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Stor ejendomsvenlighed  
i Jylland
Ikast-Brande Kommune er Danmarks mest ejendomsvenlige kommune. Jyllands 
kommuner har generelt de bedste forhold for ejendomsaktørerne, mens Sjællands 
kommuner har de mindst attraktive vilkår for ejendomsbranchen

økonomisk artikel

FORFATTER MORTEN MAROTT LARSEN 

Ejendomme er rammen om arbejdsliv og fritid. 

Men ikke alle kommuner skaber gode vilkår for 

ejendomsbrugere og -ejere. 

En høj beskatning medfører, at der vil blive 

brugt færre ressourcer på og i landets ejen-

domme, mens lange sagsbehandlingstider 

samt høje gebyrer er en barriere for en natur-

lig fornyelse af landets ejendomme. Endelig 

vælger mange kommuner at regulere huslejen 

med besværlige og bureaukratiske regler, 

der resulterer i et for lavt udbud af private 

lejeboliger og en skæv fordeling i samfundet. 

Landets kommuner er vurderet ud fra disse 

forhold i en undersøgelse fra Ejendomsforenin-

gen Danmark, der rangerer dem i et indeks 

over deres ejendomsvenlighed.

IKAST-BRANDE KOMMUNE I TOP
I undersøgelsen er Ikast-Brande Kommune den 

mest ejendomsvenlige kommune, som det kan 

ses i tabellen. I Ikast-Brande opkræves særskat-

ten på erhvervsejendomme, dækningsafgift, 

ikke, og Ikast-Brande opkræver i 2012 den 

femtelaveste grundskyldspromille. Desuden er 

Ikast-Brande en ikke-reguleret kommune, hvor 

huslejen i private lejemål som udgangspunkt 

fastsættes efter det lejedes værdi, og endelig 

ligger kommunen i den bedre ende, når man 

opgør byggesagsbehandlingstider og -gebyrer.

I det hele taget er der mange jyske kommu-

ner, der er ejendomsvenlige, hvilket kan ses 

både i tabellen og figuren. Det er udelukkende 

jyske kommuner, der ligger i top-10. 

På Fyn er det Assens og Middelfart Kom-

muner, der giver ejendomsbranchen de 

bedste vilkår. Begge fynske kommuner er 

regulerede, men Assens opkræver ikke dæk-

ningsafgift, mens Middelfart har en lavere 

grundskyld og en kort behandlingstid for 

byggesager. 

På Sjælland er Stevns, Solrød, Køge og 

Greve de kommuner med de bedste vilkår 

for ejendomme. På Stevns, i Solrød og Køge 

opkræves der ikke dækningsafgift. Solrød og 

Greve er ikke-regulerede kommuner, mens 

Greve har landets tredjelaveste grundskylds-

promille.

Top-15 Bund-15
Samlet score Samlet score

Ikast-Brande 27 Roskilde 213
Herning 33 Fredericia 219
Struer 50 Frederiksberg 221
Holstebro 50 Ishøj 221
Hedensted 56 Høje-Taastrup 221
Billund 56 Kalundborg 222
Tønder 65 Ringsted 222
Aabenraa 66 Kolding 226
Vejen 66 Halsnæs 229
Skive 66 Frederikssund 241
Stevns 68 Rødovre 245
Vesthimmerland 68 Albertslund 248
Thisted 74 København 250
Assens 85 Hvidovre 262
Middelfart 86 Helsingør 263

Top-15 og bund-15 over de danske kommuners ejendoms- 
venlighed

Kilde: Danmarks Statistik, Energistyrelsen, Ejendomsforeningen Danmark samt Ejendomsforeningen Dan-
marks egne beregninger.

Anm. Dækningsafgift, grundskyldspromille, huslejereguleret kommune eller ej, behandlingstid på byg-
gesager, byggesagsgebyrer på enfamilie, etageboliger, fabrik, landbrug og garage indgår i ejendomsven-
lighedsindekset. Disse faktorer er blevet vægtet forskelligt af Ejendomsforeningen Danmark. Rangeringen 
afhænger af den valgte vægtning. Vægtningen er foretaget for at skabe et overblik over de forhold, der 
indgår i ejendomsvenlighed.
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Mange jyske kommuner er ejendomsvenlige

Kilde: Danmarks Statistik, Energistyrelsen, Ejendomsforeningen Danmark samt Ejendomsfor-
eningen Danmarks egne beregninger.

Anm. Dækningsafgift, grundskyldspromille, huslejereguleret kommune eller ej, behand-
lingstid på byggesager, byggesagsgebyrer på enfamilie, etageboliger, fabrik, landbrug og 
garage indgår i ejendomsvenlighedsindekset. Disse faktorer er blevet vægtet forskelligt af 
Ejendomsforeningen Danmark. Rangeringen afhænger af den valgte vægtning. Vægtningen 
er foretaget for at skabe et overblik over de forhold, der indgår i ejendomsvenlighed.

HELSINGØR KOMMUNE I BUND
Helsingør Kommune er den kommune med de mindst 

attraktive vilkår for ejendomsbranchen. 

Det gælder for landets fem mindst ejendomsvenlige 

kommuner, Helsingør, Hvidovre, København, Albertslund 

og Rødovre, at de alle er regulerede, opkræver en høj 

dækningsafgift og grundbeskatning. Helsingør har en 

byggesagsbehandlingstid et stykke over middel, og de 

opkræver forholdsvist store byggesagsgebyrer. 

Hvis Helsingør Kommune skal forbedre sig på ejen-

domsvenlighed, kan man med fordel følge Københavns 

Kommunes eksempel, hvor man trods alt er begyndt at 

sætte dækningsafgiften ned.

EJENDOMSVENLIGHED VIGTIG FOR REGIONAL 
UDVIKLING
Gode vilkår for ejendomsbranchen er én af mange fak-

torer, der har betydning for den regionale udvikling. 

De nationale vækstudsigter i de kommende år er ikke 

prangende, så kommunerne må lægge ekstra kræfter i at 

sørge for regional vækst i de kommende år. Et af redska-

berne hedder ejendomsvenlighed. 

Dækningsafgiften er en særskat på erhvervsejendom-

me, som medfører, at der lejes færre kvadratmeter til en 

højere pris. På Sjælland kan Solrød, Køge og Stevns til-

trække flere erhvervsejendomme og økonomisk aktivitet, 

når der ikke opkræves dækningsafgift. De tre kommuner 

har også en forholdsvis lav grundskyldspromille, hvilket 

fremmer benyttelsen af arealer – til både private og er-

hvervsmæssige formål. 

Endelig bør alle kommuner, specielt i tider, hvor byg-

geaktiviteten er lav, sørge for at have fornuftige sagsbe-

handlingstider og rimelige byggesagsgebyrer. Det er en 

barriere for udvikling af ejendomme, hvis kommunerne 

skaber dårlige rammevilkår.

mml@ejendomsforeningen.dk

Ny rapport om kommunernes vilkår for erhvervslivet

Dansk Byg geri har udgivet rapporten Kommunerne og erhvervslivet, der 
rangerer erhvervs- og byggevenlige kommuner. 

Generelt rangerer jyske kommuner også højt i Dansk Byggeris opgørelse. 

Ikast-Brande, som er Danmarks mest ejendomsvenlige kommune i 2012, er 
Danmarks ottendemest erhvervs- og byggevenlige kommune. 

Du kan læse Dansk Byggeris publikation på danskbyggeri.dk.


