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Beregninger af etape 1 af Tuujuk-boligbyggeriet i Nuuk – egen opførelse og drift contra leje hos ekstern part 

Indledning 
Vi har fået til opgave at beregne to forskellige pengestrømme for første etape af Tuujuk-boligbyggeriet i Nuuk. 
 
Den første pengestrømsberegning tager udgangspunkt i, at der indgås en 10-årig uopsigelig lejeaftale imellem Kommuneqarfik Semersooq (KS) og en privat developer fra 
tidspunktet, hvor boligejendommen går i drift. Mao. opfører developer en ejendom til KS mod at KS har brugsretten over de opførte boliger i 10 år, hvorefter aftalen 
ophører (i praksis vil den muligvis blive forlænget). Aftalen indgås på markedsvilkår. Dog får KS en rabat på lejefastsættelsen som følge af, at developer får en fuldt 
udlejet boligejendom, idet KS lejer alle 42 boliger, modsat hvis developer skulle leje boligerne ud enkeltvis til private lejere.  
 
Den anden pengestrømsberegning tager udgangspunkt i, at KS selv opfører og udlejer boligerne. Dvs. KS har den budget- og tidsmæssige risiko i opførelsesfasen. De har 
ligeledes en ejendom efter 10 år, hvor de kan vælge at fortsætte med boligudlejning eller vælge at sælge den som investeringsejendom eller sælge boligerne enkeltvis i 
takt med, at lejerne opsiger boligerne. Denne ”risiko” kan både være negativ og positiv for KS. For at sammenligne de to pengestrømme antages det, at KS overdrager 
ejendommen til et kommunalejet selskab ved udgangen af det 10. driftsår. 
 
Opsummering: 
Resultaterne viser, at beregningerne, hvor KS er lejer, er bedre økonomisk end hvis KS selv opfører ejendommen. Dette kan skyldes, at KS bygger for dyrt i forhold til, 
hvilken husleje KS kan tage. En anden årsag kan være, at den private opfører de samme boliger i samme kvalitet til en lavere anlægssum. 
 
De samlede pengestrømme viser, at det koster KS i alt ca. 25,1 mio.kr. at leje en bolig til 1.400 kr./m2 af en privat developer mod at KS videreudlejer boligen til 807 
kr./m2 over en 10-årig periode. Til sammenligning koster det KS 53,7 mio.kr. selv at opføre og eje boligejendommen. Dvs., at der er en positiv forskel på ca. 28,6 mio.kr. 
 
Antagelser 
Nedenfor er oplistet antagelserne for beregningerne af de to pengestrømme i from af generelle antagelser for begge scenarier samt antagelser for scenariet hvor KS 
henholdsvis lejer og ejer boligejendommen. 
 
Generelle antagelser for begge beregninger: 
 Fase 1 har et samlet boligbyggeri på 3.484 m2 
 Anlægssummen er 104 mio.kr. svarende til 29.851 kr./m2 
 KS påtager sig risikoen for tomgangsleje – er fastsat til 1% i budgetperioden og 2% i terminalledet 
 Inflationen er 1,24% p.a. og baseres på en 15-årig inflationsswap 
 Tilbagediskonteringsrente på 3,0% p.a. (til beregning af nutidsværdi) 
 Det årlige huslejeniveau fastsættes til 807 kr./m2 (Se opsplitning af huslejen til højre) 
 De årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger fastsættes til 523 kr./m2, og inkluderer hensættelser til fremtidigt vedligehold (PPV). 
 
Antagelser, hvor KS er lejer: Antagelser, hvor KS er ejer: 
 Markedslejen, inkl. rabat idet KS aftager 42 boliger, er fastsat til 1.400 kr./ 

m2. Mao. koster det KS knap 600 kr./m2/år, at developer opfører og ejer 
ejendommen. 

 KS overdrager ejendommen efter det 10. driftsår til et kommunalejet selskab 
til et realafkast på 3,0%. Dette skal holdes op imod, at KS opfører 
ejendommen med et startafkast til 0,95%. 

 

Fastsættelse af kommunal leje kr. kr./m2
Driftsbidrag 1.836.132 527
Kapitalafkast 783.960 225
Administrationshonorar 190.512 55

Fuld udlejning / Bruttoleje 2.810.604 807
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Resultater 
Ud fra en alt-andet-lige-betragtning viser resultaterne, at beregningerne, hvor KS er lejer, er bedre økonomisk end hvis KS selv opfører ejendommen. Dette kan skyldes, 
at KS bygger for dyrt ift., hvilken husleje de kan tage. En anden årsag kan være, at den private opfører de samme boliger (i samme kvalitet) til en lavere anlægssum. 
 
Grafen til venstre nedenfor viser de samlede pengestrømme på årlig og akkumuleret basis for de to forskellige pengestrømme. Her ses det, at det koster KS i alt ca. 25,1 
mio.kr. at leje en bolig til 1.400 kr./m2 af en private developer mod at KS videreudlejer boligen til 807 kr./m2 over en 10-årig periode. Til sammenligning koster det KS 
53,7 mio.kr. selv at opføre og eje boligejendommen. Dvs., at der er forskel på ca. 28,6 mio.kr. 
 
Grafen til højere nedenfor viser nutidsværdien af de to pengestrømme. Nutidsværdi er et beregnet tal, der viser summen af alle fremtidige pengestrømme omregnet til 
dagspriser. Nutidsværdien tager højde for det tidsmæssige perspektiv, og at pengestrømmene er mere værd i dag end de er i morgen bl.a. sfa. inflationen. Således vil de 
pengestrømme med den højeste nutidsværdi være den økonomisk mest fordelagtige. I og med at nutidsværdien for ejescenariet er lavere (negativ) end de samlede 
pengestrømme for lejescenariet indikerer, at det er dyrt for KS, at have pengene til at opføre boligbyggeriet op af lommen mod at de først for en stor del af 
tilbagebetalingen på investeringen, når de sælger ejendommen efter det 10. driftsår. 
 

 
 
Fastsættelsen af tilbagediskonteringsrenten er ikke eksakt. Følsomhedsanalyserne nedenfor viser derfor nutidsværdien for pengestrømmene i spændet 1,24% til 5,00%, 
hvor de 1,24% svarer til inflationsforventningerne.  
 
Følsomhedsanalyserne viser ligeledes ændringen i de samlede pengestrømme og nutidsværdien, når der ændres for tomgangsprocenten, afkastkravet til den private 
investor i ejescenariet, og hvis markedslejen KS betaler til developer ændres i lejescenariet.  
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KS er lejer: KS er ejer: 

 
 

 

  
 
Startafkastanalyse 
Hvis vi antager, at de 807 kr./m2 er eksternt givet, og ikke kan ændres, og at de årlige drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger er fastsat til 523 kr./m2, jf. ovenfor, kan vi beregne resultatet af den 
primære drift til 283 kr./m2, hvilket svarer til et årligt resultat før skat på ca. 987.000 kr. På 
baggrund af det årlige resultat kan vi kapitalisere værdien af ejendommen i form af en 
startafkastberegning ved at dividere det årlige resultat med afkastkravet.  
 
Figuren til højre viser værdien i kr. og m2 ved en årlig huslejeindtægt på 807 kr./m2. Ved et 
startafkastkrav på 0,95% er værdien lig med opførelsesomkostningerne på 104 mio.kr.  
 
I forbindelse med overdragelsen af Tuujuk-ejendommen i Iserit, har man forudsat, at ejendommen 
skal give et startafkast på 1,50%. Dette betyder, at værdien er 65,8 mio.kr. – dvs. 38,2 mio.kr. 
lavere end opførelsesomkostningerne. Hvis man i stedet vælger at anvende et startafkast på 3,00%, 
hvilket er den forrentning, som har været udgangspunktet for andre overdragelser af ejendomme, er 
værdien 32,9 mio.kr., hvilket er 71,1 mio.kr. lavere end opførelsesomkostningerne. 
 
Hvis man omvendt siger, at værdien skal være lig med opførelsesomkostningerne, og kravet til 
startafkastet er højere end 0,95% skal huslejen hæves. Hvis afkastkravet hæves fra 0,95 til 3,00% 
betyder det, at lejen ikke er 807 kr./m2 men 1.419 kr./m2.  

 

 

 

Samlede pengestrømme
mio.kr. (25)                0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00%

1.200 -16,4 -16,8 -17,1 -17,5 -17,8

1.300 -20,6 -21,0 -21,3 -21,6 -22,0

1.400 -24,8 -25,1 -25,5 -25,8 -26,2

1.500 -29,0 -29,3 -29,7 -30,0 -30,3

1.600 -33,2 -33,5 -33,8 -34,2 -34,5

1.700 -37,4 -37,7 -38,0 -38,4 -38,7

1.800 -41,5 -41,9 -42,2 -42,5 -42,9

Tomgangsprocent

Lejeniveau 
til privat 
udlejer 
(kr./m2)

Samlede pengestrømme
mio.kr. (54)                0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00%

3,00% -52,2 -53,7 -55,2 -56,6 -58,1

3,50% -57,8 -59,1 -60,4 -61,7 -63,0

4,00% -61,9 -63,1 -64,3 -65,5 -66,7

4,50% -65,1 -66,3 -67,4 -68,5 -69,6

5,00% -67,7 -68,8 -69,8 -70,8 -71,9

5,50% -69,8 -70,8 -71,8 -72,8 -73,7

6,00% -71,6 -72,5 -73,4 -74,4 -75,3

Tomgangsprocent, budget (+1%-point i terminalled)

Afkastkrav 
terminalled 
(%)

Nutidsværdi
mio.kr. (20)                1,24% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00%

1.200 -15,4 -14,6 -13,7 -12,8 -12,0

1.300 -19,2 -18,2 -17,1 -16,0 -15,0

1.400 -23,0 -21,9 -20,5 -19,2 -18,0

1.500 -26,9 -25,5 -23,9 -22,4 -21,0

1.600 -30,7 -29,2 -27,3 -25,5 -24,0

1.700 -34,5 -32,8 -30,7 -28,7 -26,9

1.800 -38,4 -36,4 -34,1 -31,9 -29,9

Lejeniveau 
til privat 
udlejer 
(kr./m2)

Diskonteringsrente Nutidsværdi
mio.kr. (67)                1,24% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00%

3,00% -60,3 -63,3 -66,7 -69,7 -72,3

3,50% -64,8 -67,4 -70,4 -72,9 -75,2

4,00% -68,2 -70,5 -73,1 -75,4 -77,4

4,50% -70,8 -72,9 -75,2 -77,3 -79,1

5,00% -72,9 -74,8 -76,9 -78,8 -80,4

5,50% -74,7 -76,4 -78,3 -80,1 -81,6

6,00% -76,1 -77,7 -79,5 -81,1 -82,5

Diskonteringsrente

Afkastkrav 
terminalled 
(%)


