfredningsforening indbringer en plansag for det. Så 

vidt vi kan konstatere, er der ikke givet borgere medhold i, at en byfortætning 

er for voldsom i forhold til eksisterende bebyggelse og tidligere planer, hvis 

kommunen udarbejder en ny lokalplan. Hvis kommunen ønsker fortætning ved 

fornyet planlægning, får den det. Planloven fortolkes således, at hvis det poli-

tiske ønske om en ændring er til stede, er det i overensstemmelse med lovens 

mening. Man kan ikke påklage politiske forhold, kun retlige forhold. Så hvis 

der er tale om en dispensation fra eksisterende lokalplan, er sagen en anden, 

og så afhænger afgørelsen af den konkrete plans formuleringer og dermed den 

retlige status.

Når staten optræder som sælger, er udgangspunktet at få en god pris. FREJA 

optræder som en markedsaktør, men vil normalt ikke drive prisen længere, end 

at projektkvaliteten får betydning. Organisationen har så lang en tidshorisont, 

at man ønsker at stille krav til projektkvaliteten og forventer derved på sigt at 

få det bedste udbytte. Nogle sager køres af ministerierne selv – i disse år er en 

række tidligere kaserneområder i spil, og i det omfang, de ligger i landområder, 

er kommunerne stillet over for en forhandlingsproces, hvor man skal afveje 

omkostningerne ved etableringen af kommunal service over for ministeriets 

ønsker om at kunne sælge til nye boliger, og med henvisning til, at der er fore-

taget nogle investeringer i eksisterende bygninger, som ellers går til spilde. I 

sagens natur er der ingen ”rigtig” løsning her, udfaldet beror på forhandling 

mellem parterne.

Kommunerne foretager de konkrete beslutninger om lokalplan mv., og er derfor 

hovedaktør i beslutningsprocessen. For det første er (plan)forvaltningen ”fi lter” 

i forhold til diverse henvendelser fra developere m.fl . Forvaltningen kan orien-

tere om eksisterende planer og fortælle developerne om mulighederne inden 

for disse rammer, herunder om politikernes sandsynlige holdninger til eventu-

elle ændringer f.eks. ved byfortætning. For det andet kan forvaltningen vurdere 

skitseforslag og deres arkitektoniske kvaliteter, og indgå i diskussioner om 

eventuelle tilpasninger. 

Der tales meget om borgmesterens centrale rolle i sådanne beslutninger. Det er 

vores klare indtryk, at f.eks. developere meget gerne vil tale med borgmesteren, 

og vi ved, at de faktisk også taler med ham eller hende. Men på den anden side er 

det ikke vores indtryk, at borgmestrene indgår i specielle ”deals” eller på anden 

måde tager beslutninger, der radikalt afviger fra det, byrådets fl ertal alligevel 

ville være enig i. Men det er samtidig klart, at en eventuelle opposition inden 

for planspørgsmål vil føle, at borgmestrene har stor magt. Det har borgmestre 

i kraft af deres position som både politiske og administrative ledere. Alle ledere 

har magt, hvis de bruger deres rolle fuldt ud, og borgmestre er ingen undta-

gelse. Udviklingen i en kommune markeres bl.a. ved nye bygninger, og derfor 
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bliver borgmesteren hurtigt indblandet i sådanne sager. Det gør imidlertid ikke 

deres adfærd mindre legitime men en politisk opposition vil naturligvis angribe 

rimeligheden i et sådant forløb. Det ligger i rollerne i det lokalpolitiske system, 

at sådanne uenigheder må forekomme.

Her kommer naboforholdene ind. Beslutninger om ændrede rammer for lokal-

planlægningen kan være meget vidtrækkende for dem, der bor tæt på, og tema 

nr. 1 for kraftige reaktioner er byggeri i højden. Det er stort set undtagelses-

frit og ud fra den enkeltes situation meget forståeligt, at forslag om etagebyg-

geri vækker protester fra naboerne. De vil gøre alt for at søge støtte hos lokale 

politikere for at få talsmænd inden for byrådet. Så hvis der er en opposition i 

planspørgsmål, f.eks. mht. udbygningstakten i kommunen, vil lokalplansager 

være oplagte muligheder for at demonstrere viljen og evnen til lokalpolitisk 

opposition. 

Eff ekterne af nabomodstand er forskellige. Vi har set tilfælde, hvor fi re planlagte 

etager endte med tættere og lavere bebyggelse. I andre tilfælde er nabomodstan-

den blevet fejet af bordet. Vi kan kun sige, at det afhænger af omstændighederne, 

men det er naturligvis afgørende for en beslutning om at bygge i højden, at 

byrådets fl ertal tør gå imod lokal modstand. 

Det skal imidlertid bemærkes, at nogle byråd handler noget ”uplanlagt” ved 

skridtvis at tillade ændringer i plangrundlaget for mindre områder. En række 

borgere spørger med en vis ret, hvor deres retssikkerhed er henne, hvis en lokal-

plan stort set altid kan ændres f.eks. i retning af højere byggeri. Men på den 

anden side kan vi ikke gøre op, hvor meget det sker, for så skal vi have en viden 

om, hvor mange sager der ”dør i starten”, fordi det efter en samtale med forvalt-

ningen ikke anses for muligt at få dem gennemført imod de gældende bestem-

melser. Det kan vi kun vide, hvis der foretages en undersøgelse af et større antal 

henvendelser til kommunerne og deres skæbne i så henseende. Tilbage står så, 

at borgerne føler en utilfredshed, og det er spørgsmålet, om politikerne ikke i 

højere grad bør tage det overordnede plangrundlag op til revision, bl.a. i lyset 

af statens krav om at begrænse væksten i hovedstadsområdet til byfi ngrene. Alt 

andet lige må det på sigt give anledning til byfortætning og højere byggeri.

Bortset fra beliggenheden er prisen på en grund først og fremmest afhængig af 

byggerettens størrelse. Ud fra det grundlag søger kommunerne at fi nde et pris-

niveau, og det sker som nævnt typisk i samspil med lokale ejendomsmæglere, 

der ud fra deres erfaringer angiver en m²pris. Kommunerne er naturligvis ret 

afhængige af mæglerne, hvis man vælger at spørge dem, for ellers var der ingen 

grund til at bruge dem. 

De helt afgørende aktører i prisdannelser på byggegrunde er developerne. De 

afgør, om et byggeri skal gennemføres, når lokalplanforhold etc. er afklaret. Nu 

er det ikke således, at developere alene bygger på grundlag af en stor gevinst; det 

skal vi vende tilbage nedenfor. Men på et tidspunkt bliver deres gevinst så ringe, 

at de får mere ud af alternativ anvendelse af deres ressourcer inden for koncer-

nen. Og så bygges der ikke, og der sælges ikke byggegrunde i nævneværdigt 

omfang – der er så kun de små parcelhusbyggere tilbage. Developerne arbejder i 

bund og grund ud fra en kalkule eller business case. Der er tale om en i udgangs-

punktet ret simpel regnen baglæns. Først skal man afgøre, hvilken m²pris man 

må antage at kunne at sælge den færdige bolig til. Herefter er regnestykket: 

Hvilke udgifter er der erfaringsmæssigt til forskellige aktiviteter i byggeproces-

sen? Hvilke andre udgifter er der? Hvilket afkast skal man budgettere med? Når 

disse tre typer udgifter er trukket fra salgsprisen – det hele beregnes per m² – er 

der et residual, som angiver, hvad grunden må koste. Hvis udbudsprisen for 
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grunden er højere, må man enten forhandle prisen ned, mindske afkastet eller 

undlade at gennemføre projektet.

De lokale grundejeres betydning er først og fremmest, at de beslutter, om de vil 

sælge eller ej til en bestemt pris. Deres selvstændige indfl ydelse på processerne 

vil stort set kun kunne etableres, hvis de indgår i et partnerskab med developeren 

eller selv påtager sig rollen som developer – hvilket man faktisk ser i mindre 

byggesager. Store developere går sjældent ind i sager under 15 boliger, men der 

er i den størrelsesorden et marked for de mindre developere.

Aktørernes incitamenter for deltagelse
Stereotyperne er, at developerne maksimerer deres profi t, kommunerne sælger 

grunde for at redde borgerne for skattestigning, og borgerne vil ikke have noget 

nyt i baghaven. Vi kan naturligvis fi nde belæg for alle påstandene, men billedet 

er betydeligt mere kompliceret.

Kommunerne er politiske organisationer, og i visse tilfælde kan man sikkert 

fi nde beslutninger, der alene er funderet på et politisk mandat. Men det sker 

efter vores erfaring ikke særlig tit – Ritt Bjerregaards 5000-kroners-byggeri i 

København er en markant undtagelse. Kommunerne er underlagt lovgivningens 

begrænsninger mht. at favorisere aktører i lokalsamfundet eller andetsteds, 

og de må i kraft af deres organisatoriske opbygning betragtes som rationelle 

aktører, hvor forskellige afdelinger i forvaltningen ofte afbalancerer hinan-

den i beslutningsprocessen. Beslutninger om de forskellige former for planer 

og efterfølgende beslutning om eventuelle grundsalg bygger på analyser og 

høringer af interesserede parter. Men hvilken form for rationalitet anvendes 

så? Maksimerer de en indkomst til kommunekassen for ikke at sætte skatten op? 

Analyserer de sig frem til en økonomisk balance mellem indtægter og udgifter? 

Vil de gerne tækkes lokale grundejeres ønsker om at sælge til en høj pris? Vil 

de først og fremmest tjene kommunens eksisterende indbyggere, eller har de 

en vision for fremtiden, som de planlægger sig hen imod? Eller vil kommunen 

blot skabe konsensus mellem de involverede parter for så at gå videre til næste 

sag på dagsordenen?

Vi har nok kunnet fi nde elementer af alle disse rationaler. Men vi ser udviklingen 

gå ret entydigt i retning af dels ønske, vilje og evne til at planlægge en fremtid 

for kommunen, dels en kapacitet til at afveje væksten i boliger med den sam-

lede kommunale økonomi, således at de kommunale institutioner og øvrige 

ressourcer udnyttes optimalt. I lyset af mange års oprustning i kommunerne 

for at etablere analysekapacitet kan det vel ikke undre, hvis dette kommer til at 

dominere i de kommunale beslutningsprocesser. Hermed bliver boligvæksten 

sat ind i en kommunaløkonomisk sammenhæng, og beslutninger om fremtidigt 

udlæg vil så afhænge af, om kapaciteten udnyttes optimalt. 

Det betyder, at priserne på grunde ikke er en primær parameter i kommunernes 

beslutningsgrundlag. Det er de dog indirekte, når kommunen skal beregne, 

hvorledes f.eks. tilfl yttere påvirker den kommunale økonomi mht. skatteindtæg-

ter og træk på kommunens institutioner til børn og ældre. Men for den enkelte 

kommune kan prisen da kun presses ned ved, at man bygger tæt/lav, eller endnu 

bedre, i højden. Og det sidste er der konsekvent borgermodstand imod i nabola-

get. Derfor er løsningen i højden i praksis kun farbar i de større byområder, eller 

hvis byrådet eksplicit har taget beslutning derom. Og selv da vil developernes 

interesse bevirke, at prisen på slutproduktet bliver tæt på markedsprisen. 

På grund af interessen i at holde styr på kommunaløkonomien har de fl este 

kommuner altså intet incitament til at udbyde store grundstykker for at bringe 
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markedsprisen på byggegrunde ned. Hvis der er normale markedskræfter på spil 

på boligmarkedet, vil priserne på grunde i kommuner, der ikke ønsker vækst 

på grund af manglende institutionel kapacitet, derfor fortsat stige i forhold til 

andre kommuner, hvis der er tilstrækkelig efterspørgsel. 

Der er i dag en række kommuner, der har meget lidt rummelighed, og som ikke 

har usigt til voldsom meget mere byzoneudlæg. Her kan vi blandt en række 

politikere iagttage en laissezfaire-holdning: Man tager udviklingen projekt for 

projekt, som developerne præsenterer dem, og efterkommer i stort omfang 

deres ønsker om at medvirke til en byfortætning. Det sker ikke på grundlag af 

nærmere analyse, men som politisk reaktion på, hvad man betragter som tinge-

nes tilstand. I lokalpressen ser man en række reaktioner fra bekymrede borgere, 

men om denne bekymring deles bredt, må vi se til næste kommunevalg.

En række kommuner uden for vækstområderne har i en del år ikke solgt ret 

mange grunde, men har oplevet et skift i lyset af prisstigningerne i vækstcen-

trene. Nogle vælger her at sælge de meget godt beliggende grunde så dyrt som 

muligt, og så holde et mere moderat prisniveau på andre grunde for at sikre 

”grunde til alle”. Andre vælger at lave budrunder for at få et så højt afkast som 

muligt, de etablerer altså et egentligt, lokalt marked. De oplever væksten i mar-

kedet som stærkt afhængigt af pendlingsafstande til vækstcentrene, men hertil 

kommer en lokal efterspørgsel i kraft af husstandsudtynding og ønsker om 

modernisering. Disse kommuner lægger stor vægt på en kommuneplanlæg-

ning, der skaber et så attraktivt lokalt bymiljø som muligt.

Developernes incitamenter for at deltage er krystalklare: De skal tjene penge. 

Men når det er sagt, optræder en række andre motivationer. De ønsker først og 

fremmest at være kendt i off entligheden som bygherrer for kvalitetsbyggeri, 

både teknisk for den enkelte bolig og for de omkringlliggende fællesarealer. 

Dernæst kommer, at de afdelinger, vi har talt med hos de store developere, er 

elementer i en større organisation. De er dels afhængige af andre dele af organi-

sationen i deres arbejde, dels afhængige af en konkurrence om ressourcer inden 

for den større koncern. Her er der topledelsen og bestyrelsen, som bestemmer 

– og hvis et projekt fra udviklingsafdelingen giver et dårligere afkast end andre 
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projekter fra andre afdelinger, vil det stort set automatisk få en lavere prioritet. 

For de små developeres vedkommende er forholdene i organisationen mindre 

komplicerede. Nogle er selvbærende i kontakt med de lokale banker, andre er 

afhængige af større fi nansielle virksomheder bag ved aktiviteterne.

Derfor er budgettet for et projekt en afgørende faktor i beslutningsprocessen 

hen imod et ja eller nej til en virkeliggørelse. I ethvert budget ligger der en usik-

kerhed, og jo fl ere parter, man er afhængig af i implementeringen, jo større 

risikopræmie må man lægge ind i budgettet. Omvendt vil mindre risiko betyde 

mindre margen i budgetteringen for de relevante poster. Og dermed er der større 

plads til en højere grundpris og/eller højere gevinst. Men der er grænser for, 

hvor høj en gevinst der budgetteres med, så derfor vil projekter med lav risiko 

alt andet lige betyde lavere pris for slutkøberen. 

Det er en af grundene til, at developerne er interesserede i at indgå i partnerska-

ber: Herved mindskes risikopræmierne, og man kan bygge billigere og/eller 

tjene fl ere penge på projekterne. Vi har fremlagt et sådant eksempel, men vi har 

også hørt forskellige og noget kritiske røster over for partnerskaber fra andre 

aktører – som ser en risiko for en forvridning af markedet og en risiko for, at 

styrelseslovens krav om markedspris omgås direkte eller indirekte. Vi har ikke 

haft mulighed for at teste denne kritik nærmere, rette modtager af sådan kritik 

må være tilsynsrådene. 

Budgetteringssystemet er en afgørende faktor for, hvornår developerne stop-

per byggeaktiviteterne: Når det budgetterede overskud kommer under en vis 

grænse, bliver projektet ikke gennemført. Overskuddet kan forøges ved at ned-

sætte byggeomkostningerne og ved en lavere grundpris. For øjeblikket siger 

developerne, at grundpriserne må ned, ellers stopper de fl este projekter. De 

oplever hos grundejerne en modvilje mod at sætte priserne ned, der er en klar 

træghed i dette marked. Men så må tiden jo arbejde for en bedre forståelse for 

vilkårene hos grundejerne – developerne køber ikke dyr jord op, hvis det resul-

terende byggebudget ikke giver tilstrækkeligt overskud.

Markedet for byggegrunde
Ovenstående analyse leder frem til, at grundpriser i sig selv ikke har så megen 

interesse for købere som den endelige salgspris for boligen, der kommer til at 

ligge på byggegrunden. Det er på baggrund af den estimerede pris på de færdige 

boliger, de egentlige markedsbeslutninger om køb og salg tages. Dernæst er 

det således, at priser på boligmarkedet er stærkt påvirket af forventninger. Og 

når man køber en grund, er forventningerne til markedet, når byggeriet er fær-

digt, vigtigt for en beslutning om, hvilken pris man fi nder acceptabel. For den 

enkelte borger, der køber en grund for at bygge et parcelhus, er forventningen 

ofte, at man skal bo der i en årrække, og derfor er en salgspris senere ikke så 

tæt på bevidstheden. For en developer derimod er det den forventede pris, der er 

afgørende for en beslutning om at ville gennemføre et projekt. Tidshorisonten 

kan være alt fra seks måneder, hvis lokalplan allerede foreligger, til 15 år, hvis 

området først skal inddrages i byzone, der skal laves kommune- og lokalplaner 

mv.

Der er stor forskel på kommunernes og developernes beslutningsmodeller. For 

kommunernes vedkommende er der mange forhold, som skal sammenvejes i 

en beslutning, hvor kommunen har indfl ydelse på prissætningen. Det er indly-

sende, at ved byfortætning og byomdannelse samt ved større nye projekter på 

bar mark er det ganske komplicerede forhold, der afvejes over for hinanden, 

under hensyntagen til planfaglige og naturfredningsmæssige forhold og for-

ventede reaktioner i nabolaget. Det er beslutningsprocessen om lokalplanens 
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udformning, der samler disse overvejelser. Vi har illustreret, hvorledes nogle af 

disse forhold kan udmøntes i kommunens statistiske og økonomiske bereg-

ningsmodeller, og vi ved, at nogle kommuner arbejder på at sofi stikere disse 

systemer. Samtidig søger de at organisere forvaltningen således, at det er muligt 

smidigt at bringe de forskellige former for ekspertise sammen i konstruktionen 

af beslutningsgrundlaget.

For developerne er det lettere at opstille beregningseksempler, og det har vi gjort 

i kapitlet om hovedaktørenes orgnisationsforhold – uden at vi dermed siger, at 

de bagvedliggende faktorer alle er lette at tilvejebringe. Det er her, developernes 

evne til at organisere deres ekspertise bliver afgørende, ligesom de aktivt kan 

arbejde med indhold og eff ektivitet i de forskellige elementer, der tilsammen 

udgør entreprisesummen. Men på det grundlag kan man sætte de forskellige 

udgiftsformer sammen i et regneark, og derefter er spørgsmålet groft sagt, om 

afkastet er passende. Hvis det er det, kan de eksisterende grundpriser accepte-

res. Hvis ikke, må grundprisen eller afkastet ned, og/eller risikopræmien i de 

enkelte faktorer reduceres ved partnerskaber mv. 

Hvorledes kan man så karakterisere byggegrundsmarkedet? Det er først og 

fremmest en række forskellige markeder, og kun et enkelt kan siges at opfylde 

de normale krav til et marked. De øvrige processer falder ind under betegnelsen 

forhandlet økonomi.

Først markedet. Vi har set, at auktioner i klassisk forstand, dvs. budrunder, er 

anvendt, og mekanismen har været, at kommunen har etableret en mindste-

pris, og herefter har køberne budt på grundene. Gennemsnitsprisen i forrige 

runde har så dannet udgangspunkt for senere budrunder med sammenlignelige 

grunde. Auktioner er således mulige, og de virker som eff ektive instrumenter til 

at skabe en markedspris. Men forudsætningerne er de klassiske: Der skal være 

mange købere, og købet skal være reguleret, dvs. at der skal være en færdig 

lokalplan, som danner kvalitetskravene og gennemsigtighed i forhold til det 

kommende byggeris udformning.

Ved større byggerier – og det er langt de fl este byggesager – er sagen en noget 

anden. Der er ikke mange købere, men en række developere vil være interesse-

rede. I enkelte tilfælde har kommunen lavet en lokalplan, og så ved developerne, 

hvad de har at forholde sig til – omend en ofte hørt reaktion er, at den lokalplan 

arbejder man så på at få lavet om. Men i de fl este tilfælde har kommunerne 

ikke færdige lokalplaner for området. De ved nemlig, at developerne helst vil 

have medindfl ydelse på processen, og hvis det er tilfældet, vil prisen kunne 

blive højere, idet risikoelementet (”vi skal helst have lavet den plan om”) for 

developeren mindskes. Derfor er såvel pris som udformning af det kommende 

byggeri elementer i en række processer, der bedst kan betegnes som en løbende 

forhandling. Kommunerne har her klart tilkendegivet, at de ikke går efter den 

højeste pris, men efter projekter, der har de rette planmæssige og arkitektoniske 

kvaliteter – sammenvejet med den tilbudte pris fra developeren.

I sagens natur kan man herefter ikke sige noget om en markedspris i klassisk 

forstand for grunden. Derimod vil den pris, boligerne siden udbydes til, være 

udtryk for en forventet pris, men det er naturligvis kun den endelige salgspris, 

som er en markedspris. Disse priser er som bekendt for nedadgående i store 

dele af landet igennem 2007, og dermed er developernes lyst til at igangsætte 

nye projekter begrænset. 

Vi må derfor for grundprisernes vedkommende konkludere, at grundlaget for 
prisen på byggegrunde er a) den pris pr m² byggeret, som en developer vil 
betale for at kunne budgettere et byggeprojekt med et passende afkast til virk-
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somheden, eller b) den pris, der kan opnås ved en budrunde mellem borgere 
på parcelhusgrundmarkedet. En række yderligere faktorer vil have betydning: 

beliggenhed (i kommunen, og kommunen i forhold til andre kommuner), og 

typen af byggeri. Hertil kommer makroøkonomiske faktorer såsom rentefor-

hold og vækst i økonomien – de er holdt uden for vores analyse. 

Man kan spørge, om det ville være en god idé at få fl ere boliger ind på det samme 

areal. Det er jo byfortætning, og meget tyder på, at prisen per bolig dermed vil 

falde noget for grundens vedkommende, men ikke mere, end man ser i relatio-

nerne, der i forvejen er f.eks. mellem rækkehuse og parcelhuse. Det er nemlig 

byggeretten, altså størrelsen af den enkelte bolig, der er bestemmende for stør-

stedelen af prisen for den færdige bolig. Jo fl ere kvadratmeter byggeret, develo-

peren kan få, jo højere grundpris. Og hvis vi ser på etagebyggeri, er problemstil-

lingen næppe til stede. Grundprisen stiger med antallet af byggeretter.

Hvorfor bliver der ikke udbudt fl ere grunde, så prisen kan bringes ned? 

Hovedaktørerne er kommuner og developere, og kommunerne har en meget 

begrænset interesse i, at der bliver udbudt så mange grunde, at kommunen skal 

investere i nye institutioner – derfor er kommunens interesse, at en evt. vækst 

sker i begrænset tempo, således at der er balance i den kommunale økonomi. 

Developerne har også begrænset kapacitet – der er ingen ledig arbejdskraft i den 

periode, vi har set på – og de har en stærk interesse i at opnå et godt forhand-

lingsresultat med kommunen om lokalplanens udformning. Men først og frem-

mest skal de økonomisk have et positivt afkast, og dermed ser de gerne en lavere 

grundpris, hvis deres afkast er truet, men de har ingen interesse i et meget stort 

udbud af grunde, da det vil øge usikkerheden for kalkulen af fremtidigt salg.

Om der kan udbydes grunde, afhænger primært af ejerforhold. Private grunde 

kan kommunen kun påvirke ved indholdet af lokalplanen for området, og prisen 

er så op til ejerens accept. For kommunale grundes vedkommende afhænger 

beslutningen først og fremmest af kommunaløkonomiske overvejelser, og hvis 

de er positive, af projektkvalitet. Kvaliteten er kommunen selv herre over ved 

egne parcelhussalg via lokalplanen. Ved projektsalg til developere afvejes pro-

jektkvalitet og pris, og prisen synes ikke at være den absolut første prioritet. 

Om der bliver solgt grunde, afhænger primært af prisniveau i forhold til forven-

tet salgspris af den færdige bolig. Vi ser her bort fra enkeltsalg af kommunale 

grunde til private, som er et ret lille marked. Langt de fl este boliger bygges af 

developere, og det er deres priskalkule i udarbejdelsen af deres business case, 

som er afgørende for en beslutning om at gå i gang1. 

På denne baggrund konkluderer vi, at ingen af de største aktører på boligmar-

kedet – kommuner og developere – har incitament til at medvirke til et stort 

udbud af byggegrunde. De har interesse i en udbygningstakt, der matcher med 

deres økonomi og kapacitet.

Statistisk grundlag for analyser
Vores analyse er langt overvejende sket på grundlag af kvalitative metoder. Ud 

over den kvalitative metodes styrker skyldes det, at afdækningen af det statisti-

ske materiale på området viser, at der kun eksisterer anvendeligt materiale i et 

lille omfang. Hverken Danmarks Statistik eller andre off entlige institutioner 

har materiale, der kan anvendes til at give et korrekt billede af prisudviklingen 

1 Den endelige beslutning om faktisk at bygge er oftest afhængig af, at der på projektniveau er 
solgt 33-50 pct. af boligerne.
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for byggegrunde i Danmark. SKAT understreger også vanskeligheden ved at 

konstruere et sådant materiale på grund af byggegrundes karakter som en vare, 

der kun sjældent handles gentagene gange. Vi har derfor anvendt materiale, der 

indirekte har beskrevet prisudviklingen på byggegrunde og forholdet til ejen-

domspriser – nemlig de off entlige vurderinger. Selvom den off entlige vurdering 

afviger fra markedsprisen, følger de to dog hinanden, og vi mener derfor, at 

førstnævnte angiver udviklingen på sidstnævnte i et tilfredsstillende omfang 

– givet det manglende optimale datagrundlag.

Kunne man lave gode analyser med bedre statistikker? Det anvendte statisti-

ske materiale er som nævnt kommet til kort på forskellige områder. Et mere 

ønskværdigt statistisk grundlag havde sondret mellem forskellige anvendelses-

muligheder for byggegrunde under 2000 m2. Om en grund skal anvendes til et 

parcelhus eller til en vindmølle, har afgørende betydning for prisen. Forbedrede 

statistikker på dette område kunne føre til bedre analyser for prisudviklingen 

for grunde og dennes sammenhæng mellem boligprisudviklingen, end analy-

ser baseret på off entlige vurderinger tillader. Endvidere ville datagrundlag på 

et mere deltaljeret niveau end det kommunale betyde muligheden for at gran-

ske, hvilken eff ekt udbud af byggegrunde har på boligpriserne i området, hvor 

byggegrundene udstykkes. Rapporten har fl ere gange berørt ”naboers mod-

stand mod projekter”-eff ekten og deres ofte negative indvirkning på antallet 

og omfanget af nybyggeri, og et datamateriale på boligkvartersniveau kunne 

afdække, hvorvidt fl ere udstykninger fører til forringelser af ejendomspriser i 

nabolaget. Spørgsmålet er, om det kun er naboen, der bliver generet af lejlig-

hedskomplekset i fem etagers højde, eller om det øgede antal boliger i området 

sænker værdier på de først opførte boliger?

Udviklingen på området efter strukturreformen
Strukturreformen har haft konsekvenser for arbejdet med byggesager og plan-

lægning, og i nogle sammenlægningskommuner har man desuden oplevet, at 

forskellige traditioner eller kulturer relateret til boligmarkedet har vist sig. Men 

de største skift skyldes organisationsændringerne.

 

UDBUDSOMFANG. Nogle developere peger på, at man kan forvente udbud af 

større arealer, fordi den enkelte kommune er blevet større. En lille kommune 

vil i sagens natur sjældent forvente en meget stor absolut tilvækst og udbyder 

derfor mindre (parcelhus)grunde – som vi har set det med lokale auktioner 

rettet imod den enkelte borger. En større kommune kan håndtere større absolut 

vækst, og man kan i lyset af statslige ønsker om byfortætning og stationsnær 

beliggenhed forvente, at en række fremtidige udbud vil omfatte relativt store 

byggerier inden for byfortætning og byomdannelse, og hvis muligt, tæt på det 

eksisterende jernbanenet. Det peger på en cementering af de større developeres 

roller i markedet.

Men samtidig har kommunerne en interesse i at kunne opretholde serviceni-

veauet i de mindre byer. Man kan derfor forvente, at der stadig vil være udbud 

af byggegrunde i de mindre byer, og her kan man regne med en vis optimering 

i forhold til institutionskapaciteten i området. Her vil især de kommuner, der 

har store landdistrikter, kunne forventes at forfølge en aktiv opkøbsstrategi for 

dermed at have styr på udviklingen. Her er mulighederne især for mindre develo-

pere og for almindelige borgere, der vil bygge et hus.

OPGAVEÆNDRINGER. Strukturreformens opgaveændringer har næppe i sig selv 

nogen eff ekt på boligmarkedet. Men sammenlægningerne har en række andre 

konsekvenser. For det første har mange kommuner været ”lagt ned” i forbin-

delse med sammenlægningerne af de gamle kommuners organisationer. Det er 
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gammel lærdom, at sammenlægninger af organisationer er vanskelig og tager 

tid, så der er ikke noget specielt at bebrejde kommunerne specielt i den sam-

menhæng. Men det har konkret betydet udskydelse af beslutninger inden for 

byggeområdet i en del kommuner. Til gengæld betyder kravet om ny kommune-

planlægning nu, at mange kommuner har måttet tage hele boligudviklingen op 

til nærmere analyse og debat i kommuneplan-revisionsprocessen. Dette skulle 

de styrkede planlægningsafdelinger være bedre rustede til at tage fat på, og vi 

har klart sporet i sammenlægningskommunerne, at ledelsen er tilfreds med den 

større professionalisme, som de nye, større enheder muliggør.

I det omfang, der er sket fysisk omlokalisering – og det er jo sket de fl este steder 

– er spørgsmålet på sigt, om man vil beholde de gamle rådhuse som ramme for 

forskellige dele af forvaltningen, eller om de før eller senere vil blive samlet i 

større rådhuse på en enkelt lokalitet. Hvis det sker, kan det få konsekvenser for 

boligmarkedet i kommunen, idet der alt andet lige vil blive større pres på byen 

med rådhuset, og mindre på de øvrige byområder. Men imod dette taler folks 

klare øgede vilje til at acceptere forøget pendling – og der er jo i øvrigt ingen, der 

siger, at de ansatte i de tidligere små kommuner alle boede i kommunen.

OVERGANGSEFFEKTER. Vi har i det store og hele ikke kunnet spore voldsomme 

konsekvenser af strukturreformen. Der er sket en vis forsinkelse af sagsbehand-

ling på grund af organisatoriske ændringer, så man kan ikke afvise, at der i 

sammenlægningsperioden er sket en reduktion af det samlede udbud af byg-

gegrunde. Og i et enkelt tilfælde har sammenlægningerne medført en så for-

ringet kommunal økonomi, at planlægningsafdelingen ikke så det muligt for 

kommunen på egen hånd at gennemføre et stort ny-by-projekt i det nuværende 

landdistrikt. Det betyder i hvert fald på kort sigt, at kommunen må lade en lokal 

developer få stor indfl ydelse på den videre udvikling af ny-by-projektet. Men da 

den byudvikling under alle omstændigheder først skal igangsættes fra 2009, er 

der ingen konkrete ændringer at spore i dag.

I de tilfælde, hvor der har været forskellige politiske tilgange til lokalplansager 

– f.eks. mht. ekspropriation – har strukturreformen medført ændringer i for-

valtningens grundlag for handling. De sager, vi har hørt om, er gået i retning af 

mindre laissez-faire og højere grad af en planlægning, der er styret af kommu-

nen og specielt forvaltningens analysekapacitet. Det har også betydet en mere 

positiv holdning til muligheden af ekspropriation. Det er ikke er det samme 

som, at der faktisk foretages ekspropriationer – men et forhandlingsforløb om 

salg af arealer vil forløbe forskelligt, hvis sælgerparten er bevidst om, at kom-

munen om nødvendigt vil overveje ekspropriation. 

Perspektivering: mulige effekter af lille udbud/høje grundpriser
Vi skal afslutningsvis perspektivere analysen i forhold til en række samfunds-

mæssige problemstillinger, som har været fremme i debatten om udviklingen 

i grundpriserne: pendling, risiko for en prisboble, incitamentet til produktivi-

tetsforbedring, udgiftsniveauet i byggebranchen, lønomkostningspres i øvrigt 

og tendensen til boligmæssig segregering.

PENDLING. Alle faktorer peger på, at høje grundpriser har bevirket, at boligkø-

bere er villige til at bevæge sig ”længere ud” fra arbejdsstedet og købe relativt 

billigere boliger i kraft af lavere grundpriser. Men det synes ikke kun at være 

grundpriserne, der er lavere, i hvert fald kan vi se, at en kalkule på Lolland også 

har lavere bygningsomkostninger. Det kan skyldes, at de overvejende angår par-

celhuse, hvor der ikke skal laves parkeringskælder mv., ligesom der i de fl este 

tilfælde er færre omkostninger til rensning af jord på grundene. 
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Behovet for pendling vækker en vis bekymring hos en række kommuner i hoved-

stadsområdet, fordi det er kommunens arbejdskraft ”på gulvet”, som ikke har 

råd til at bo i den kommune, hvor de arbejder. Men kommunerne ser ingen 

muligheder for at hjælpe dem til billigere boliger. Der er et loft over prisen på 

sociale boliger, som skal sættes op, hvis man skal fi nde løsninger ad den vej. 

Og man må ikke subsidiere f.eks. sociale boliger ved at lave en ”pakkeløsning”, 

hvor der i et område bygges forskellige former for byggeri samtidig, således at 

det private så køber til en højere grundpris end de sociale boligselskaber.

RISIKO FOR PRISBOBLER. Prisen på ejerlejligheder og parcelhuse er faldende i 

en række områder i hovedstadsområdet, og det er svært at sige, hvor længe det 

vil fortsætte. Boligmarkedet er præget af trægheder. I lyset af stigningstakten 

årene forinden kan man imidlertid ikke sige, at der er tale om et fald samlet 

set. Det forhindrer naturligvis ikke, at en række købere i 2006/2007 og de, som 

har optaget tillægslån, er kommet i klemme, hvis de er tvunget til at sælge nu. 

Prisfaldene er forskellige på forskellige ejendomstyper.

Derimod synes der endnu ikke at være noget større fald i udbudspriserne for 

grunde. Grundejerne – specielt af større grunde – har endnu ikke tilpasset sig 

de sidste års udvikling2. Developernes reaktion er ganske klar. De igangsætter 

ikke projekter, hvis der ikke er en positiv kalkule for dem, og ingen af dem har 

umiddelbare planer om at købe nye grunde, med mindre der kan være en særlig 

strategisk årsag til det, eller hvis priserne falder. Hvis efterspørgslen er konstant 

eller stigende, vil der derfor inden for en overskuelig fremtid blive mangel på 

lejligheder. Alternativt skal de, som ejer grunde, sætte forventningerne til gevinst 

ned og sælge til en lavere pris. 

PRODUKTIVITETSFORBEDRING. Developerne er naturligvis interesserede i at 

kunne arbejde med nye projekter, så alternativet til lavere grundpriser er en 

reduktion af byggeomkostningerne. De peger på, at der er for mange projekter, 

som starter helt fra bunden med nye tegninger i byggeriets helhed. Hvis man 

bygger meget mere af samme slags, vil det alt andet lige reducere byggeomkost-

ningerne en del. Det drejer sig dels om arkitektomkostninger, men det er også 

spørgsmålet om, at bygningsarbejderne får rutine i at behandle bygningsinte-

riører, der i princippet er ens hver gang. De kan bedre udvikle sikre og kendte 

arbejdsgange, hvorved risikoen for at begå fejl undervejs desuden mindskes, 

med færre omkostninger senere til at reparere fejl. Risikopræmien kan derfor 

også reduceres. Hertil kommer, at ved elementbyggeri får man mindre omkost-

ninger til omstilling af elementfabrikken. Her har vi set et initiativ, hvor det 

indre byggeri er fuldstændig identisk i et stort lejlighedskompleks, men udefra 

optræder byggeriet meget varieret, fordi der hele tiden er skift i facaden. Et alter-

nativ er at bruge elementer fra udlandet. Dette ses allerede i et vist omfang, og 

man kan forvente fl ere initiativer i den retning, i det omfang transporten kan 

håndteres økonomisk eff ektivt.

PRES PÅ UDGIFTEN TIL SELVE BYGGERIET OG LØNOMKOSTNINGER. Developerne 

har iagttaget stigende byggeomkostninger, hvilket de delvis ser som et resultat 

af et generelt pres på byggesektoren. Specielt lønningerne stiger, og det må 

indarbejdes i developerens kalkule. Der er i starten af 2008 en vis afmatning 

at forvente, men da der næsten har været overophedning, er det usikkert, hvor 

meget stigningstakten vil blive reduceret, og man forventer ikke noget fald. For 

2 For de kommunale grundes vedkommende er der forskelle landet over: Ifølge Danske Kommuner 
4/2008 går salget godt på Fyn og i det meste af Jylland, men mere trægt på det meste af Sjæl-
land og Lolland.
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lønningernes vedkommende har byggesektoren et pres på lønningerne, som i 

alle sektorer i samfundet.

BOLIGMÆSSIG SEGREGERING. En række kommuner ser som nævnt problemer 

for deres ansatte på gulvniveau, og dermed er det indirekte sagt, at boliger i 

vækstområderne i stigende grad er for relativt velhavende familier. Men samtidig 

ser vi, at man i en række områder ikke kan få nye lejere til sociale boliger. Der er 

derfor en lang række andre faktorer på spil i den boligmæssige segregering, vi 

kan iagttage: Socialt byggeri er i stigende grad for indvandrere og de svageste 

etniske danskere; ejerboliger i vækstområder kræver en vis økonomisk formåen, 

og i yderområderne bygges der nye ejerboliger i byområderne, mens de dårli-

gere boliger på landet rives ned. Det samlede resultat er, at en række grupper af 

danskere har bedre bolig og økonomi end nogensinde, men de må betale dette 

med større tidsforbrug til pendling.

Nye undersøgelser?
Enhver undersøgelse giver anledning til, at nye spørgsmål rejses. Således også 

her. Vores undersøgelse er blevet til ved forskellige nedslag i virkeligheden, 

som den nu er repræsenteret primært i kommuner og hos developere. Når man 

færdes på den måde, kommer der uvægerligt temaer op i dialogen ved interview 

mv., som kunne fortjene et svar, men som der ikke er plads til at foretage inden 

for egne undersøgelsesrammer. Vi nævner nedenfor seks temaer, som kunne 

fortjene en større eller mindre undersøgelse:

TEMA 1: En undersøgelse af forholdet mellem pendling, ejerskab af parcelhuse 

og priser. Op imod 80 pct. af danskerne ville vælge eget parcelhus, hvis de havde 

frit valg på hylden. Det kan være en årsag til, at unge familier vælger at bo op til 

100 km fra arbejdspladsen. Men økonomien betyder også noget. Hvor er smer-

tegrænsen for forskellige grupper af borgere? Hvor langt vil man rejse for at 

få drømmen opfyldt? Hvilket pendlingsmønster er der i den udfl yttede familie 

– bliver den ene partner ”lokal”? Og på den anden side: Hvilken attraktion er der 

ved at bo i en lejlighed i en etageejendom i hovedstadsområdet? Disse faktorer 

siger tilsammen noget om efterspørgslen på forskellige typer af boliger.

TEMA 2: En undersøgelse af, i hvilket omfang borgerprotester medfører, at 

antallet og omfanget af nybyggeri og byfortætning reduceres. Vores undersø-

gelser viser, at der er udbredt modstand mod etagebyggeri i forbindelse med 

byfortætning – og modstanden på Christianshavn imod etagebyggeri højere 

end 4 etager peger i samme retning. Men det er jo en målsætning for den over-

ordnede planlægning. Udenlandske erfaringer med byfortætning kunne med 

fordel bringes ind.

TEMA 3: Hvis der kunne skabes bedre statistik, kunne man lave en undersøgelse 

af sammenhængen mellem den relative tilvækst af grunde og den relative pris-

udvikling på boligerne inden for et givent område. Herunder kunne det være 

interessant, hvis man kunne kategorisere og kortlægge graden af restriktiv 

boligpolitik. 

TEMA 4: En undersøgelse af samspillet mellem kommuner og developere. Vi ved, 

at omkring 75 pct. af alle planforslag er ændringer af eksisterende planlægning. 

Hvad er årsagerne? Hvilke reaktioner er der fra borgerne? Og i hvilken udstræk-

ning formår developere at forhøje bebyggelsesprocenten i sådanne processer?

TEMA 5: Vores undersøgelser viser, at mange kommuner er tøvende over for en 

udbygning af kommunaløkonomiske årsager. Det kunne være interessant at 

udbrede problemstillingen til en landsdækkende undersøgelse. Der bør ind-
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drages faktorer som vækstpres i området, lokalisering af institutioner, styrke af 

den kommunale økonomi, kommunalt ejerskab af potentielle grunde mv. 

TEMA 6: 68-generationen er på vej på pension. En stor del af dem, der bor i 

hovedstadsområdet, specielt nord for København, har en stor friværdi i deres 

ejendom. Frigørelse heraf ved køb af fast ejendom 100 km fra København ville 

give et væsentligt tilskud til pensionen. Er der et sådant ”ryk” på vej – fulgt af et 

stigende udbud af ejendomme i hovedstadsområdet?
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