
 

 
 

 

 

Sådan bliver dit 2013 

økonomisk 
Efter et par rædselsår går danskerne nu lysere tider i møde med 

flere penge mellem hænderne. Se her, hvordan og hvorfor 

●●● 

 

Af Louise Kastberg og Kaare Kronberg, december 2012  
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Vi får flere 

penge i 2013 
 

En typisk dansk børnefamilie 

med en samlet indkomst før skat 

på 65.500 kr. får i det nye år 

omkring 500 kr. mere om 

måneden at gøre godt med. 

 

Af Louise Kastberg og Kaare 

Kronberg 

 

- Det er ingen herregård, men det er 

en meget velkommen afveksling til de 

seneste to år, hvor det er gået den 

modsatte vej, siger privatøkonom Las 

Olsen fra Danske Bank, der har 

beregnet, hvad skattelettelser, højere 

topskattegrænse, historisk lave renter 

på boliglån og en afskaffelse af den 

omdiskuterede fedtskat kommer til at 

betyde for danskernes privatøkonomi i 

2013. 

 

 

- Helt overordnet hænger vi stadig fast 

i krisen, hvilket gør, at vores løn 

kommer til at stige meget lidt. Og den 

vil igen i år få svært ved at følge med 

priserne. Vi forventer, lønningerne og 

inflationen vil stige henholdsvis 1,5 

procent og 1,7 procent til næste år. 

Men for alle dem, der er i arbejde, får 

skattelettelserne så stor betydning, at 

vi rent faktisk vil opleve en fremgang i 

vores indkomst efter skat. 

 

Stadig gråvejr i dansk økonomi 

Privatøkonomisk rådgiver Kim 

Valentin, adm. direktør i Finanshuset i 

Fredensborg, tror dog ikke, at 

skattelettelserne er store nok til at 

opveje reallønsnedgangen. 

 

- Det er så som så med skattelettelser, 

for det man vinder på gyngerne i 

skattereformen, det taber man på 

karrusellerne i finansloven. Så jeg tror 

ikke, at danskerne kommer til at føle, 

at de får flere penge mellem 

hænderne, siger han. 

 

Las Olsen understreger da også, at vi 

nok ikke ligefrem kommer til at føle os 

rige igen som i de glade dage i 2007. 

 

- Alt i alt er der stadig gråvejr i dansk 

økonomi, og det bliver heller ikke 

sommer i 2013. Men der er trods alt 

ingen udsigt til storm som i 

rædselsåret 2009.  
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Så det er mere stagnation - eller måske 

endda en lille bitte fremgang - end det 

er tilbagegang.  

 

Olsen forklarer, at de 

skatteforhøjelser, der ligger i 

finansloven, i store træk bliver opvejet 

af, at man afskaffer fedtafgiften og 

dropper at indføre den planlagte 

sukkerafgift. 

 

I sidste ende er det dog hverken 

skattelettelser eller fedafgifter, der er 

mest afgørende for, hvor rige vi 

kommer til at føle os, men 

boligmarkedet.  

- Jeg tror ikke ligefrem, at 

boligpriserne vil begynde at stige, men 

at de vil holde op med at falde. 

Samtidig nyder vi fortsat godt af de 

rekordlave renter.  

 

Og det vil kunne løfte stemningen en 

lille smule hos danskerne, siger Las 

Olsen.  

 

Iskoldt på boligmarkedet 

Heller ikke Kim Valentin tror, at 2013 

bliver året, hvor priserne for alvor 

vender. 

 

- Der er stadig iskoldt på 

boligmarkedet, og der er ingen tegn på 

bedring.  

 

 

 

 

Selvom boligbyrden for at eje en 

kvadratmeter er mindre nu, end den 

har været de seneste 15 år, holder 

danskerne stadig igen. 

Begge privatøkonomer peger på 

frygten for at blive arbejdsløs som den 

primære årsag til danskernes 

tilbageholdenhed. 

 

- Jobsikkerhed har stor betydning for, 

om man går ud og investerer i en 

bolig. Og det er nok mest sandsynligt, 

at beskæftigelsen fortsætter med at 

falde en smule, siger Las Olsen. 
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Det bliver dyrere 

og det bliver 

billigere: 

 
Gas, vand og 

varme stiger  

Det bliver dyrere at 

holde varmen. 

Generelt stiger 

priserne på vand, gas 

og varme i 2013. For en familie i et 

parcelhus på 130 m2 i Købehavn med 

et standardforbrug af varme på 18,1 

MWh og 170 m3 vand betyder det 

merudgifter for 1.320 kroner. Alene 

fjernvarmen stiger med 9 procent, 

hvilket betyder, at den årlige 

varmeregning vil stige fra cirka 14.539 

kroner til cirka 15.847 kroner. Kilde: 

Københavns Energi. Foto: Brian 

Bergmann 

 

 

 

 

 

Brænde bliver 

dyrt  

Den såkaldte  

forsyningssikkerhed

safgift fra forårets 

brede politiske 

energiaftale betyder, at det bliver 

endnu dyrere at købe brænde for de 

cirka 700.000 ejere af brændeovne. 

Prisen er ikke endeligt fastlagt endnu, 

men beregninger tyder på, at en 

rummeter brænde af løvtræ pålægges 

en afgift på 160-175 kroner. Kilde: 

Foreningen af Danske Leverandører af 

Pejse og Brændeovne. Foto: Brian 

Bergmann. 

 

 

Tog og bus bliver 

dyrere  

Det bliver endnu 

dyrere at rejse med 

bus og tog i 2013. I 

gennemsnit stiger 

priserne i 2013 med 3,5 procent i 

hovedstaden. For ganske få vil det dog 

også blive billigere. Det er dog kun for 

dem, der rejser uden for myldretid. 
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Udenrigsminister Villy Søvndal (SF) 

lovede ellers, at priserne på bus og tog 

ville falde med mellem 20 og 40 

procent. Der er lang vej.  

Foto: Malte Kristiansen.  

 

 

 

Radiolicensen 

forsvinder  

Radiolicensen 

forsvinder den 1. juli 

2013. Det er dog nok 

de færreste, der rent faktisk vil få en 

økonomisk gevinst ud af det. 

Radiolicensen, som i dag koster 160 

kroner per halve år, gælder nemlig kun 

borgere, der har radio, men hverken 

tv, computer, tablet, smartphone eller 

andre enheder med 

internetforbindelse.  

Grøn støtte til 

boligejere   

I 2013 erstattes 

håndværkerfradraget 

af en grøn 

støtteordning, hvor der gives tilskud til 

energirenoveringer af boliger. 

Finansloven har afsat 500 millioner 

kroner til dette formål i både 2013 og 

2014. Hvor stort et tilskud den enkelte 

boligejer kan få, er endnu ikke afgjort. 

Men det er bestemt en af de sjovere 

ting at være opmærksomhed på i 2013.  

Foto: Brian Bergmann.  
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Flypriser fortsat 

rekordlave  

Flypriserne 

fortsætter i et 

rekordlavt leje i 2013 

- og måske bliver det endda endnu 

billigere. Sådan lyder vurderingen fra 

Travelmarket, som står bag Dansk 

Flyprisindex:  

 

- Jeg tror, vi vil se SAS blive mere 

aggressiv på priser på især europæiske 

destinationer, hvilket vil betyde et 

generelt større markedsudbud og 

konkurrence på prisen. På de 

oversøiske ruter kan det næsten ikke 

blive billigere, men på grund af at 

markedsudbuddet er så stort, vil jeg 

ikke udelukke, at priserne holder 

niveau - eller måske endda bliver en 

anelse lavere, siger direktør Ole 

Stouby fra Travelmarket. Foto: Brian 

Bergmann. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El bliver billigere  

Verdens dyreste el-

regning kan blive lidt 

sjovere i 2013. Som 

led i finansloven 

sænkes elafgiften på el til opvarmning 

med knap 37 øre/kWh inklusiv moms. 

Ifølge Dansk Energi vil gevinsten for 

en almindelig villaejer være på 90.000 

kroner ved at gå fra et oliefyr til en 

varmepumpe - over en varmepumpes 

levetid på cirka 15 år.  

 

 
 

 

 

Flekslån bliver 

billigere  

Boligejerne kan i 2013 

glæde sig over en 

lavere rente. 

Boligejere med et et-årigt flekslån (F1, 

red.) går fra at betale 3.540 kr. i 2012 

til 3.395 kr. per 1. januar 2013. En 

besparelse på 145 kr. om måneden per 

lånt million.  

 

Tilsvarende er der 435 kr. at spare for 

folk med et tre-årigt flekslån (F3, 

red.). For de danskere, der lige har 

fornyet et fem-årigt flekslån (F5 red.), 

er der en besparelse på hele 820 kr. 
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om måneden per lånt million i 2013 i 

forhold til 2012. Kilde: Danske Bank. 

Foto: Jens Nørgaard Larsen.  

 

 
 

 

Ekspert: Sådan 

slipper du 

helskindet 

igennem 2013 

 
Las Olsen, privatøkonom i 

Danske Bank, kommer her med 

gode råd til at slippe økonomisk 

helskindet gennem 2013.  

 

- Som boligejer skal man kigge godt og 

grundigt på forsyninger som varme, 

vand og gas, der alle er områder, hvor 

vi ser betydelige prisstigninger. Der er 

store geografiske forskelle, men samlet 

set peger pilen opad. 

 

- Problemet med regninger på vand, 

varme og gas er, at de ofte ligger i 

betalingsservice og kører deres eget 

liv. Og regningerne kan være svære at 

gennemskue. Men de fylder mere og 

mere. Vand brugte man før i tiden ikke 

mange tanker på, men i dag betaler en 

gennemsnitlig børnefamilie cirka 

6.000 kr. til vand om året. 

 

- Hold også øje med andre af de faste 

udgifter som tv, telefon og internet. 

Der er mange af de her ting, der ligger 

og suger penge via betalingsservice og 

kan blive til store beløb. 

 

- Dagligvarer udgør typisk kun 10 pct. 

af det samlede budget. Man har en 

tendens til at fokusere meget på det, 

men der ligger betydeligt flere penge 

at spare i faste udgifter og store poster 

- som eksempelvis en ny sofa, hvor vi 

ofte bliver talblinde og ikke skænker 

1.000 kr. de store tanker. 
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’De 500 kroner 

får os ikke til at 

ændre vaner’ 
 

BT har spurgt en typisk dansk 

familie, hvad 500 kr. ekstra om 

måneden potentielt vil betyde i 

næste års budget. 

 

- I vores lille familie kan vi ikke se, at 

vi skulle ændre forbrugsvaner på 

grund af, at vi skal betale 500 kr. 

mindre i skat hver måned. De flere 

penge, vi får lov til at beholde, vil vi 

muligvis lave en mindre opsparing af, 

så der er til et nyt køleskab, hvis det 

skulle gå i stykker, siger Jakob Coff fra 

Lejre og fortsætter: 

 

- Selvfølgelig er det rart at skulle 

betale lidt mindre i skat, men 500 kr. 

er ikke noget, der rykker i forhold til, 

hvordan vi gerne vil leve vores liv. 

 

Coff-familien består af Jakob, 39 år, 

Anine på 38 år og Karlo på seks år. De 

bor i en villa i Lejre, har to biler og en 

samlet indkomst på 777.000 kr., siger 

Jakob. 

 

En gennemgang, BT tidligere har lavet 

af familiens samlede udgifter til 

skatter og afgifter, viser, at Jakob og 

Anine betaler intet mindre end 

401.009 kr. årligt til det offentlige: 

 

279.931 kr. i skat. Afgifter for 58.759 

kr. og moms for 62.319 kr.  

 

Det tager tid at tjene til skatten 

Jakob lægger ikke skjul på, at han 

synes, det er meget i forhold til, hvad 

han og familien får for pengene. 

 

- De penge, vi skal betale i skat, skal vi, 

som det er nu, bruge en masse tid på 

at tjene. Når man så ser, hvordan det 

offentlige bureaukrati sluger mange af 

skattemidlerne i stedet for at bidrage 

med reelle og nødvendige ydelser til 

borgerne, så tænker man, at den tid 

ville man måske hellere have brugt 

sammen med sin familie eller på at 

istandsætte sit hus eller måske på at 

forfølge sin drøm om at få egen 

virksomhed. 
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Låne-bombe kan 

springe i 2013  
 

Dit boliglån kan blive en 

økonomisk katastrofe i 2013  

 

Af Kaare Kronberg og Louise 

Kastberg 

 

Netop som startskuddet lyder til 

beskedne skattelettelser, truer et 

økonomisk vanvid landets boligejere.  

 

Tusindvis af boligejere, der i 2013 og 

2014 skal forny deres afdragsfrie 

periode på boliglånet, risikerer at 

skulle betale, hvad der svarer til en 

firedobling af deres nuværende 

udgifter på boliglån.  

 

Betaler man 2.000 kr. om måneden til 

sit boliglån, risikerer man altså at 

skulle betale 8.000 kr. om måneden i 

løbet af 2013. 

 

Det er en økonomisk forfrysning, 

regeringens halvlunkne skattelettelser 

næppe kan stille meget op overfor.  

 

- Har man i dag et F1-lån (et-årigt 

flekslån red.) med afdragsfrihed og en 

gæld på 1 mio. kr., hvor man skal 

afvikle gælden over 20 år begyndende 

fra efteråret 2013, kan man se frem til 

en årlig merbetaling på 47.666 kr. Det 

er lige knap 4.000 kr. om måneden. 

Udgiften er per million, siger Mikkel 

Høegh, seniorøkonom i BRF-Kredit.  

 

Åbnede for afdragsfrie lån i 2003 

I oktober 2003 åbnede den daværende 

VK-regering op for de afdragsfrie lån. 

Det betød, at boligejerne alene kunne 

nøjes med at betale renter af det lån, 

de optog. Den afdragsfrie løbetid blev 

sat til at vare i ti år - frem til efteråret 

2013.  

I de optimistiske dage i start-nullerne 

var det de færreste, som bekymrede 

sig over ’tilbuddet’. Det lå nemlig i 

kortene, at perioden kunne fornyes for 

ti år mere. Derefter ti år mere og så 

videre. Med andre ord ville det blive 

arven til børnene, der i sidste ende led 

overlast.  

 

I dag er det stadig muligt at fornye den 

afdragsfrie periode. Men boligejerne 

er løbet ind i en anden forhindring, 

som de færreste spekulerede over ville 

være mulig for ti år siden.  

 

Siden finanskrisen er huspriserne 

nemlig faldet så markant, at det for 
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nogle boligejere kolliderer med en af 

finanssektorens andre regler om, at 

realkreditinstitutterne kun må belåne 

80 pct. af ejendommen.  

 

Tvinges til at låne i banken 

Er dit hus faldet i værdi i forhold til 

2003, og har du ikke betalt afdrag, 

udgør dit lån hos realkreditinstituttet i 

dag mere end 80 procent af værdien 

på dit hus. Og dermed kan du ikke 

bare optage et nyt lån til en lukrativ 

rente i realkreditinstituttet, men kan 

blive tvunget til at låne penge i 

banken.  

 

- Vi kan kun belåne ejendommen med 

80 pct., siger Mikkel Høegh. 

 

Hvis man kommer i den penible 

situation, anbefaler han, at man tager 

kontakt til sit realkreditinstitut for at 

finde en løsning.  

 

- Det vil for mange være en meget stor 

post i budgettet, siger Mikkel Høegh. 

 

I regeringens økonomiske redegørelse, 

der netop er kommet i december, 

fremgår det, at afdragsfriheden 

ophører for realkreditgæld på knap 6 

mia. kr. i 2013 og for hele 30 mia. kr. i 

2014. Tallet omfatter 5.600 familier i 

2013 og 30.600 familier i 2014. Det er 

blandt disse familier, at årets 

økonomiske sorteper skal findes. 

 

Morten Skak, boligøkonom på 

Syddansk Universitet, advarer om, at 

det kan føre til tvangsauktioner, men 

han tror dog, at realkreditinstitutterne 

vil forsøge at finde en løsning.  

 

- Der kan være en række individuelle 

ejendomme, hvor boligens værdi er 

lavere end i 2003, og hvis der ikke er 

afdraget der, så får du problemet. Men 

der er nok ingen tvivl om, at 

realkreditinstitutterne vil strække sig 

langt for at hjælpe, hvis man kan se, at 

familiens økonomi kan klare sig ud af 

det. Hvis det ikke er tilfældet, vil man 

se tvangsauktioner som følge af det 

her.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta:  
Skatten på din bolig består af 

grundskyld og ejendomsværdiskat, 

mens kommunerne opkræver 

grundskyld. 

 

I 2002 vedtog VK-regeringen et 

skattestop, som betød, at der kom 

en fastfrysning af 

ejendomsværdiskatten og et loft 

over, hvor meget grundskylden 

måtte stige. 

 

Loftet betyder, at grundskylden 

maksimalt må stige syv procent om 

året. Stiger grundskylden mere, får 

kommunerne et efterslæb - eller en 

slags tilgodehavende  - de kan 

beskatte boligejerne af på et senere 

tidspunkt. Lige nu oplever vi netop 

et efterslæb fra de glade dage før 

krisen. 
 



 

 12 

 

 

Boligskatten 

stiger igen 

 
Siden skattestoppet i 2002 er 

ejendomsskatten steget 60 

procent. Nu stiger skatten igen  

 

Af Kaare Kronberg og Louise 

Kastberg 

 

Selv om VK-regeringens skattestop 

planmæssigt skulle få boligejerne til at 

sove trygt om natten, er der intet 

beroligende over næste års 

boligskatter.  

 

Især husejerne i det nordlige Sjælland 

og københavnsområdet kommer næste 

år til at mærke markante stigninger.  

 

Det viser beregninger, Danske Bank 

har foretaget for BT.  

 

Værst ser det ud for husejerne i 

Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Her 

skal en gennemsnitlig boligejer betale 

henholdsvis 4.513 kroner og 4.457 

kroner ekstra i grundskyld i 2013.  

 

På Frederiksberg skal husejerne i snit 

betale 2,778 kroner mere. En 

gennemsnitlig husejer på 

Frederiksberg vil i 2013 skulle betale 

intet mindre end 42.471 kroner i 

grundskyld til Frederiksberg 

Kommune.  

 

- Der er kommet kraftige stigninger i 

grundværdien flere steder i landet. 

Chokket er størst i de større byer, hvor 

grundskylden er steget mest, siger 

Morten Skak, boligøkonom fra 

Syddansk Universitet.  

 

’Besynderligt system’ 

Las Olsen, privatøkonom i Danske 

Bank, kalder stigningerne på 

grundskyld for paradoksale.  

 

- Det kan virke pudsigt, når 

huspriserne er faldet i de meste af 

landet. Men det er jo en konsekvens af 

det lidt besynderlige system, vi har 

med, at når der kommer en stigning, 

bliver den spredt ud over mange år, 

fordi der er et loft over, hvor meget 

ejendomsskatten eller grundskylden 

må stige. Det vil også sige, at meget af 

det, vi betaler for nu, er stigningerne, 

der kom i 2006 og 2007.  
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VK-regeringen indførte i 2002 et 

skattestop, som betød, at 

ejendomsværdiskatten ikke længere 

måtte stige i takt med, at boligerne 

blev dyrere. Officielt var grundskylden 

også omfattet af skattestoppet, men 

her er der i praksis reelt tale om et loft 

- og ikke et stop.  

 

Loftet betyder, at grundskylden må 

stige op til syv procent om året. Hvis 

en boligejers grund stiger med 

eksempelvis 10 procent, må 

kommunerne så ’gemme’ de tre 

procentpoint til beskatning på et 

senere tidspunkt.  

 

Det er netop det efterslæb fra årene 

med voldomme prisstigninger før 

krisen, som bliver tørret af på 

boligejerne.  

 

Las Olsen forklarer, at det især er de 

nye boligejere, der betaler prisen, fordi 

de nu betaler for, at huspriserne steg, 

inden de selv kom ind på 

boligmarkedet.  

 

Siden ’skattestoppet’ i 2002 er 

ejendomsskatterne, ifølge Danmarks 

Statistik, steget fra 15,6 milliarder 

kroner til 25 milliarder kroner i 2011.  

 

Altså en stigning på godt 60 procent, 

som i 2013 har udsigt til at blive endnu 

højere. 

 

 

 

Så meget stiger 

grundskylden: 
 

 
 

 


