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FORORD

Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de 
almene afdelinger. Analysen er udtryk for, at Landsbyggefonden har øget fokus på udarbejdelse af analyser, 
statistikker, nøgletal og temaundersøgelser af almene boligorganisationers anlæg og drift mv.

Fremover vil Landsbyggefonden således fortsat udarbejde de allerede kendte statistikker suppleret med 
yderligere statistikker og analyser af udvalgte områder, større temaundersøgelser mv.

De udarbejdede analyser, statistikker mv. har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at 
udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligninger og benchmarking samt at 
bidrage til den fremtige styringsdialog mellem kommuner og boligorganisationer.

Analysen er udarbejdet i Landsbyggefondens nye fælles design for analyser, statistikker og temaundersøgelser, 
som hver især karakteriseres ved sin egen farve.

Grundlaget for analysen er primært de elektronisk indberettede regnskaber for boligorganisationer og 
afdelinger.

Landsbyggefonden
August 2010
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DATAGRUNDLAG

Analysen er udarbejdet på baggrund af de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til 
Landsbyggefonden for regnskabsårene 2004–2008 og omhandler afdelingernes udgifter til renholdelse 
(konto 114) og almindelig vedligeholdelse (konto 115). 

Konto 114 består af udgifter til gårdmand / ejendomsfunktionær, værdi af en hel eller delvis fribolig, 
trappevask, snerydning, vinduespudsning, renholdelse af udearealer og skorstensfejning mv., jf. ”Vejledning 
om drift af almene boliger mv.”, Bygge- og boligstyrelsen 1996. ”Hvis en ejendomsfunktionærs arbejde 
vedrører både renholdelse og vedligeholdelse, foretages en skønsmæssig fordeling af vederlaget på disse 
konti (konto 114–116), jf. ”Vejledning om drift af almene boliger mv.”. På konto 115 konteres udgifter til 
almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg samt en del af udgifterne 
til vedligeholdelsesarbejder i lejlighederne. Da kontiene 114 og 115 er tæt forbundne, undersøges eventuelle 
sammenhænge mellem kontiene.

Regnskabsnoten til konto 114 kan ikke umiddelbart anvendes til statistiske analyseformål, da den ikke er 
nærmere specificeret og dermed kan være forskelligt udfyldt af boligorganisationerne. 

Nedenfor fremgår datagrundlaget for analysen af renholdelsesudgifter. I perioden 2004–2008 er ca.  
3–6 % af de indberettede regnskaber frasorteret som følge af fejlbehæftet indberetning af regnskabstal mv. 
(Tabel A). For det seneste år ligger dækningsgraden lavere, idet der er en forsinkelse i forhold til, hvornår 
Landsbyggefonden modtager de sidste regnskaber jf. tabel B.

Tabel A : Datagrundlaget 2004–2008 opgjort på indberettede regnskaber, antal boliger

2004 2005 2006 2007 2008

Indberettede regnskaber (boliger) 544.048 547.762 539.617 507.850 486.499
Efter frasortering 521.098 530.661 520.763 493.366 459.367
Efter frasortering i pct. 96 % 97 % 97 % 97 % 94 %

Kilde : Landsbyggefondens regnskabsdata.

Tabel B : Datagrundlaget 2007–2008 opgjort på antal boliger

2007 2008

Boliger i alt 557.896 557.196
Indberettede regnskaber (boliger) 507.850 486.499
Før frasortering i pct. 91 % 87 %
Efter frasortering 493.366 459.367
Efter frasortering i pct. 88 % 82 %

Kilde : Landsbyggefondens regnskabsdata og stamdata.
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Afdelingernes ibrugtagelsesår beregnes som et vægtet gennemsnit af byggeafsnittenes ibrugtagelsesår, og 
vægtningen foretages i forhold til antal boliger. Opgørelsen pr. lejemål er foretaget ud fra antal boliglejemål. 
Opgørelsen pr. m² er foretaget ud fra antal boligkvadratmeter og kan derfor ikke sidestilles med det antal 
m², der renholdes.

Opgørelser på afdelingstype er foretaget ud fra rene afdelinger dvs., at de kun omfatter afdelinger, der 
består af en af boligtyperne familie-, ældre- eller ungdomsboliger. Det betyder, at afdelinger bestående 
af flere boligtyper indgår i betegnelsen ”Alle boliger”. Denne opdeling er foretaget, fordi boligtyperne har 
forskellig udgiftsstruktur for renholdelse, hvilket medfører, at afdelinger bestående af flere boligtyper ikke 
er direkte sammenlignelige. 

Afdelinger, hvori der indgår både etage- og tæt  / lavt byggeri er defineret som blandet byggeri. 

I forbindelse med analyse af sammenhænge mellem renholdelsesudgifter og boligsociale forhold er 
Landsbyggefondens opgørelse over afdelinger, der i perioden 2006– 2008 har modtaget tilskud til social 
og forebyggende indsats iht. lov om almene boliger § 96a og 96d, anvendt som indikator. Udgifter til 
renholdelse er således blevet sammenlignet mellem afdelinger med tilskud og de øvrige afdelinger.

I analysen indgår både løbende og faste priser. De faste priser er beregnet ud fra et indeks, hvor 
nettoprisindekset og lønindekset for den private sektor (kilde : Danmarks Statistik) hver vægter med 50 %, 
jf. Social- og indenrigsministeriet ”Orientering om ændringer af almenboligloven m.v.” af 8. juni 2009. 
Opgørelsen er sket på årlig basis dvs., at det er de årlige kvadratmeterudgifter eller årlige udgifter pr. bolig, 
der er anvendt. Der tages forbehold for mindre afvigelser, der skyldes afrunding.
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RESUMÉ

De gennemsnitlige renholdelsesudgifter i 2008 udgjorde i de almene afdelinger hhv. 68 kr. pr. m² og 5.120 
kr. pr. lejemål. De gennemsnitlige renholdelsesudgifter dækker imidlertid over en forholdsvis stor spredning 
mellem de laveste og de højeste udgifter. Udgifterne lå således på 15 kr. pr. m² eller derunder for de 10 % 
afdelinger med de laveste renholdelsesudgifter og på 99 kr. pr. m² og derover for de 10 % afdelinger med 
de højeste renholdelsesudgifter. Den store spredning i udgifterne til renholdelse kan forklares ved forskelle 
i afdelingernes størrelse, alder, afdelingstype, byggeriart eller geografi.

I 2008 havde afdelinger opført i perioden 1933–1940 de højeste renholdelsesudgifter pr. m² sammenlignet 
med de øvrige perioder, mens renholdelsesudgifterne var væsentligt lavere i det nyere byggeri fra perioden 
2001–2008. Sammenhængen mellem afdelingernes ibrugtagelsesår og renholdelsesudgifterne afhænger af 
det gennemsnitlige antal boliger pr. afdeling. 

Tendensen er, at renholdelsesudgifterne er højere, jo større afdelingen er, hvilket tydeligst kommer til 
udtryk for afdelinger opført i perioden 1956–1980. Dette gælder uanset, om afdelingernes størrelse 
opgøres i antal m² eller antal lejemål. En sandsynlig forklaring er, at det er byggeriarten, der har 
indflydelse på renholdelsesudgifternes niveau, idet større afdelinger typisk består af etagebyggeri, hvor 
renholdelsesudgifterne er højere end i de øvrige byggeriarter.

Den årlige gennemsnitlige stigning i renholdelsesudgifterne for perioden 2004 – 2008 var 4,1 %. Den største 
årlige stigning var i det nyere byggeri og den mindste i den ældre del af boligmassen. I perioden 2004 – 2008 
steg renholdelsesudgifterne således mere end den gennemsnitlige husleje, der i samme periode steg 
gennemsnitligt 2,8 %.

Opgjort i faste priser var der fra 2007 til 2008 en stigning på 2,1 %, hvilket betyder, at renholdelsesudgifterne 
steg mere end den generelle prisudvikling. Det samme var tendensen for 2004 – 2008.

Der var i 2008 store regionale forskelle i niveauet for renholdelsesudgifter med en klar tendens til højere 
renholdelsesudgifter i Region Hovedstaden og Sjælland. Billedet var det samme for hele perioden 2004 – 2008. 
En af årsagerne til forskellene kan være, at andelen af etagebyggeri er større i Region Hovedstaden, mens 
andelen af tæt  / lavt byggeri er større i Region Syddanmark. Der var imidlertid ikke væsentlige regionale 
forskelle i stigningen i renholdelsesudgifterne set over perioden 2004 – 2008. 

Renholdelsesudgifterne i 2008 afhang i høj grad af byggeriarten. Således var udgifterne i etagebyggeri 
væsentligt højere end udgifterne i tæt / lavt byggeri og også højere end udgifterne i blandet byggeri. 
Afdelinger fra byggeperioder med en større andel af etagebyggeri havde således højere udgifter. Det højere 
udgiftsniveau i Region Hovedstaden gælder for samtlige byggeriarter.

Der var i 2008 store forskelle i niveauet af renholdelsesudgifter for de forskellige afdelingstyper. Opgjort pr. m² 
var udgifterne for ældreboliger og ungdomsboliger således væsentligt højere end for familieboliger. Dette kan 
skyldes, at der er flere fællesarealer, der skal renholdes i afdelinger bestående af ældre- og ungdomsboliger. 
Billedet er imidlertid ikke det samme, når udgifterne opgøres pr. lejemål. Udgifterne for ungdomsboliger 
opgjort pr. lejemål er således markant lavere sammenlignet med familie- og ældreboliger, hvilket overordnet 
set skyldes, at ungdomsboliger gennemsnitligt er en del mindre end familie- og ældreboliger.
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Der er forholdsvis store regionale forskelle i niveauet af renholdelsesudgifter for både familie- og ældreboliger, 
mens forskellene er mindre for ungdomsboligerne. Udgifterne for afdelinger bestående af familieboliger 
var højest i Region Hovedstaden, hvilket bl.a. kan forklares med, at andelen af etagebyggeri er større. 
Derimod var renholdelsesudgifterne i 2008 i Region Nordjylland højere for både ældre- og ungdomsboliger 
sammenlignet med de tilsvarende udgifter for familieboliger. 

Det er umiddelbart vanskeligt at afgøre, om renholdelsesudgifterne i afdelingerne bliver påvirket af 
boligsociale forhold eller ej, da afdelinger, der har modtaget tilskud til social og forebyggende indsats i 
gennemsnit, er større end de øvrige afdelinger. Dermed kan det særligt være forskelle i afdelingsstørrelsen, 
der har betydning for, at renholdelsesudgifterne er større i afdelinger med tilskud selvom, også andre 
parametre såsom region og byggeriart kan have betydning.

Den statistiske metode, regressionsanalyse er anvendt til at undersøge, hvorvidt størrelsen af renhold-
elsesudgifterne pr. m² kan forklares ud fra afdelingernes alder, størrelse, geografisk beliggenhed, byggeriart, 
afdelingstype og boligsocial støtte. Regressionsanalysen på de foreliggende data giver dog en relativ lille 
forklaringsgrad af renholdelsesudgifterne pr. m², og metoden er derfor fravalgt. Dermed kan der være 
andre faktorer, som ikke er tilgængelige for denne analyse, såsom udearealer, beboersammensætning og 
afdelingens generelle standard mv., der kan være med til at beskrive niveauet af renholdelsesudgifterne 
nærmere. 

Udgifterne til almindelig vedligeholdelse i 2008 afhang i en vis grad af afdelingens alder, hvilket må 
forventes, da ældre afdelinger umiddelbart må antages at være mere nedslidte og dermed have brug 
for mere vedligeholdelse. Der var i modsætning til renholdelsesudgifter ingen umiddelbar sammenhæng 
mellem afdelingens størrelse og vedligeholdelsesudgifter. I lighed med renholdelsesudgifterne var der 
forholdsvis store regionale forskelle i vedligeholdelsesudgifterne.

Der var i 2008 ingen umiddelbare tegn på negative sammenhænge eller yderligere sammenhænge mellem 
renholdelses- og vedligeholdelsesudgifterne, hverken ved opgørelser på ibrugtagelsesår, afdelingsstørrelse 
eller regioner.



ANALYSE AF RENHOLDELSESUDGIFTER

SIDE 7 l 52

Brøndby Almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark. Foto: LBF



ANALYSE AF RENHOLDELSESUDGIFTER

SIDE 8 l 52

KAPITEL 1 : RENHOLDELSESUDGIFTER OPGJORT PÅ IBRUGTAGELSESÅR

I dette kapitel undersøges det om afdelingens alder har betydning for renholdelsesudgifternes størrelse. 
Renholdelsesudgifterne opgøres således på afdelingernes ibrugtagelsesår. Der ses dels på renholdelses-
udgifterne for 2008, dels på udviklingen i renholdelsesudgifterne for perioden 2004 – 2008.

Samlet udgjorde de gennemsnitlige renholdelsesudgifter i 2008 68 kr. pr. m² og 5.120 kr. pr. lejemål (Tabel 
1). De gennemsnitlige renholdelsesudgifter dækker imidlertid over en forholdsvis stor spredning mellem 
de laveste og de højeste udgifter.

TABEL 1 : RENHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT PÅ 
IBRUGTAGELSESÅR

 
Antal boliger 
i gennemsnit

           Renholdelsesudgifter Spredning

Ibrugtagelsesår Pr. afdeling Kr. pr. m² Kr. pr. lejemål
Kr. pr. m²

10 % fraktil
Kr. pr. m²

90 % fraktil

–1932 137 68 5.029 30 101
1933–1940 191 78 5.040 25 100
1941–1950 73 68 4.808 1 101
1951–1955 90 66 4.959 2 95
1956–1960 102 71 5.427 4 96
1961–1965 124 72 5.439 10 99
1966–1970 151 71 5.650 12 97
1971–1975 151 70 5.915 13 93
1976–1980 129 67 5.229 22 99
1981–1985 76 65 4.822 27 95
1986–1990 52 65 4.511 29 99
1991–1995 51 71 4.848 32 102
1996–2000 36 67 4.659 26 108
2001–2005 33 60 4.434 19 103
2006–2008 35 56 4.308 10 97

   Samlet gns. 77 68 5.120 15 99

Note : 10 % fraktil betyder, at 10 % af afdelingerne har renholdelsesudgifter under dette niveau. 90 % fraktil 
betyder omvendt, at 10 % af afdelingerne har renholdelsesudgifter over dette niveau.

Overordnet set kan der i 2008 konstateres en vis sammenhæng mellem afdelingernes ibrugtagelsesår og 
deres udgifter til renholdelse. Blandt andet var udgiftsniveauet for renholdelse højere for boliger opført i 
perioderne 1933–1940 og 1956–1975 sammenlignet med de øvrige byggeperioder. Dette kan skyldes, at 
afdelingerne opført i disse byggeperioder i højere grad består af etagebyggeri, og at det gennemsnitlige 
antal boliger pr. afdeling er væsentligt højere end for de øvrige byggeperioder. 

Opgjort på lejemål var udgifterne i afdelinger opført i perioden 1933–1940 dog under gennemsnittet i 2008, 
hvilket skyldes, at boligstørrelsen i denne byggeperiode var mindre end boligstørrelsen fra 1960’erne og 
70’erne.
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I 2008 havde afdelinger opført i perioden 1933–1940 de højeste renholdelsesudgifter pr. m² sammenlignet 
med de øvrige perioder, mens renholdelsesudgifterne var væsentligt lavere for de ældste afdelinger opført 
før 1933 og i det nyere byggeri fra perioden 2001 – 2008. Opgjort pr. lejemål er tendensen stort set den 
samme. Dog havde afdelinger fra perioden 1956 – 1975 de højeste renholdelsesudgifter. Dette kan skyldes, 
at boligerne fra denne periode gennemsnitligt er større.

Spredningen i renholdelsesudgifterne i 2008 var forholdsvis stor. Renholdelsesudgifterne var 15 kr. pr. m² 
og derunder for de 10 % af afdelingerne med de laveste udgifter, svarende til 10 % fraktilen. For de 10 % 
af afdelingerne med de højeste renholdelsesudgifter lå udgifterne på 99 kr. pr. m² og derover, svarende til 
90 % fraktilen.

Den største spredning i renholdelsesudgifterne pr. m² i 2008 var for afdelinger med ibrugtagelsesår i 
perioden 1941 – 1950 med et spænd på 1 – 101 kr. pr m². Det kan bl.a. hænge sammen med, at det 
gennemsnitlige antal boliger pr. afdeling er væsentligt lavere end for de øvrige afdelinger opført før 1980, 
og der blandt de små afdelinger er flere uden renholdelsesudgifter (se kapitel 2).

Samlet set kan det konstateres, at sammenhængen mellem ibrugtagelsesår og renholdelsesudgifter for 2008 
afhænger af det gennemsnitlige antal boliger pr. afdeling. Dette kom tydeligst til udtryk for afdelingerne 
opført i perioden 1956 – 1980. Tendensen er, at renholdelsesudgifterne opgjort pr. lejemål er højere, når det 
gennemsnitlige antal boliger pr. afdeling er over 100.

I de følgende kapitler vil det blive belyst om andre forhold, såsom afdelingsstørrelse, region, byggeriart, 
afdelingstype eller boligsociale forhold, har betydning for renholdelsesudgifternes størrelse.

TABEL 2 : RENHOLDELSESUDGIFTER 2004 – 2008 OPGJORT PÅ 
IBRUGTAGELSESÅR, KR. PR. M²

Ibrugtagelsesår 2004 2005 2006 2007 2008
Gennemsnitlig 
årlig stigning

–1932 56 56 60 57 68 5,0 %
1933–1940 63 66 69 71 78 5,5 %
1941–1950 56 58 60 62 68 5,0 %
1951–1955 60 61 63 63 66 2,4 %
1956–1960 59 61 63 67 71 4,7 %
1961–1965 62 64 66 67 72 3,8 %
1966–1970 58 60 62 64 71 5,2 %
1971–1975 58 60 62 65 70 4,8 %
1976–1980 58 60 62 63 67 3,7 %
1981–1985 57 57 59 61 65 3,3 %
1986–1990 56 59 60 62 65 3,8 %
1991–1995 61 62 65 65 71 3,9 %
1996–2000 57 59 60 62 67 4,1 %
2001–2005 47 53 54 57 60 6,3 %
2006–2008 0 0 49 50 56 6,9 %

    Samlet gns. 58 60 62 64 68 4,1 %
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Set over perioden 2004–2008 var den årlige gennemsnitlige stigning i renholdelsesudgifterne 4,1 % (Tabel 
2). Den årlige gennemsnitlige stigning var højst for nybyggeriet og lavest i den ældre del af boligmassen. Den 
årlige gennemsnitlige stigning udgjorde således 6,3 – 6,9% for nybyggede afdelinger med ibrugtagelsesår 
fra 2001–2008. Dette kan blandt andet forklares ved, at andelen af ældre- og ungdomsboliger steg i 
perioden 2004–2008 sammenlignet med andelen af familieboliger. Samtidig var renholdelsesudgifterne pr. 
m² højere for ældre- og ungdomsboliger end for familieboliger (se kapitel 5).

Det er relevant, at sammenholde den årlige gennemsnitlige stigning i renholdelsesudgifterne i perioden 
2004–2008 med den tilsvarende udvikling i huslejen. Ved sammenligning af den årlige gennemsnitlige 
huslejestigning1 og stigning i renholdelsesudgifter kan det konstateres, at renholdelsesudgifterne i perioden 
2004–2008 steg mere end huslejen. Den årlige gennemsnitlige huslejestigning var således 2,8 %, mens den 
tilsvarende stigning i renholdelsesudgifterne udgjorde 4,1%. 

Sammenholdes Tabel 1 og Tabel 2, kan der ikke umiddelbart konstateres nogen sammenhæng mellem 
de afdelinger der har de højeste renholdelsesudgifter i 2008, og de afdelinger der har haft de højeste 
stigninger i perioden 2004–2008.

1 Se Landsbyggefondens Husleje- og udgiftsstatistik 2008, Tabel 5A
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KAPITEL 2 : RENHOLDELSESUDGIFTER OPGJORT PÅ 
AFDELINGSSTØRRELSE

I dette kapitel undersøges betydningen af afdelingernes størrelse for renholdelsesudgifternes niveau 
nærmere. 

Renholdelsesudgifterne i 2008 opgjort på afdelingernes størrelse (Tabel 3 og 4) viser generelt en tydelig 
tendens til, at udgiften pr. m² og pr. lejemål er højere, desto større afdelingen er. Dette gælder uanset om 
afdelingernes størrelse opgøres i antal m² eller antal lejemål. 

Når afdelingsstørrelsen opgøres i m², havde afdelinger med 501 – 1.000 m² de laveste gennemsnitlige 
renholdelsesudgifter, og afdelinger med mere end 15.001 m² de højeste udgifter. Forskellen mellem de 
højeste og de laveste renholdelsesudgifter udgjorde 37 %. Forskellen er endnu større, når afdelingsstørrelsen 
opgøres i antal boliger. Her var forskellen i renholdelsesudgifter mellem små afdelinger med færre end 10 
boliger og store afdelinger med over 150 boliger 59 %.

Tendensen med, at renholdelsesudgifterne er større, desto større afdelingen er, kan sandsynligvis forklares 
ved byggeriarten, da større afdelinger typisk består af etagebyggeri, hvor renholdelsesudgifterne er større 
end for de øvrige byggeriarter. Dette undersøges yderligere i kapitel 4.

Den eneste undtagelse fra denne generelle tendens er, at afdelinger med et samlet boligareal på mindre 
end 500 m² havde højere udgifter pr. m² til renholdelse end afdelinger med op til 2.501 m². Dette er 
imidlertid ikke så udtalt, når udgifterne opgøres pr. lejemål.

TABEL 3 : RENHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT PÅ 
AFDELINGSSTØRRELSE

    M² Antal afdelinger Kr. pr. m² Kr. pr. lejemål

0 – 500 261 61 3.591
501 – 1.000 752 53 3.521

1.001 – 1.500 763 56 3.853
1.501 – 2.000 606 54 3.919
2.001 – 2.500 480 59 4.186
2.501 – 3.500 656 61 4.375
3.501 – 4.500 446 63 4.585
4.501 – 7.000 663 67 4.939
7.001 –15.000 784 69 5.170

15.001 – 543 72 5.639
Samlet gns. 5.954 68 5.120

Note : Intervallængderne er tilpasset ud fra 10 % fraktiler således,  
at der indgår et dækkende antal afdelinger indenfor hvert interval.
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TABEL 4 : RENHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT PÅ 
AFDELINGSSTØRRELSE

Antal boliger Antal afdelinger Kr. pr. m² Kr. pr. lejemål

       0–     10 635 46 3.578
11–     15 531 50 3.676
16–     20 656 50 3.796
21–     25 434 53 3.880
26–     35 642 56 4.145
36–     45 484 61 4.490
46–     65 676 63 4.644
66–     90 490 68 5.027
91–150 626 69 5.060

151– 780 73 5.543
Samlet gns. 5.954 68 5.120

Note : Intervallængderne er tilpasset ud fra 10 % fraktiler således, at der indgår et dækkende antal afdelinger 
indenfor hvert interval.

I de forudgående opgørelser for 2008 indgår afdelinger med renholdelsesudgifter på 0 kr. Disse afdelinger 
var karakteriseret ved at bestå af mindre end 25 boliger. Der er på den baggrund foretaget en analyse af, 
hvordan disse afdelinger påvirkede niveauet af renholdelsesudgifter. Tabel 5 og 6 indeholder en opgørelse, 
hvor afdelinger uden renholdelsesudgifter er frasorteret.

TABEL 5 : RENHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT PÅ 
AFDELINGSSTØRRELSE – FRASORTERET AFDELINGER UDEN 
RENHOLDELSESUDGIFTER

    M² Kr. pr. m² Kr. pr. lejemål

0 – 500 56 3.724
501 – 1.000 66 3.844

1.001 – 1.500 58 3.976
1.501 – 2.000 56 4.040
2.001 – 2.500 60 4.253
2.501 – 3.500 62 4.427
3.501 – 4.500 64 4.633
4.501 – 7.000 67 4.963
7.001 –15.000 70 5.188

15.001 – 72 5.639
Samlet gns. 69 5.152
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TABEL 6 : RENHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT PÅ 
AFDELINGSSTØRRELSE – FRASORTERET AFDELINGER UDEN 
RENHOLDELSESUDGIFTER

Antal boliger Kr. pr. m² Kr. pr. lejemål

0–       10 51 3.949
11–       15 53 3.895
16 –       20 52 3.925
21–       25 54 3.943
26 –       35 57 4.216
36 –       45 62 4.614
46 –       65 64 4.677
66 –       90 68 5.048
91–150 70 5.075

151– 73 5.543
   Samlet gns. 69 5.152

Det kan konstateres, at det efter frasorteringen primært er de gennemsnitlige renholdelsesudgifter i de 
mindre afdelinger, der bliver påvirket i opadgående retning. Dette underbygger, at der i 2008 var flest 
mindre afdelinger uden renholdelsesudgifter. Afdelinger med mere end 1.000 m² bliver ikke påvirket af 
frasorteringen, dette uanset om renholdelsesudgifterne blev opgjort pr. m² eller pr. lejemål.

Overordnet påvirkes den gennemsnitlige renholdelsesudgift ikke væsentligt, når afdelinger uden 
renholdelsesudgifter frasorteres. De gennemsnitlige renholdelsesudgifter udgør således kun 1 kr. mere pr. 
m². Dette skyldes, at de større afdelinger vægter tungt i det samlede gennemsnit og kun et fåtal af disse 
afdelinger er uden renholdelsesudgifter.
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KAPITEL 3 : RENHOLDELSESUDGIFTER OPGJORT PÅ REGIONER

I dette kapitel foretages en opdeling af renholdelsesudgifterne på regioner således, at eventuelle regionale 
forskelle kan identificeres. Derudover er udviklingen i renholdelsesudgifterne vist for perioden 2004 – 2008 
i både løbende og faste priser. 

Der kan konstateres store regionale forskelle mellem afdelingernes renholdelsesudgifter. Afdelinger 
i Region Hovedstaden havde i 2008 de højeste gennemsnitlige renholdelsesudgifter på 81 kr. pr. m², 
sammenlignet med de øvrige regioner (Tabel 7A). Renholdelsesudgifterne i Region Hovedstaden lå dermed 
19 % højere end landsgennemsnittet, der udgjorde 68 kr. pr. m². For afdelinger i Region Syddanmark lå 
renholdelsesudgifterne derimod 21 % lavere end de gennemsnitlige udgifter for hele landet. 

Der er en klar tendens til, at renholdelsesudgifterne for afdelinger i Region Midtjylland, Nordjylland og 
Syddanmark er lavere end for afdelinger i Region Sjælland og Hovedstaden. Billedet er det samme for hele 
perioden 2004 – 2008, hvor der er tydelige regionale forskelle i udgiftsniveauet.

De regionale forskelle kan evt. forklares ved, at andelen af etagebyggeri er større i Region Hovedstaden 
end i de øvrige regioner, mens andelen af tæt / lavt byggeri er større i Region Syddanmark.

TABEL 7 : RENHOLDELSESUDGIFTER 2004 – 2008 OPGJORT PÅ REGIONER

7A. KR. PR. M²

2004 2005 2006 2007 2008

Region Hovedstaden 68 70 73 75 81
Region Sjælland 62 64 66 68 70
Region Syddanmark 46 47 49 51 54
Region Midtjylland 51 53 56 58 63
Region Nordjylland 52 54 56 58 63
Hele landet 58 60 62 64 68

7B. KR. PR. LEJEMÅL

2004 2005 2006 2007 2008

Region Hovedstaden 5.140 5.297 5.495 5.674 6.092
Region Sjælland 4.502 4.640 4.825 4.906 5.158
Region Syddanmark 3.457 3.542 3.685 3.793 4.031
Region Midtjylland 3.828 3.978 4.170 4.390 4.700
Region Nordjylland 3.981 4.121 4.282 4.453 4.796
Hele landet 4.351 4.482 4.653 4.727 5.120
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7C. RENHOLDELSESUDGIFTER PR. M², INDEKSÅR=2004

2004 2005 2006 2007 2008

Region Hovedstaden 100 103 107 110 119
Region Sjælland 100 103 106 110 113
Region Syddanmark 100 102 107 111 117
Region Midtjylland 100 104 110 114 124
Region Nordjylland 100 104 108 112 121
Hele landet 100 103 107 110 117

Set over perioden 2004 – 2008 udgjorde stigningen i renholdelsesudgifterne samlet set 17 %, svarende til 
en årlig gennemsnitlig stigning på 4,1 % (Tabel 7C).

Den største stigning i renholdelsesudgifter i perioden 2004 – 2008 fandt sted i Region Midtjylland, hvor 
udgifterne steg med 24 %, svarende til en årlig gennemsnitlig stigning på 5,4 %. Den mindste samlede 
stigning fandt sted i Region Sjælland, hvor stigningen udgjorde 13 %. Overordnet set var der imidlertid ikke 
væsentlige regionale forskelle i udgiftsudviklingen set over perioden 2004 – 2008. 
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FIGUR 1 : UDVIKLINGEN I RENHOLDELSESUDGIFTER 2004 – 2008 
OPGJORT PÅ REGIONER, FASTE PRISER 

Kilde : Vægtet indeks jf. Social- og inderigsministeriet ”Orientering om ændringer i almenloven mv.” af 
8. juni 2009

Renholdelsesudgifterne udviste samlet et fald fra 2007 til 2008 på 2,1 % opgjort i faste priser (Figur 1), hvilket 
betyder, at renholdelsesudgifterne steg mindre end den generelle prisudvikling. Stigningen i renholdelses-
udgifterne var størst i Region Midtjylland og Nordjylland med 4,4 %, mens der i Region Sjælland var tale 
om et fald på 1,1 %.

Udviklingen i faste priser fra 2004 – 2008 viser, at renholdelsesudgifterne for hele landet var stigende i hele 
perioden. I Region Midtjylland og Nordjylland steg renholdelsesudgifterne i hele perioden 2004 – 2008 i 
modsætning til de øvrige regioner. 
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KAPITEL 4 : RENHOLDELSESUDGIFTER OPGJORT PÅ BYGGERIART

I det følgende kapitel undersøges sammenhængen mellem renholdelsesudgifterne og byggeriarten. 
Afdelingerne er opdelt på tre byggeriarter : etagebyggeri, tæt / lavt byggeri og blandet byggeri.

Det undersøges blandt andet, om der i 2008 var en sammenhæng mellem de enkelte byggeriarter og 
ibrugtagelsesår, mellem byggeriart og afdelingsstørrelse og mellem byggeriart og region. Endelig beskrives 
udviklingen i renholdelsesudgifterne opgjort på byggeriart for 2004 – 2008 i både løbende og faste priser.

Det kan konstateres, at renholdelsesudgifterne i 2008 i høj grad afhang af byggeriarten. De samlede 
gennemsnitlige udgifter til renholdelse i etagebyggeri udgjorde 74 kr. pr. m² og var dermed væsentligt 
højere end udgifterne i tæt / lavt byggeri på 57 kr. pr. m² og noget højere end udgifterne i blandet byggeri 
(Tabel 8). 

TABEL 8 : RENHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT PÅ BYGGERIART OG 
IBRUGTAGELSESÅR

               Etagebyggeri   Tæt / lavt byggeri Blandet byggeri

Ibrugtagelsesår
Kr. pr. 

m²
Kr. pr. 

lejemål
Kr. pr. 

m²
Kr. pr. 

lejemål
Kr. pr. 

m²
Kr. pr. 

lejemål

–1932 70 5.195 26 1.998 54 3.825
1933–1940 75 4.806 80 5.224 103 7.208
1941–1950 78 5.263 41 3.340 67 4.909
1951–1955 73 5.348 48 3.960 62 4.693
1956–1960 78 5.742 43 3.612 73 5.745
1961–1965 76 5.630 50 4.145 77 5.959
1966–1970 73 5.775 51 4.473 72 5.769
1971–1975 76 6.332 55 4.870 65 5.460
1976–1980 70 5.498 61 4.803 71 5.440
1981–1985 72 5.373 61 4.511 65 4.707
1986–1990 70 4.772 64 4.400 64 4.524
1991–1995 77 4.936 66 4.672 71 5.103
1996–2000 75 4.982 61 4.413 58 4.160
2001–2005 63 4.635 56 4.108 76 5.474
2006–2008 57 4.333 53 4.109 72 6.086
  Samlet gns. 74 5.492 57 4.370 68 5.198

Betragtes renholdelsesudgifterne for 2008 i etagebyggeri opgjort på ibrugtagelsesår, kan det konstateres, 
at udgifterne i de fleste byggeperioder var højere end for hhv. tæt / lavt- og blandet byggeri. Der henvises 
endvidere til kapitel 1, hvor ibrugtagelsesårets betydning for udgifterne beskrives.

Renholdelsesudgifterne i etagebyggeri med ibrugtagelsesår fra 1933 – 1975 lå i 2008 højere end det samlede 
gennemsnit. Det kan skyldes, at der i perioden 1933 – 1975 blev opført afdelinger med et større antal boliger 
pr. afdeling end i de øvrige perioder. Det betyder, at afdelingerne derfor kan bestå af højere etagebyggeri 
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eller være spredt udover et større areal og dermed kræve mere renholdelse på udendørsarealer. 
De relativt høje renholdelsesudgifter i etagebyggeri i 2008 for afdelinger opført i perioden 1991 – 2000 
(75–77 kr. pr. m²), kan skyldes, at andelen af ældre- og ungdomsboliger i denne byggeperiode var større 
sammenlignet med andre perioder.

Afdelingerne fra perioden efter årtusindeskiftet havde de mindste renholdelsesudgifter blandt etagebyggeriet. 
Dette kan skyldes, at afdelingerne fra de to perioder i gennemsnit består af færre boliger sammenlignet 
med afdelingerne med højere renholdelsesudgifter. 

I tæt / lavt byggeri kan det konstateres, at de gennemsnitlige udgifter til renholdelse i 2008 var højere for 
afdelinger opført fra 1933 – 1940 og 1976 – 2000, sammenlignet med de andre perioder. Det kan blandt 
andet skyldes, at afdelinger fra de to perioder i gennemsnit består af flere boliger og dermed dækker over 
et større areal i forhold til afdelinger fra den mellemliggende periode.

Afdelinger i tæt / lavt byggeri fra før 1933 havde i 2008 de mindste renholdelsesudgifter på 26 kr. pr. m², 
hvilket var væsentligt mindre end det samlede gennemsnit på 57 kr. pr. m².

Udgifterne til renholdelse i blandet byggeri var i 2008 væsentligt højere for afdelinger opført i perioderne 
1933 – 1940 og 2001 – 2005 end de samlede gennemsnitlige renholdelsesudgifter. For afdelinger opført i 
perioderne 1933 – 1940 og 2001 – 2005 udgjorde renholdelsesudgifterne hhv. 103 og 76 kr. pr. m², mens 
det samlede gennemsnit i blandet byggeri udgjorde 68 kr. pr. m². Det svarer til at renholdelsesudgifterne 
i de to byggeperioder i 2008 i gennemsnit lå 8 – 35 kr. pr. m² højere end det samlede gennemsnit i blandet 
byggeri.

I det følgende undersøges sammenhængen mellem byggeriarten og afdelingens størrelse. Der henvises 
endvidere til kapitel 2, hvor afdelingsstørrelsens betydning for renholdelsesudgifterne beskrives.

TABEL 9 : RENHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT EFTER BYGGERIART 
OG AFDELINGSSTØRRELSE

               Etagebyggeri   Tæt / lavt byggeri Blandet byggeri

    M²
Kr. pr. 

m²
Kr. pr. 

lejemål
Kr. pr. 

m²
Kr. pr. 

lejemål
Kr. pr. 

m²
Kr. pr. 

lejemål

0 – 500 68 3.596 57 3.578 136 4.072
501 – 1.000 68 4.098 45 3.220 55 3.034

1.001 – 1.500 69 4.409 48 3.496 54 3.678
1.501 – 2.000 69 4.593 47 3.475 67 4.893
2.001 – 2.500 71 4.731 50 3.730 69 4.646
2.501 – 3.500 71 4.825 53 3.940 75 5.078
3.501 – 4.500 71 5.063 55 4.102 70 4.656
4.501 – 7.000 75 5.348 58 4.460 65 4.802
7.001 –15.000 75 5.478 61 4.678 65 4.819

15.001 – 74 5.764 66 5.247 69 5.450
Samlet gns.   74 5.492 57 4.370 68 5.198
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TABEL 10 : RENHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT EFTER 
BYGGERIART OG AFDELINGSSTØRRELSE

Etagebyggeri Tæt / lavt byggeri Blandet byggeri

Antal boliger
Kr. pr.  

m²
Kr. pr. 

lejemål
Kr. pr.  

m²
Kr. pr. 

lejemål
Kr. pr.  

m²
Kr. pr. 

lejemål

       0–     10 60 4.284 42 3.371 33 2.340
11–     15 65 4.571 44 3.301 51 3.438
16–     20 66 4.773 42 3.247 61 4.546
21–     25 65 4.489 47 3.547 55 3.927
26–     35 67 4.730 49 3.742 67 4.775
36–     45 71 5.046 51 3.944 67 5.048
46–     65 69 4.932 57 4.340 67 4.851
66–     90 76 5.495 59 4.472 66 4.735
91–150 75 5.399 61 4.538 65 4.873

151– 75 5.684 67 5.108 69 5.365
Samlet 74 5.492 57 4.370 68 5.198

Der kan for etagebyggeri konstateres en sammenhæng mellem afdelingernes størrelse og renholdelses-
udgifterne. Renholdelsesudgifterne i etagebyggeri er således højere desto større afdelingerne er. For 
afdelinger med mere end 65 boliger toppede renholdelsesudgifterne i 2008 på niveauet 75 – 76 kr. pr. m² 
(Tabel 10 og 11). Det overordnede billede stemmer således overens med, hvad der kunne konstateres i 
kapitel 2.

For tæt / lavt byggeri og blandet byggeri er tendensen stort set den samme med højere renholdelsesudgifter, 
jo større afdelingen er.

Ovenstående betragtninger gælder både renholdelsesudgifterne opgjort pr. m² og pr. lejemål, da 
renholdelsesudgifterne i 2008 samlet set var højere, desto større afdelingen var, opgjort pr. m² eller pr. 
lejemål.

I det følgende undersøges sammenhængen mellem byggeriarten og den geografiske placering i de 
respektive regioner. Først analyseres udgifterne i 2008, og derefter udviklingen i perioden 2004 – 2008. Der 
henvises endvidere til kapitel 3, hvor betydningen af afdelingernes geografiske placering i de respektive 
regioner belyses.
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TABEL 11 : RENHOLDELSESUDGIFTER 2004 – 2008 OPGJORT PÅ 
BYGGERIART OG REGIONER

11A. ETAGEBYGGERI, KR. PR. M²

2004 2005 2006 2007 2008

Region Hovedstaden 71 73 75 78 84
Region Sjælland 67 69 71 73 77
Region Syddanmark 52 53 55 57 61
Region Midtjylland 54 57 59 61 67
Region Nordjylland 52 53 56 59 65
Hele landet 63 64 67 68 74

11B. TÆT / LAVT BYGGERI, KR. PR. M²

2004 2005 2006 2007 2008

Region Hovedstaden 55 58 63 65 71
Region Sjælland 54 57 59 61 62
Region Syddanmark 37 39 40 42 43
Region Midtjylland 45 47 48 50 56
Region Nordjylland 53 55 56 58 62
Hele landet 48 50 52 54 57

11C. BLANDET BYGGERI, KR. PR. M²

2004 2005 2006 2007 2008

Region Hovedstaden 69 70 71 73 77
Region Sjælland 58 63 64 55 73
Region Syddanmark 52 52 55 66 61
Region Midtjylland 49 51 55 60 63
Region Nordjylland 53 54 56 57 59
Hele landet 59 59 61 64 68

Renholdelsesudgifterne i etagebyggeri var i 2008 højst i Region Hovedstaden og Sjælland. (Tabel 11A og 
Figur 2). Udgifterne i Region Hovedstaden og Sjælland udgjorde hhv. 84 og 77 kr. pr. m². Til sammenligning 
var renholdelsesudgifterne for hele landet 74 kr. pr. m². I Region Syddanmark var renholdelsesudgifterne 
i gennemsnit 13 kr. pr. m² lavere end i resten af landet. Forskellen i udgiftsniveauet mellem Region 
Syddanmark og Hovedstaden udgjorde således 23 kr. pr. m², svarende til en forskel på 27 %. Det svarer i 
store træk til observationerne i kapitel 3.

Tilsvarende gælder det for tæt / lavt byggeri, at renholdelsesudgifterne i Region Hovedstaden og Sjælland 
var væsentligt højere end i de øvrige regioner (Tabel 11B og Figur 2). Renholdelsesudgifterne i Region 
Hovedstaden udgjorde 71 kr. pr. m², hvilket var 14 kr. pr. m² mere end i hele landet (57 kr. pr. m²), svarende 
til en forskel på 25 %. Tilsvarende lå udgifterne i Region Syddanmark (43 kr. pr. m²) væsentligt lavere end 
i hele landet. Forskellen i udgifterne mellem Region Hovedstaden og Region Syddanmark udgjorde i 2008 
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28 kr. pr. m². Dette kan hænge sammen med, at afdelingerne i Region Syddanmark i gennemsnit består af 
færre boliger end afdelingerne i Region Hovedstaden.

Billedet er det samme for blandet byggeri, hvor udgifterne i Region Hovedstaden (77 kr. pr. m²) var 9 kr. pr. 
m² højere end renholdelsesudgifterne i hele landet (Tabel 11C og Figur 2). De laveste renholdelsesudgifter 
for blandet byggeri var i Region Sjælland, i modsætning til afdelinger med etagebyggeri og tæt / lavt byggeri, 
hvor de laveste udgifter til renholdelse var i Region Syddanmark.

Betragtes udviklingen i renholdelsesudgifterne i etagebyggeri i perioden 2004 – 2008 var stigningen størst 
i Region Midtjylland (Tabel 11A). Stigningen i renholdelsesudgifterne fra 2004 – 2008 udgjorde i Region 
Midtjylland 13 kr. pr. m², svarende til en stigning på 24 %. Til sammenligning steg renholdelsesudgifterne i 
hele landet i samme periode 11 kr. pr. m², svarende til en stigning på 17 %.

Renholdelsesudgifterne i tæt / lavt byggeri steg mest i Region Hovedstaden i perioden 2004 – 2008 (Tabel 
11B). I Region Hovedstaden steg renholdelsesudgifterne med 16 kr. pr. m² fra 2004 – 2008, svarende til 
en stigning på 29 %. I Region Sjælland steg renholdelsesudgifterne med 8 kr. pr. m² i samme periode, 
svarende til en stigning på 15 %. I hele landet var stigningen i perioden 9 kr. pr. m², svarende til en stigning 
på 19 %.

I blandet byggeri steg renholdelsesudgifterne mest i Region Midtjylland i perioden 2004 – 2008 (Tabel 
11C). Stigningen i renholdelsesudgifter udgjorde i Region Midtjylland i perioden 2004 – 2008 14 kr. pr. m², 
svarende til en stigning på 29 %. I hele landet var der en stigning i perioden 2004 – 2008 med 9 kr. pr. m², 
svarende til en stigning på 15 %.

Det kan konstateres, at renholdelsesudgifterne i 2008 var højest i Region Hovedstaden for alle byggeriarter 
under et. I perioden 2004 – 2008 var der ikke en samlet tendens i udviklingen af renholdelsesudgifterne 
opgjort på byggeriart i de enkelte regioner.
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FIGUR 2: RENHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT PÅ BYGGEART, 
KR. PR. M2
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FIGUR 3: RENHOLDELSESUDGIFTER 2004–2008 OPGJORT PÅ 
BYGGERIART, FASTE PRISER

Kilde : Vægtet indeks jf. Social- og inderigsministeriet ”Orientering om ændringer i almenloven mv.” af  
8. juni 2009

Renholdelsesudgifterne steg i perioden 2004 – 2008 mere end den generelle prisudvikling. Der er 
imidlertid ikke en entydig tendens i udviklingen opgjort i faste priser for de forskellige byggeriarter. 
Renholdelsesudgifterne i etagebyggeri opgjort i faste priser steg fra 2007 – 2008 med 4,6 %, mens der året 
før var et fald i udgifterne 1,3 % (Figur 3). I tæt / lavt byggeri steg renholdelsesudgifterne opgjort i faste 
priser i hele perioden 2004 – 2008.

Den årlige gennemsnitlige stigning opgjort i faste priser var størst i tæt / lavt byggeri med 1,3 %, mens den 
årlige gennemsnitlige stigning i etagebyggeri udgjorde 1 %.
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TABEL 12 : RENHOLDELSESUDGIFTER OPGJORT PÅ BYGGERIART 
2004–2008

12A. ETAGEBYGGERI, KR. PR. LEJEMÅL

2004 2005 2006 2007 2008

Region Hovedstaden 5.297 5.424 5.628 5.853 6.243
Region Sjælland 4.951 5.030 5.254 5.290 5.626
Region Syddanmark 3.844 3.912 4.068 4.196 4.484
Region Midtjylland 4.042 4.194 4.407 4.614 4.928
Region Nordjylland 3.961 4.077 4.296 4.495 4.921
Hele landet 4.665 4.789 4.975 5.109 5.492

12B. TÆT / LAVT BYGGERI, KR. PR. LEJEMÅL

2004 2005 2006 2007 2008

Region Hovedstaden 4.368 4.673 4.967 5.111 5.572
Region Sjælland 3.956 4.135 4.295 4.436 4.529
Region Syddanmark 2.848 2.967 3.127 3.259 3.314
Region Midtjylland 3.387 3.524 3.615 3.816 4.223
Region Nordjylland 4.010 4.184 4.271 4.440 4.741
Hele landet 3.618 3.797 3.966 4.134 4.370

12C. BLANDET BYGGERI, KR. PR. LEJEMÅL

2004 2005 2006 2007 2008

Region Hovedstaden 5.334 5.416 5.462 5.619 5.993
Region Sjælland 4.149 4.450 4.520 3.973 5.323
Region Syddanmark 3.929 3.947 4.000 4.668 4.609
Region Midtjylland 3.686 3.879 4.176 4.569 4.741
Region Nordjylland 4.004 4.149 4.254 4.339 4.521
Hele landet 4.470 4.505 4.620 4.769 5.198

Ovenfor er renholdelsesudgifter opgjort pr. lejemål (Tabel 12 A – C). Opgørelsen viser i hovedtræk det 
samme som renholdelsesudgifterne opgjort pr. m² (Tabel 11 A – C). 
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KAPITEL 5 : RENHOLDELSESUDGIFTER OPGJORT PÅ AFDELINGSTYPE

I dette kapitel belyses sammenhængen mellem renholdelsesudgifter og afdelingstype. Afdelingerne er 
opdelt på tre afdelingstyper : familie-, ældre- og ungdomsboliger. For en nærmere beskrivelse af denne 
opdeling, se datagrundlaget.

I Tabel 13 og 14 er der foretaget en opdeling i renholdelsesudgifterne på afdelingstype og regioner således, 
at udgifterne for de forskellige afdelingstyper kan sammenlignes på tværs af regioner. Derudover er 
udviklingen i renholdelsesudgifterne opgjort på afdelingstype vist for perioden 2004 – 2008 i både løbende 
og faste priser.

Indledningsvist skal det bemærkes, at når renholdelsesudgifterne opgøres på afdelingstype, er der 
væsentlige forskelle på observationerne afhængigt af, om udgifterne opgøres pr. m² eller pr. lejemål.

Overordnet kan det konstateres, at der i 2008 var store forskelle på størrelsen af renholdelsesudgifterne 
i de forskellige afdelingstyper. De gennemsnitlige renholdelsesudgifter var således størst for ældre- og 
ungdomsboliger. Renholdelsesudgifterne udgjorde hhv. 87 og 81 kr. pr. m² for ældre- og ungdomsboliger, 
mens de tilsvarende udgifter for familieboliger udgjorde 66 kr. pr. m² (Tabel 13A – C og Figur 4). Dette kan 
evt. skyldes, at der i afdelinger bestående af ældre- eller ungdomsboliger er flere fællesarealer, der skal 
renholdes.

TABEL 13 : RENHOLDELSESUDGIFTER 2004 – 2008 OPGJORT PÅ 
AFDELINGSTYPE

13A. FAMILIEBOLIGER, KR. PR. M²

2004 2005 2006 2007 2008

Region Hovedstaden 66 68 71 72 78
Region Sjælland 61 63 65 67 70
Region Syddanmark 44 45 46 48 60
Region Midtjylland 49 51 54 56 61
Region Nordjylland 51 52 53 55 60
Hele landet 56 58 60 61 66

13B. ÆLDREBOLIGER, KR. PR. M²

2004 2005 2006 2007 2008

Region Hovedstaden 88 88 91 92 101
Region Sjælland 75 72 76 83 80
Region Syddanmark 61 64 65 67 70
Region Midtjylland 68 72 75 76 81
Region Nordjylland 71 84 89 93 97
Hele landet 75 77 80 81 87
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13C. UNGDOMSBOLIGER, KR. PR. M²

2004 2005 2006 2007 2008

Region Hovedstaden 71 79 85 87 93
Region Sjælland 77 80 78 80 87
Region Syddanmark 74 74 72 74 78
Region Midtjylland 64 63 65 68 78
Region Nordjylland 85 86 91 88 88
Hele landet 71 72 74 75 81

13D. ALLE BOLIGER, KR. PR. M²

2004 2005 2006 2007 2008

Region Hovedstaden 68 70 73 75 81
Region Sjælland 62 64 66 68 70
Region Syddanmark 46 47 49 51 54
Region Midtjylland 51 53 56 58 63
Region Nordjylland 52 54 56 58 63
Hele landet 58 60 62 64 68

Der var i 2008 forholdsvist store variationer i renholdelsesudgifterne for familieboliger på tværs af regionerne 
(Tabel 13 og figur 4). Renholdelsesudgifter i Region Hovedstaden (78 kr. pr. m²) var væsentligt højere end 
de tilsvarende udgifter i Region Syddanmark (60 kr. pr. m²), svarende til en forskel på 18 kr. pr. m². Den 
store regionale forskel kan hænge sammen med en større andel af etagebyggeri i Region Hovedstaden 
sammenlignet med de øvrige regioner.

Der var ligeledes store variationer i renholdelsesudgifterne for ældreboliger på tværs af regionerne. Forskellen 
mellem de største og mindste renholdelsesudgifter udgjorde ca. 30 kr. pr. m². De største renholdelses–
udgifter for ældreboliger var i Region Hovedstaden og Nordjylland med hhv. 101 og 97 kr. pr. m², mens de 
tilsvarende udgifter i Region Syddanmark udgjorde 70 kr. pr. m². 

De gennemsnitlige renholdelsesudgifter for ungdomsboliger udgjorde i 2008 81 kr. pr. m² i Region 
Hovedstaden. Udgifterne til renholdelse i Region Hovedstaden var dermed 13 kr. pr. m² højere end de 
gennemsnitlige renholdelsesudgifter. 

Betragtes perioden 2004 – 2008 var renholdelsesudgifterne for ældreboliger højst i Region Hovedstaden, 
og udgifterne steg i perioden fra 88 – 101 kr. pr. m² (en samlet stigning på 16 %). I Region Nordjylland 
steg renholdelsesudgifterne kraftigt fra 71 kr. pr. m² i 2004 til 97 kr. pr. m² i 2008, svarende til en 
stigning på 37 %. Udgifterne til renholdelse i Region Nordjylland er dermed på niveau med de tilsvarende 
udgifter i Region Hovedstaden i 2008. En del af stigningen i renholdelsesudgifterne i Region Nordjylland 
i perioden 2004 – 2008 kan forklares ved, at afdelingerne i Region Nordjylland er større end afdelinger i 
Region Sjælland, Midtjylland og Syddanmark. De større afdelinger alene forklarer imidlertid ikke den store 
stigning i renholdelsesudgifterne for ældreboliger i Region Nordjylland perioden 2004 – 2008.
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Stigningen i renholdelsesudgifterne for ungdomsboliger var væsentligt højere i Region Hovedstaden 
(31 %) i perioden 2004 – 2008 sammenlignet med Region Nordjylland (4 %). For ungdomsboliger var 
renholdelsesudgifterne i 2004 i Region Hovedstaden (71 kr. pr. m²) mindre end de tilsvarende udgifter i 
Region Nordjylland (85 kr. pr. m²), hvilket ikke var tilfældet for familie- og ældreboliger. Efterfølgende steg 
udgifterne kraftigt i Region Hovedstaden, således at niveauet i 2008 var højere i Region Hovedstaden end 
i de øvrige regioner.

Det er overraskende, at renholdelsesudgifterne i Region Nordjylland stort set er på niveau med udgifterne i 
Region Hovedstaden for ældre- og ungdomsboliger, da det tilsvarende ikke gør sig gældende for familieboliger. 
Hverken opgørelser på ibrugtagelsesår, afdelingsstørrelse og byggeriart kan forklare niveauforskellen i 
renholdelsesudgifter i forhold til de øvrige regioner. Dermed er der ikke noget i analysen, der kan forklare 
det forholdsvist høje niveau i renholdelsesudgifter for ældre- og ungdomsboliger i Region Nordjylland.

Det skal bemærkes, at en række af ovenstående konstateringer om udgiftsniveauet opgjort pr. m² for de 
forskellige afdelingstyper ikke gælder, når udgifterne opgøres pr. lejemål (Tabel 14 og Figur 5). Overordnet 
skyldes det, at ungdomsboliger gennemsnitligt er en del mindre end familie- og ældreboliger. Betragtes 
renholdelsesudgifterne opgjort på afdelingstype er det således særligt relevant, at betragte udgifterne 
opgjort på både m² og lejemål.
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FIGUR 4: RENHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT PÅ 
AFDELINGSTYPE, KR. PR. M2
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TABEL 14 : RENHOLDELSESUDGIFTER 2004 – 2008 OPGJORT PÅ 
AFDELINGSTYPE

14A. FAMILIEBOLIGER, KR. PR. LEJEMÅL

2004 2005 2006 2007 2008

Region Hovedstaden 5.059 5.232 5.408 5.549 5.975

Region Sjælland 4.570 4.790 4.967 5.054 4.764

Region Syddanmark 3.431 3.518 3.657 3.765 4.731

Region Midtjylland 3.891 4.040 4.253 4.487 5.337

Region Nordjylland 4.025 4.092 4.219 4.357 4.017

Hele landet 4.358 4.498 4.653 4.763 5.097

14B. ÆLDREBOLIGER, KR. PR. LEJEMÅL

2004 2005 2006 2007 2008

Region Hovedstaden 5.682 5.683 5.856 5.891 6.531
Region Sjælland 4.876 4.638 4.912 5.380 5.634
Region Syddanmark 4.117 4.368 4.387 4.539 6.622
Region Midtjylland 4.673 4.927 5.156 5.195 5.194
Region Nordjylland 4.772 5.649 5.957 6.153 4.848
Hele landet 4.935 5.087 5.255 5.383 5.799

14C. UNGDOMSBOLIGER, KR. PR. LEJEMÅL

2004 2005 2006 2007 2008

Region Hovedstaden 2.426 2.852 2.863 3.093 3.161
Region Sjælland 2.536 2.734 2.800 2.816 2.955
Region Syddanmark 2.580 2.620 2.573 2.672 3.441
Region Midtjylland 2.392 2.269 2.348 2.542 3.118
Region Nordjylland 3.423 3.386 3.499 3.501 2.796
Hele landet 2.545 2.579 2.638 2.751   2.979
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14D. ALLE BOLIGER, KR. PR. LEJEMÅL

2004 2005 2006 2007 2008

Region Hovedstaden 5.140 5.297 5.495 5.674 6.092
Region Sjælland 4.502 4.640 4.825 4.906 5.158
Region Syddanmark 3.457 3.542 3.685 3.793 4.031
Region Midtjylland 3.828 3.978 4.170 4.390 4.700
Region Nordjylland 3.981 4.121 4.282 4.453 4.796
Hele landet 4.351 4.482 4.653 4.727 5.120

I perioden 2004–2008 var renholdelsesudgifterne opgjort pr. lejemål ca. halvt så store for ungdomsboliger 
sammenlignet med familie- og ældreboliger (Tabel 14 og Figur 5). Den tilsvarende opgørelse pr. m² viste, 
at afdelinger bestående af familieboliger havde de mindste renholdelsesudgifter sammenlignet med ældre- 
og ungdomsboliger. De lavere renholdelsesudgifter for ungdomsboliger opgjort pr. lejemål kan forklares 
ved, at ungdomsboliger i gennemsnit var væsentligt mindre end familie- og ældreboliger. Størrelsen af 
en gennemsnitlig ungdomsbolig var således 37 m², mens familie- og ældreboliger i gennemsnit var hhv. 
78 m² og 67 m² i 2008 jf. ”Husleje- og udgiftsstatistik 2009”. Dermed er der alt andet lige plads til flere 
ungdomsboliger end familie- og ældreboliger på et givent areal. 

Selve regionsfordelingen af renholdelsesudgifter for ungdomsboliger i 2008 ændres ikke uanset om 
opgørelsen er pr. m² eller pr. lejemål, da renholdelsesudgifterne var størst i Region Nordjylland og mindst i 
Midtjylland for begge opgørelser. Udviklingen i perioden 2004 – 2008 for ungdomsboliger er ens uanset om 
opgørelsen er pr. m² eller pr. lejemål.

Bortset fra de markante ændringer i opgørelsen pr. lejemål i forhold til pr. m² for ungdomsboliger, der kan 
forklares ved ungdomsboligernes størrelse, er konklusionen den samme uanset, at renholdelsesudgifterne 
er opgjort pr. lejemål eller pr. m². 
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FIGUR 5: RENHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT PÅ 
AFDELINGSTYPE, KR. PR. LEJEMÅL
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FIGUR 6: RENHOLDELSESUDGIFTER 2004–2008 OPGJORT PÅ 
AFDELINGSTYPE, FASTE PRISER

Kilde : Vægtet indeks jf. Social- og inderigsministeriet ”Orientering om ændringer i almenloven mv.” af  
8. juni 2009

Renholdelsesudgifterne for samtlige afdelingstyper steg fra 2007 – 2008 væsentligt mere end den generelle 
prisudvikling på 4,1 % (Figur 6). Betragtes perioden 2004 – 2006, steg renholdelsesudgifterne opgjort i faste 
priser for familieboliger, herefter var der var et fald på 1,2 % fra 2006 – 07. Udviklingen i renholdelsesudgifterne 
for ældreboliger i perioden 2004 – 2008 svarer i store træk til udviklingen for familieboliger, dog med et lille 
fald på 0,1 % fra 2004 – 2005. For ungdomsboliger var der, set over perioden 2004 – 2007 et samlet fald i 
renholdelsesudgifterne opgjort i faste priser, mens de steg betragteligt fra 2007 – 2008.
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KAPITEL 6 : SPREDNING I RENHOLDELSESUDGIFTER

I dette kapitel belyses spredningen i renholdelsesudgifterne, dels samlet og dels mere specifikt på byggeriart 
og afdelingstype.

FIGUR 7A: FORDELINGEN AF RENHOLDELSESUDGIFTER 2008,  
KR. PR. M2

Note : Afdelinger med renholdelsesudgifter på 200 kr. pr. m2 og derover er ikke vist i figuren. Dette gælder 
8 afdelinger.

Spredningen i renholdelsesudgifter for 2008 er vist i figur 7A og 7B. Der er tale om en særdeles stor 
spredning i renholdelsesudgifterne. Størstedelen af afdelingerne havde renholdelsesudgifter mellem 50 – 75 
kr. pr. m². Der var dog enkelte afdelinger, der havde renholdelsesudgifter på 175 kr. pr. m² og derover. 

Den store spredning i udgifterne til renholdelse kan forklares ved forskelle i afdelingernes størrelse, alder, 
afdelingstype, byggeriart eller geografi, jf. beskrivelserne i de tidligere kapitler. Umiddelbart har det ingen 
betydning for spredningen i renholdelsesudgifterne, hvorvidt de er opgjort på m² eller lejemål. 
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Der var i 2008 463 afdelinger, der lå i intervallet 0 – 10 kr. pr. m², heraf 155 afdelinger uden renholdelses-
udgifter. Størstedelen af afdelingerne uden renholdelsesudgifter havde færre end 25 boliger og bestod af 
tæt / lavt byggeri samt familieboliger. Forklaringen kan være, at afdelingerne har valgt, at beboerne selv 
skal deltage i renholdelsen. 

FIGUR 7B: FORDELINGEN AF RENHOLDELSESUDGIFTER 2008,  
KR. PR. LEJEMÅL

Note : Afdelinger med renholdelsesudgifter på 10.000 kr. pr. lejelmål og derover er ikke vist i figuren. 
Dette gælder 46 afdelinger.
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Samlet set var spændet mellem afdelinger med de højeste og laveste renholdelsesudgifter 84 kr. pr. 
m² (Tabel 15). Renholdelsesudgifterne var således 15 kr. pr. m² for de 10 % af afdelingerne med de 
laveste renholdelsesudgifter og 99 kr. pr. m² eller derover for de 10 % af afdelinger med de højeste 
renholdelsesudgifter.

Opgjort på byggeriart var 10 % fraktilen for tæt / lavt byggeri 5 kr. pr. m², hvilket var væsentligt lavere end 
for etagebyggeri og blandet byggeri, hvor 10 % fraktilerne var hhv. 41 og 38 kr. pr. m². 



ANALYSE AF RENHOLDELSESUDGIFTER

SIDE 37 l 52

Forskellen i toppen (90 % fraktilen) mellem de forskellige byggeriarter var ikke nær så stor. I tæt / lavt byggeri 
var udgiften 92 kr. pr. m² og derover, mens den var 98 og 104 kr. pr. m² og derover hhv. i blandet byggeri og 
etagebyggeri. Spændet i renholdelsesudgifterne var større i tæt / lavt byggeri end i de øvrige byggeriarter. 
Det forholdsvist store spænd kan forklares ved, at der er relativt flere afdelinger i tæt / lavt byggeri, der ikke 
har renholdelsesudgifter. 

Opgjort på afdelingstype var spredningen for ældre- og ungdomsboliger i 2008 stort set ens. De to 
afdelingstyper havde et væsentligt højere udgangspunkt for 10 % fraktilen (hhv. 36 og 40 kr. pr. m²) end 
familieboliger (9 kr. pr. m²). Denne forskel kan skyldes, at der er flere familieboliger, hvor beboerne hjælper 
til med renholdelsen. 

TABEL 15 : SPREDNING I RENHOLDELSESUDGIFTER 2008, KR. PR. M²

10 %  
fraktil

25 %  
fraktil

Gennemsnit
75 %  

fraktil
90 %  

fraktil

Byggeriart :
Etagebyggeri 41 54 74 87 104
Tæt / lavt byggeri 5 27 57 72 92
Blandet byggeri 38 50 68 82 98

Afdelingstype :
Familieboliger 9 37 66 76 93
Ældreboliger 36 57 87 101 131
Ungdomsboliger 40 57 82 89 138
Samlet gns. 15 42 68 80 99

Note : 10 % fraktil betyder, at 10 % af afdelingerne har renholdelsesudgifter under  
dette niveau. 90 % fraktil betyder omvendt, at 10 % af afdelingerne har renholdelses– 
udgifter over dette niveau.
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Boligforeningen Vesterbo, Århus, afd. Uffesvej
Foto : Anders Bach
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KAPITEL 7 : SAMMENHÆNG MELLEM RENHOLDELSE OG BOLIGSOCIALE 
TILSKUD

I dette kapitel undersøges sammenhænge mellem renholdelsesudgifter og boligsociale tilskud. 
Sammenhængen er belyst ud fra en analyse af renholdelsesudgifter i afdelinger, der har modtaget tilskud 
til social og forebyggende indsats iht. lov om almene boliger § 96a og 96d, sammenlignet med de øvrige 
afdelinger. Umiddelbart forventes det, at niveauet for renholdelsesudgifter er højere i afdelinger med tilskud 
end i de øvrige afdelinger.

I de foregående kapitler er der fundet sammenhæng mellem renholdelsesudgifter og afdelingsstørrelse, 
regioner, byggeriart og afdelingstype. I det følgende undersøges forskelle i renholdelsesudgifternes niveau 
for afdelinger med tilskud og de øvrige afdelinger. Niveauforskelle i renholdelsesudgifterne for afdelinger 
med tilskud og de øvrige afdelinger kan således være et resultat af at afdelinger med tilskud er anderledes 
fordelt på hhv. afdelingsstørrelse, regioner, byggeriart og afdelingstype end de øvrige afdelinger. 

Opgjort på hhv. afdelingsstørrelse, regioner og byggeriart kan det konstateres, at andelen af større 
afdelinger, Region Hovedstaden og etagebyggeri i 2008 er stærkt overrepræsenteret for afdelinger med 
tilskud set i forhold til de øvrige afdelinger (Tabel 16 – 18). 

I kapitel 2–4 er der blandt andet fundet sammenhæng mellem renholdelsesudgifter og hhv. afdelingsstørrelse, 
regioner og byggeriart, og den generelle tendens er, at renholdelsesudgifterne er større desto større 
afdelingen er, samt at renholdelsesudgifterne er størst i Region Hovedstaden og for etagebyggeri. 

Det kan konstateres, at afdelinger med tilskud generelt er større end de øvrige afdelinger. Afdelinger med 
tilskud bestod i 2008 i gennemsnit af 355 boliger, mens de øvrige afdelinger i gennemsnit bestod af 287 
boliger (Tabel 19). Dermed kan det være forhold såsom afdelingsstørrelse, regionsfordeling og byggeriart, 
der gør, at forskellen i renholdelsesudgifter mellem afdelinger med tilskud og de øvrige afdelinger bliver så 
udtalt ved opgørelsen på ibrugtagelsesår. Dette søges belyst i de efterfølgende tabeller. 

Samlet set er renholdelsesudgifterne højere i afdelinger med tilskud end i de øvrige afdelinger, det 
er dog vanskeligt at afgøre, om forskellen skyldes boligsociale forhold eller det at fordelingen på hhv. 
afdelingsstørrelse, regioner og byggeriart er forskellig.

Betydningen af afdelingsstørrelsen er forsøgt mindsket ved, at fokusere på afdelinger med 150 boliger og 
derover i Tabel 19 – 22 og Figur 8. Da spredningen i antallet af boliger pr. afdeling stadig er forholdsvist stor, 
kan afdelingsstørrelsen dog stadig have betydning for niveauet af renholdelsesudgifter.
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TABEL 16 : AFDELINGERNES FORDELING 2008 OPGJORT PÅ 
AFDELINGSSTØRRELSE OG BOLIGSOCIALE TILSKUD

         Afdelinger med tilskud            Øvrige afdelinger     Alle afdelinger 

Antal boliger
Antal 

afdelinger
Andel i 

procent
Antal 

afdelinger
Andel i 

procent
Antal 

afdelinger

       0–24 11 3,2 % 2.188 39,0 % 2.199
25–49 15 4,3 % 1.345 24,0 % 1.360
50–74 30 8,6 % 663 11,8 % 693
75–99 30 8,6 % 418 7,5 % 448

100–124 21 6,0 % 258 4,6 % 279
125–149 19 5,4 % 166 3,0 % 185
150–174 22 6,3 % 125 2,2 % 147
175–199 23 6,6 % 86 1,5 % 109
200–224 21 6,0 % 64 1,1 % 85
225–249 26 7,4 % 45 0,8 % 71
250–274 18 5,2 % 37 0,7 % 55
275–299 18 5,2 % 43 0,8 % 61
300–324 10 2,9 % 19 0,3 % 29
325–349 6 1,7 % 19 0,3 % 25
350–374 10 2,9 % 14 0,2 % 24
375–399 5 1,4 % 25 0,4 % 30
400–425 12 3,4 % 12 0,2 % 24
425–449 5 1,4 % 10 0,2 % 15
450–474 8 2,3 % 9 0,2 % 17
475–499 5 1,4 % 10 0,2 % 15
500– 34 9,7 % 49 0,9 % 83
Samlet 349 100,0 % 5.605 100,0 % 5.954

TABEL 17 : FORDELING AF BOLIGER 2008 OPGJORT PÅ REGIONER OG 
BOLIGSOCIALE TILSKUD

       Afdelinger med tilskud            Øvrige afdelinger

Antal
boliger

Andel i
procent

Antal
boliger

Andel i
procent

Region Hovedstaden 43.944 49,1 % 117.916 31,9 %
Region Sjælland 11.149 12,5 % 53.603 14,5 %
Region Syddanmark 15.812 17,7 % 83.282 22,5 %
Region Midtjylland 13.179 14,7 % 74.895 20,2 %
Region Nordjylland 5.391 6,0 % 40.196 10,9 %
Hele landet 89.475 100,0 % 369.892 100,0 %
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TABEL 18 : FORDELING AF BOLIGER 2008 OPGJORT PÅ BYGGERIART, 
AFDELINGSTYPE OG BOLIGSOCIALE TILSKUD

      Afdelinger med tilskud    Øvrige afdelinger

Antal  
boliger

Andel i  
procent

Antal  
boliger

Andel  
i procent

Byggeriart :
Etagebyggeri 66.980 74,9 % 202.466 54,7 %
Tæt / lavt byggeri 10.934 12,2 % 127.815 34,6 %
Blandet byggeri 11.561 12,9 % 39.611 10,7 %

 
Afdelingstype :  
Familieboliger 63.069 70,5 % 250.655 67,8 %
Ældreboliger 1.680 1,9 % 17.439 4,7 %
Ungdomsboliger - - 13.686 3,7 %
Samlet 89.475 100,0 % 369.892 100,0 %

Renholdelsesudgifterne var i 2008 højere i afdelinger med tilskud sammenlignet med de øvrige afdelinger 
(Tabel 19). I afdelinger med tilskud var de gennemsnitlige renholdelsesudgifter 77 kr. pr. m², mens de 
tilsvarende udgifter for de øvrige afdelinger udgjorde 70 kr. pr. m²
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TABEL 19 : RENHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT PÅ 
IBRUGTAGELSESÅR OG BOLIGSOCIALE TILSKUD

     Afdelinger med tilskud      Øvrige afdelinger

Ibrugtagelsesår Kr. pr. m²
Antal boliger  
i gennemsnit
pr. afdeling

Kr. pr. m²
Antal boliger  
i gennemsnit
pr. afdeling

–1932 98 216 53 214
1933–1940 97 294 71 345
1941–1950 98 392 73 257
1951–1955 76 277 71 293
1956–1960 79 365 77 290
1961–1965 87 308 74 347
1966–1970 75 364 71 330
1971–1975 73 418 72 319
1976–1980 77 351 60 327
1981–1985 71 335 66 243
1986–1990 72 298 64 231
1991–1995 78 280 78 220
1996–2000 92 263 66 237
2001–2005 - - 78 233
2006–2008 - - 95 288
  Samlet gns. 77 355 70 287

Note : Frasorteret afdelinger med færre end 150 boliger.

Opgjort på ibrugtagelsesår var renholdelsesudgifterne højere i afdelinger med tilskud sammenlignet med 
de øvrige afdelinger for stort set samtlige ibrugtagelsesår. 

Opgjort på ibrugtagelsesår kan det konstateres, at renholdelsesudgifterne for afdelinger med tilskud er 
højere for afdelinger opført før 1966 end afdelinger opført i perioden 1966 – 1995. For de øvrige afdelinger 
er tendensen, at niveauet i renholdelsesudgifter er størst for afdelinger opført i perioden 1941 – 1965 og 
afdelinger opført efter 1991.
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TABEL 20 : RENHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT PÅ 
AFDELINGSSTØRRELSE OG BOLIGSOCIALE TILSKUD

Afdelinger med tilskud Øvrige afdelinger

Antal boliger Kr. pr. m² Kr. pr. lejemål Kr. pr. m² Kr. pr. lejemål
150–174 72 5.774 71 5.124
175–199 78 5.933 70 5.337
200–224 76 6.216 66 5.065
225–249 70 5.735 66 4.922
250–274 74 5.798 70 5.157
275–299 79 6.218 71 5.198
300– 78 6.243 71 5.356

     Samlet gns. 77 6.135 70 5.249

Note : Frasorteret afdelinger med færre end 150 boliger.

Opgjort på afdelingsstørrelse kan der ikke konstateres væsentlige forskelle i renholdelsesudgifternes niveau 
mellem afdelinger med tilskud og de øvrige afdelinger. I 2008 var forskellen i renholdelsesudgifter 1 – 10 kr. 
pr. m² mellem afdelinger med tilskud og de øvrige afdelinger (Tabel 20). For afdelinger med 200 – 224 boliger 
var renholdelsesudgifterne dog 10 kr. pr. m² højere i afdelinger med tilskud end i de øvrige afdelinger. Da 
forskellen i renholdelsesudgifter mellem afdelinger med tilskud og de øvrige afdelinger er forholdsvis lille 
opgjort på afdelingsstørrelse, kan forskelle indenfor de anvendte intervaller sandsynligvis forklares med 
variation i region og byggeriart.

TABEL 21 : RENHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT PÅ REGIONER OG 
BOLIGSOCIALE TILSKUD

Afdelinger med tilskud    Øvrige afdelinger

Kr. pr. m² Kr. pr. lejemål Kr. pr. m² Kr. pr. lejemål
Region Hovedstaden 85 6.699 79 5.912
Region Sjælland 82 6.390 73 5.314
Region Syddanmark 64 5.178 58 4.173
Region Midtjylland 68 5.374 64 4.805
Region Nordjylland 65 5.509 59 4.438
Hele landet 77 6.135 70 5.249

Note : Frasorteret afdelinger med færre end 150 boliger.

Opgjort på regioner var renholdelsesudgifterne i 2008 højere i afdelinger med tilskud end i de øvrige 
afdelinger. Renholdelsesudgifterne var således 4 – 9 kr. pr. m² højere i afdelinger med tilskud end i de øvrige 
afdelinger (Tabel 21). Det er dermed vanskeligt, at afgøre om forskellen indenfor regionerne kan forklares 
med boligsociale forhold eller forskelle i afdelingsstørrelse og byggeriart.
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TABEL 22 : RENHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT PÅ BYGGERART, 
AFDELINGSTYPE OG BOLIGSOCIALE TILSKUD

     Afdelinger med tilskud Øvrige afdelinger

Kr. pr. m² Kr. pr. lejemål Kr. pr. m² Kr. pr. lejemål
Byggeriart :
Etagebyggeri 79 6.266 72 5.356
Tæt / lavt byggeri 69 5.676 66 4.930
Blandet byggeri 71 5.825 69 5.165

Afdelingstype :
Familieboliger 76 6.085 68 5.216
Ældreboliger 83 5.260 109 6.746
Ungdomsboliger - - 84 2.857
Samlet 77 6.135 70 5.249

Note : Frasorteret afdelinger med færre end 150 boliger. Antallet af ældreboliger udgør en  
meget lille andel, hvorfor niveauforskellen i renholdelsesudgifter mellem afdelinger med  
tilskud og de øvrige afdelinger ikke egner sig til en egentlig analyse.

Opgjort på byggeriart var renholdelsesudgifterne i etagebyggeri i 2008 7 kr. pr. m² højere afdelinger 
med tilskud end i de øvrige afdelinger, og 2 – 3 kr. pr. m² højere for tæt / lavt byggeri og blandet byggeri. 
Niveauforskellen i renholdelsesudgifter mellem afdelinger med tilskud og de øvrige afdelinger opgjort på 
byggeriart kan være et udtryk for forskelle i afdelingsstørrelse og region.

Opgjort på afdelingstype var renholdelsesudgifterne i 2008 højere for familieboliger i afdelinger med tilskud 
end i de øvrige afdelinger (Tabel 22). Renholdelsesudgifterne var således 8 kr. pr. m² højere i afdelinger 
med tilskud end i de øvrige afdelinger. 

Det er vanskeligt at afgøre, om denne forskel kan forklares med boligsociale forhold eller forskelle i 
afdelingsstørrelse, region og byggeriart. Der er som tidligere nævnt en tendens til, at afdelinger med 
tilskud er overrepræsenteret, hvad angår størrelse, Region Hovedstaden og etagebyggeri. For ældreboliger 
var niveauet i renholdelsesudgifter højere i de øvrige afdelinger end i afdelinger med tilskud. Der indgår 
imidlertid meget få ældreboliger blandt afdelinger med tilskud. Afdelingstypen er således ikke afgørende for, 
at renholdelsesudgifterne er højere i afdelinger med tilskud end i de øvrige afdelinger, da langt størstedelen 
af afdelingerne med tilskud består af familieboliger.
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FIGUR 8: RENHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT PÅ 
AFDELINGSSTØRRELSE OG BOLIGSOCIALE TILSKUD

Note : Afdelinger med færre end 150 boliger er frasorteret.

I figur 8 er vist fordelingen af renholdelsesudgifter opgjort på afdelingsstørrelse opgjort efter hhv. afdelinger 
med tilskud og de øvrige afdelinger. Herudover er vist det samlede gennemsnit for renholdelsesudgifter 
på 68 kr. pr. m² (Tabel 1). Umiddelbart viser figuren, at afdelinger med tilskud ikke har et væsentligt 
andet mønster i renholdelsesudgifterne end de øvrige afdelinger. For afdelinger med flere end 900 boliger 
er spredningen i renholdelsesudgifterne lidt større for afdelinger med tilskud end i de øvrige afdelinger. 
Da der imidlertid er forholdsvist få afdelinger med flere end 900 boliger kan variationen både være 
et udtryk for forskelle i boligsociale forhold eller i region og byggeriart. Det er således vanskeligt at 
konkludere, hvorvidt de gennemsnitligt højere renholdelsesudgifter for afdelinger med tilskud er et udtryk 
for højere renholdelsesudgifter som følge af boligsociale forhold eller forskelle i afdelingsstørrelsen, region 
og byggeriart.
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KAPITEL 8 : UDGIFTER TIL ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE

Udgifter til renholdelse (konto 114) og udgifter til almindelig vedligeholdelse(konto 115) er tæt forbundne 
konteringsmæssigt og det er derfor relevant at se på, om der er nogle påviselige sammenhænge mellem 
de to udgiftskonti. 

I dette kapitel belyses udgifterne til almindelig vedligeholdelse, og i kapitel 9 belyses eventuelle sammenhænge 
mellem de to konti f.eks. om eventuelle negative sammenhænge mellem de to konti, hvilket kommer 
til udtryk ved, at jo højere udgifterne til renholdelse er, desto mindre er udgifter til vedligeholdelse og 
omvendt. Almindelig vedligeholdelse er i det følgende blevet opgjort på ibrugtagelsesår, afdelingsstørrelse 
og regioner for at kunne påvise eventuelle sammenhænge mellem de to konti.

I 2008 var den gennemsnitlige vedligeholdelsesudgift på 32 kr. pr. m² og 2.399 kr. pr. lejemål (Tabel 23). 
Der kan konstateres en stor forskel i vedligeholdelsesudgifterne alt efter om ibrugtagelsesåret var før eller 
efter 1976, idet renholdelsesudgifterne var væsentligt højere for afdelinger opført før 1976. Afdelinger 
opført fra 1976 og frem havde færrest udgifter til vedligeholdelse med udgifter på hhv. 24 – 32 kr. pr. m², 
mens afdelinger opført før 1976 havde de højeste udgifter til vedligeholdelse på hhv. 33 – 42 kr. pr. m².

I 2008 afhang vedligeholdelsesudgifterne således i en vis grad af afdelingens alder, hvilket må forventes, 
da ældre afdelinger umiddelbart må antages at være mere nedslidte og dermed have brug for mere 
vedligeholdelse. 

TABEL 23 : VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT PÅ 
IBRUGTAGELSESÅR

 
Antal boliger 

 i gennemsnit
Vedligeholdelsesudgifter

Ibrugtagelsesår Pr. afdeling Kr. pr. m² Kr. pr. lejemål
–1932 137 42 3.089

1933–1940 191 38 2.479
1941–1950 73 34 2.416
1951–1955 90 36 2.705
1956–1960 102 34 2.609
1961–1965 124 35 2.622
1966–1970 151 33 2.636
1971–1975 151 37 3.136
1976–1980 129 32 2.474
1981–1985 76 28 2.085
1986–1990 52 26 1.788
1991–1995 51 28 1.881
1996–2000 36 27 1.845
2001–2005 33 24 1.755
2006–2008 35 31 2.398
  Samlet gns. 77 32 2.399
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I Tabel 24 og 25 kan det konstateres, at der i 2008 ingen umiddelbar sammenhæng var mellem afdelingens 
størrelse og vedligeholdelsesudgifter, idet næsten alle afdelingsstørrelser havde stort set de samme udgifter. 

Afdelinger med mere end 15.000 m² havde dog lidt højere udgifter end det samlede gennemsnit på 32 
kr. pr. m². Andre direkte sammenhænge mellem afdelingsstørrelse og vedligeholdelsesudgifter kan ikke 
umiddelbart konstateres.

TABEL 24 : VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT PÅ 
AFDELINGSSTØRELSE MÅLT I M²

    M² Kr. pr. m² Kr. pr. lejemål

0 – 500 34 2.026
501 – 1.000 31 2.060

1.001 – 1.500 29 2.003
1.501 – 2.000 29 2.104
2.001 – 2.500 29 2.040
2.501 – 3.500 29 2.084
3.501 – 4.500 28 2.038
4.501 – 7.000 29 2.121
7.001 –15.000 31 2.281

15.001 – 35 2.716
Samlet gns. 32 2.399

TABEL 25 : VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT PÅ 
AFDELINGSSTØRELSE MÅLT I ANTAL BOLIGER

Antal boliger Kr. pr. m² Kr. pr. lejemål

0– 10 27 2.026
11– 15 27 2.000
16– 20 27 2.009
21– 25 28 2.083
26– 35 27 1.984
36– 45 30 2.189
46– 65 28 2.060
66– 90 30 2.214
91–150 29 2.152

151– 33 2.539
Samlet gns. 32 2.399

Der var i 2008 forholdsvis store regionale forskelle i vedligeholdelsesudgifterne. Udgifterne i Region 
Hovedstaden (36 kr. pr. m²) var 13 % højere end gennemsnittet for hele landet (32 kr. pr. m²). Vedligehold-
elsesudgifterne var i 2008 mindst i Region Sjælland og Nordjylland hvor de udgjorde hhv. 27 og 28 kr. pr. 
m². Dermed lå vedligeholdelsesudgifterne i de to regioner hhv. 16 % og 12 % lavere end for hele landet. 
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TABEL 26 : VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER 2008 OPGJORT PÅ REGIONER 
OG KR. PR. M² SAMT KR. PR. LEJEMÅL

Kr. pr. m² Kr. pr. lejemål
Indeks Hele 
landet=100

Region Hovedstaden 36 2.716 113
Region Sjælland 27 2.006 84
Region Syddanmark 28 2.135 88
Region Midtjylland 32 2.398 100
Region Nordjylland 32 2.411 100
Hele landet 32 2.399 100

Det har ingen betydning for ovenstående forklaringer vedr. vedligeholdelsesudgifter om de er opgjort pr. 
m² eller pr. lejemål.
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KAPITEL 9 : SAMMENHÆNG MELLEM RENHOLDELSE OG ALMINDELIG 
VEDLIGEHOLDELSE

I dette sidste kapitel undersøges det, om der kan konstateres sammenhænge mellem udgifterne til 
renholdelse og udgifterne til almindelig vedligeholdelse (konto 114 og konto 115). 

Umiddelbart var der i 2008 ingen tegn på sammenhæng mellem renholdelses- og vedligeholdelses-
udgifterne. 

Renholdelsesudgifterne hang i 2008 sammen med det gennemsnitlige antal boliger i afdelingen (Tabel 27). 
Der var derimod en klar sammenhæng mellem vedligeholdelsesudgifterne og ibrugtagelsesår før og efter 
1975, og udgifterne var større desto ældre afdelingen var. 

Dermed var der i 2008 ingen tegn på sammenhæng mellem renholdelses- og vedligeholdelsesudgifterne 
opgjort på ibrugtagelsesår. 

TABEL 27 : RENHOLDELSES- OG VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER 2008 
OPGJORT PÅ IBRUGTAGELSESÅR, KR. PR. M²

Ibrugtagelsesår
Antal boliger 

 i gennemsnit
Renholdelse Vedligeholdelse

–1932 137 68 42
1933–1940 191 78 38
1941–1950 73 68 34
1951–1955 90 66 36
1956–1960 102 71 34
1961–1965 124 72 35
1966–1970 151 71 33
1971–1975 151 70 37
1976–1980 129 67 32
1981–1985 76 65 28
1986–1990 52 65 26
1991–1995 51 71 28
1996–2000 36 67 27
2001–2005 33 60 24
2006–2008 35 56 31
  Samlet gns. 77 68 32

Der var heller ingen umiddelbare sammenhænge mellem renholdelses- og vedligeholdelsesudgifterne i 2008 
opgjort på afdelingsstørrelse (Tabel 28 og 29). Der var positiv sammenhæng mellem afdelingsstørrelse og 
renholdelsesudgifter, da renholdelsesudgifterne var større, desto større afdelingen var. Derimod var der 
ingen påviselig sammenhæng med afdelingsstørrelse og vedligeholdelsesudgifter.
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TABEL 28 : RENHOLDELSES- OG VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER 2008 
OPGJORT PÅ AFDELINGSSTØRRELSE MÅLT I M², KR. PR. M²

M² Renholdelse Vedligeholdelse

0– 500 61 34
501– 1.000 53 31

1.001– 1.500 56 29
1.501– 2.000 54 29
2.001– 2.500 59 29
2.501– 3.500 61 29
3.501– 4.500 63 28
4.501– 7.000 67 29
7.001–15.000 69 31

15.001– 72 35
   Samlet gns.   68 32

TABEL 29 : RENHOLDELSES- OG VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER FOR 
2008 OPGJORT PÅ AFDELINGSSTØRRELSE MÅLT I ANTAL BOLIGER, KR. 
PR. M²

Antal boliger Renholdelse Vedligeholdelse

0– 10 46 27
11– 15 50 27
16– 20 50 27
21– 25 53 28
26– 35 56 27
36– 45 61 30
46– 65 63 28
66– 90 68 30
91–150 69 29

151– 73 33
Samlet gns. 68 32

Der var umiddelbart heller ingen sammenhæng mellem renholdelses- og vedligeholdelsesudgifter opgjort 
på regioner, da de ikke samvarierede i forhold til regioner. Region Hovedstaden havde således de største 
udgifter til både renholdelse og vedligeholdelse, mens Region Sjælland, der havde forholdsvist høje 
renholdelsesudgifter, havde de mindste vedligeholdelsesudgifter (Tabel 30).
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TABEL 30 : RENHOLDELSES- OG VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER 2008 
OPGJORT PÅ REGIONER, KR. PR. M²

Renholdelse Vedligeholdelse

Region Hovedstaden 81 36
Region Sjælland 70 27
Region Syddanmark 54 28
Region Midtjylland 63 32
Region Nordjylland 63 32
Hele landet 68 32

FIGUR 9 : SAMMENHÆNGEN MELLEM RENHOLDELSES- OG 
VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER 2008

I figur 9 er der foretaget en grafisk fremstilling af sammenhængen mellem renholdelsesudgifter pr. m² og 
vedligeholdelsesudgifter pr. m² i 2008. Hvert punkt repræsenterer en afdelings renholdelsesudgifter pr. m² 
og vedligeholdelsesudgifter pr. m². Da den lineære sammenhæng mellem afdelingernes renholdelsesudgifter 
pr. m² og vedligeholdelsesudgifter pr. m² tilnærmelsesvis er vandret betyder det, at der ikke umiddelbart 
kan konstateres sammenhænge mellem renholdelsesudgifter pr. m² og vedligeholdelsesudgifter pr. m². 
Dette kan skyldes, at konteringssammenhængene er så svage, at der er andre forhold, der har større vægt 
i forhold til bestemmelse af vedligeholdelses- og renholdelsesudgifter. 
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