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� 2016: DST får til opgave at etablere et register for 
markedsdata for erhvervsejendomme til brug for 
SKATs nye ejendomsvurderingssystem

� 2017+2018: Data fra seks forskellige kilder samles i 
et register og afleveres til SKM

� Nøglevariable: Markedsleje, faktisk leje, forrentningsprocent

� 2019 → : Udvikling af ny statistik om 
erhvervsejendomme

Nye ejendomsdata
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� Finanstilsynet: Lånetilbudsdata fra realkreditinstitutterne 
(må ikke anvendes til statistikproduktion)

� Ejendomsforeningen Danmark: Indsamler oplysningerne 
fra EDs medlemmer 

� Ejendomstorvet: Udbudsdata for erhvervsejendomme 
annonceret på ejendomstorvet.dk

� Landsbyggefonden: Data om de almene boliger

� Bygningsstyrelsen: Data om Statens ejendomme

� Lokalebasen: Udbudsdata for erhvervsejendomme 
annonceret på lokalebasen.dk samt web scrapes fra 
andre sites

Datakilder
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Registret indeholder bl.a. følgende variable:

� Leje per m2

� Forrentningskrav

� Tomgang

� Salgspriser

� Driftsomkostninger

Ikke alle kilder indeholder alle variable

Data
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Anvendelsen af data i statistikproduktionen forventes 
at følge to spor:

� Udvikling af en ny statistik for husleje for boliger

� Udvikling af nye indikatorer til overvågning af 
markedet for erhvervsejendomme

Perspektiver
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� Huslejetællingen produceres årligt i regi af 
Forbrugerprisindekset (FPI)

� Tællingen er baseret på 1700 indsamlede huslejer 
samt en delmængde af huslejerne fra 
huslejeregistret, som ejes af Landsbyggefonden

� Indgår i det månedlige FPI med en vægt på ca. 10 
pct.

� Har mødt kritik bl.a. fra Eurostat

Huslejetællingen i dag
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� Med de nye ejendomsdata opnås der adgang til det 
fulde huslejeregister → styrkelse af datagrundlaget

� Ambitionen er:

� at udvikle en ny selvstændig huslejestatistik

� at publicere kvartalsvist og stratificere geografisk

Den nye huslejestatistik
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� Ultimo 2018 – Overordnet kravspecifikation til nyt 
produktionssystem

� 2019 – Udvikling af nyt produktionssystem

� 2019 – Analyse der belyser huslejeudviklingen 
kvartalsvist og geografisk fordelt

� Primo 2020 – Publicering af den selvstændige, 
kvartalsvise huslejestatistik stratificeret på geografi

� 2020 – Undersøgelse af muligheder for anvendelse af 
data fra de resterende kilder

Arbejdsplan for huslejestatistikken
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Efterspurgte indikatorer fra ESRB:

� Udvikling i salgspriser

� Udvikling i husleje

� Tomgang

� Forretningskrav

� Antal transaktioner på markedet

� Antal byggetilladelser til byggeri af erhvervsejendomme

Nye indikatorer for 
erhvervsejendomsmarkedet
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� Eurostat har nedsat en task force til udvikling af 
statistik for erhvervsejendomme og udbudt grants til 
arbejdet

� DST samarbejder således med Eurostat på området 
over de næste to år

� Udviklingsarbejdet påbegyndes officielt i januar 2019

EU-grant: Commercial Real Estate
Indcators
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� Primo 2019 – Analyse af data samt undersøgelse af 
statistikbehov – inddragelse af interessenter

� Medio 2019 – Fastlæggelse af, hvilke indikatorer der 
skal produceres, samt valg af metode

� Medio 2019 – Undersøgelse af andre mulige 
datakilder

� Ultimo 2019 – Dataindsamling

Arbejdsplan for udvikling af nye 
indikatorer
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� Primo 2020 – Kravspecifikation af 
produktionssystem

� Medio 2020 – Udvikling af produktionssystem

� Ultimo 2020 – Produktion af nye indikatorer

Arbejdsplan for udvikling af nye 
indikatorer II
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Spørgsmål?
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