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Kun politisk mod
kan redde
yderområderne
Hvad er vejen ud af krisen i yderområderne? Det har eksperterne meget
forskellige holdninger til, men ét er de enige om: Danske politikere
mangler at udstikke en visionær kurs for landets fremtid og det politiske
mod til at gennemføre den.
Af: Louise Skøtt Gadeberg

"Der er intet galt i at investere i
Danmarks yderområder – at bevare et
slagteri på Bornholm og igangsætte lokale herregårdsinitiativer på Lolland
– men på den lange bane er det slet
ikke nok til at redde landområderne.
Og den præmis i samfundsdebatten,
der hedder, at hjælpeløse yderområder dør langsomt, men sikkert, fordi
samfundsstrømningen automatisk går
mod byerne – det er faktuelt forkert".
Så kontant er udmeldingen fra Jesper
Bo Jensen. Han er direktør i Center for
fremtidsforskning, og han anerkender,
at mange yderområder i Danmark har
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problemer i form af manglende vækst,
færre arbejdspladser og fraflytning.
Men han maner til besindighed, når
det kommer til den – ifølge ham –
medieskabte og ofte politisk italesatte
idé om den "massive vandring mod
byerne", som han ikke mener, har hold
i virkeligheden. Jesper Bo Jensen
mener hverken, at den – ifølge ham
– moderate vandring mod byerne er
problematisk, eller at yderområderne
er fortabt.
Men netop det fokus i samfundsdebatten siger alt om, at det er de forkerte,

der deltager i denne debat – nemlig
politikere, meningsdannere og medier,
der alle bor, lever og orienterer sig
øst for Valby Bakke, mener Jesper Bo
Jensen.
"Politikere og meningsdannere i
Danmark er akademikere med lange
uddannelser, der bor i København,
sidder lunt i den kreative klasse og
drikker caffe latte, mens de diskuterer,
hvad der skal ske med dem, der bor ude
på landet. De tror, at dem, der bor på en
gård på en mark uden for Holstebro, er
magen til dem selv. Og dér har vi en af
de essentielle årsager til, at hele denne

udkantsdebat er dybt forfejlet: Dem,
der bestemmer, hvordan landområderne skal reddes, er ikke selv derfra".
Jesper Bo Jensen henviser til Center
for fremtidsforsknings seneste rapport
"Danmark i fremtiden: Demografi,
kommuner, erhverv og geografi".
Rapporten er lavet for Kommunernes
Landsforening, og hovedpointen i
rapporten er, at Danmark ikke lever
af viden i københavnske postnumre,
men af industri, landbrug og til dels
også skibsfart.
Landbruget tjener pengene
I hele debatten om yderområderne er
det netop disse fakta, vi burde debattere, hvordan vi optimerer, mener han.
"Det, der afgør, hvordan vi klarer os
som land, er vores eksport – kort sagt:
kroner og øre i statskassen. Og her
bidrager landbruget og industrien
med så væsentlige milliardbeløb, at
de nærmest finansierer folkeskolen
og sundhedsvæsenet i sig selv. Så
hvorfor booster vi ikke disse områder,
regulerer anderledes i landbruget og
politisk skaber noget vækst derude,
hvor pengene gror? Det ville naturligt
føre både arbejdspladser og tilflytninger med sig".
Jesper Bo Jensen efterlyser ærlighed
omkring, hvad vi lever af i Danmark –
gerne med deltagelse af politikere, der
har været ude i det virkelige samfund.
"Når regeringen gør opmærksom på
vores stigende økologiske eksport, så
glemmer de at fortælle, at den udgør
mindre end 1 procent af den samlede

danske fødevareeksport – og at eksporten generelt er steget. Vi bryster os
også af at eksportere mange minkpelse
til kineserne og stå for 34 procent af
verdensmarkedet. Faktum er, at vi
eksporterer skind, som så bliver syet
om derude. Og det får vi ikke brug for
flere designere af", konstaterer han og
fortsætter:
"Jeg efterlyser landspolitikere under
45 år, der reelt har været ude på en
almindelig arbejdsplads eller endda
måske ude i landområderne, og som
anerkender, at pengene gror på landet
– også selvom der ikke er så mange
stemmer i de måske 100-150.000 danskere derude".
Urbaniseringen har allerede vundet
Der er mange bud på, hvor og hvornår
filmen knækkede for yderområderne i Danmark, når man forhører sig
rundtomkring på universiteter og
forskningscentre. Alle er enige om, at
det står skidt til derude, men ikke alle
mener, som Jesper Bo Jensen, at der
er noget at stille op mod den globale
urbaniseringskraft – bevægelsen fra
land til by.
Jørgen Møller er lektor på Center for
Fysisk Planlægning på Aalborg Universitet, og han mener ikke, at der er
meget håb for landområderne.
"Urbaniseringen er kommet for at
blive, og vi bliver nødt til at forholde
os til den. De store byers udbud af uddannelsesmuligheder, idræt, kultur,
lys og leben har en voldsom trækeffekt.
Samtidig har vores erhvervsstrukturer
ændret sig, hvilket betyder et land-

brug med stadig færre arbejdspladser,
færre arbejdspladser i industrien og et
verdensmarked, hvor alle konkurrerer
med alle. Denne udvikling ruller i høj
fart allerede, og vi kan lige så godt se at
komme i omdrejninger herhjemme".
Jørgen Møller mener, at regeringerne
de sidste mange år har sovet i timen,
og et af problemerne har været – i tråd
med Jesper Bo Jensens argumenter – at
vi i Danmark ikke har haft en slagkraftig landbrugspolitik.
"I forhold til landbruget har vi fine
hensigter, men ingen midler. Vi har i
stedet en nedrivningspulje til grimme
huse på landet. Og når en ny regering
kommer til, så ændres der lidt i Planloven, og så har man gjort noget af det,
man lovede i valgtalerne. Men det er
alt for små tiltag i forhold til den store
udfordring, vi står over for som land,
nemlig den globale urbanisering",
mener Jørgen Møller.
Johannes Nørregaard Frandsen, professor på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet, efterlyser
også en klar og realistisk plan fra Christiansborg, der går "videre end små
paniktiltag i form af lokalt iværksætteri". Han mener, yderområderne skal
styrkes af love, der kan understøtte en
erhvervsmæssig udvikling i yderområderne.
"Samtlige regeringer de sidste 20 år har
fejlet, og der er stadig ingen langsigtet
strategi for, hvad det her skal ende med
– hvilket erhvervsliv der skal være
med til at styrke yderområderne. I stedet har vi svage politiske initiativer og
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en finanslov, der siger, at det ikke kan
betale sig at flytte fx offentlige erhverv
ned til Skårup på Sydfyn. På den korte
bane er det også rigtigt, men hvis du
vil noget med de områder på den lange
bane, så vil det koste noget at få gang i
de områder".
Urbaniseringstornado hærger
Begge anfægter de den ofte idylliske opfattelse af, at landsbyerne er
smukke og turisthyggelige og kan
leve af gourmetspecialiteter, kunst
og rebranding, som man kalder det,
når noget ganske almindeligt som salt
eller sennep "hældes på nye flasker"
og sælges med en ny, lokal, økologisk
historie.
Ifølge dem er det et faktum, at landsbyflækkerne er præget af tomme huse,
lukkede skoler, butikker og biblioteker
– og et rungende fravær af arbejdspladser og vækst. Yderområderne ligner
det, de er – områder, der er blevet kørt
fuldstændig over af en urbaniseringstornado, som ingen nogen sinde har
taget alvorligt på Christiansborg.
Jørgen Møller efterlyser, ligesom mange andre forskere BEDRE HJEM har
talt med, en klar politisk strategi på
tværs af partifarver. Hvad er det, vi vil
med det her land på den lange bane?
spørger han retorisk.
"Hvorfor har vi ikke en seriøs og
løsningsorienteret politisk debat, der
ikke ender i mediedrillerier og hurtige
planlovsændringer, men som har
fokus på realiteterne? Virkeligheden
er, at vi uafværgeligt bliver færre i
landområderne, at vi er nødt til at drosle ned for udgifterne ude i de ramte
kommuner, og at et paradigmeskift
fra vækst til realisme er nødvendigt
derude, hvor kragerne vender".
Johannes Nørregaard Frandsen næv-
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Sådan gør de i Norge
Norges geografi og afstande mellem centrum og periferi er
langt større end i Danmark, men Norge er et eksempel på et
land, som med vidtgående lovgivning fremmer bosætning i
yderområderne. Hvis borgere vil bosætte sig i Nordnorge, som
geografisk udgør næsten halvdelen af Norge, men befolkningsmæssigt kun tæller cirka hver 10. nordmand, giver staten dem
særligt gunstige vilkår på en række områder:
Lavere skat.
Nedskrivning af studiegælden med et årligt beløb.
Forhøjede børnebidrag.
Også erhvervslivet i yderområderne har fået lempeligere vilkår
end i resten af Norge, og der er oprettet en offentlig institution
Innovasjon Norge, som er en blanding af rådgivning og långivning til erhvervslivet, alt sammen med henblik på at bevare og
skabe private arbejdspladser. Desuden forsøger staten at lægge så mange offentlige arbejdspladser som muligt i yderområderne, fx universitetet i Tromsø, marinestation og flybase.

ner ligestilling mellem kønnene som et
eksempel på et område, hvor der heller
ikke skete meget, før man som samfund tog en beslutning og lovgav sig
ud af problematikken. Han undrer sig
over, at der ikke gøres kort proces og
lovgives omkring de infrastrukturelle
forbedringer, der relativt let kunne
skubbe til udviklingen.
"Den offentlige transport burde fungere upåklageligt fra alle ender af landet;
det burde være let og billigt at pendle.
Som det er nu, er pendling til større
byer uden en bil ikke reelt en mulighed, hvis du bor i Lemvig eller på Lolland. Og hvorfor er der ikke fibernet og
lynhurtig forbindelse til hele verden i
hele Danmark og maksimal mobildæk-

ning over alt, så hjemmearbejde og global business fra Vestjylland reelt er en
mulighed?" spørger han og fortsætter:
"Vi skal op på den store klinge, hvis vi
vil se resultater for de pressede yderområder. Ikke noget med, at "nu gør vi
noget for en landsby på Lolland". Det er
et kolossalt projekt, det her, og udviklingen vil ikke vende, før politikerne
tager opgaven alvorligt og går hele
vejen. Så drop skåltalerne for miniinitiativerne – og tænk stort. Nu, tak".

Læs også artiklen:
"Flyt, eller acceptér forringelser":
e-pages.dk/bolius/93/14

Vækstpakke 2014:
For lidt og for kortsigtet
Regeringen kom i juni med Vækstpakke 2014. I planen indgår flere
elementer, som kommer yderområderne i møde – men initiativerne er
både for små og for kortsigtede, vurderer eksperter.

I Vækstpakke 2014 har regeringen
og Venstre fremlagt 89 initiativer, der
skal styrke vækst og konkurrence i
Danmark – og i planen har Udkantsdanmark og krisen i yderområderne
naturligvis også fået plads og midler.
Men eksperterne er ikke imponerede. Aftalen er både for uambitiøs og
slet ikke nok til at vende udviklingen,
mener flere.
Jesper Bo Jensen fra Center for fremtidsforskning er klar i spyttet:
"Kort sagt er aftalen okay, og den
bidrager da med lidt nyt, men det er
en ret lille plan, som ikke vil give det
store. Initiativerne går i den rigtige
retning, men det her er ikke nok".
Johannes Nørregaard Frandsen fra
Syddansk Universitet er heller ikke
vildt imponeret.
"Det er udmærket, at nedrivningspuljen er tilbage, men generelt er der
intet nyt under solen, selvom vi er på
vej i den rigtige retning. Befordringsfradrag kan måske gøre en forskel og
styrke bosætningen i yderområderne,
men det vil ikke nødvendigvis betyde
vækst derude."

millioner, der afsat til nedrivningspuljen, målrettet mod Udkantsdanmark,
er jo peanuts i forhold til de 13 mia.
kr., erhvervslivet får foræret i energiafgiftslettelser".
Vi sælger ud af arvesølvet
Regeringen har efterfølgende
suppleret Vækstpakke 2014 med 2
forsøgsordninger, som hver især skal
lempe reguleringen af landbruget og
kystzonerne.
Med hensyn til kystzonerne kan kommuner forsøgsvis søge om tilladelse
til byggeri af fx campingpladser og
hoteller inden for strandbeskyttelseslinjen.
Men Jørgen Møller er mere bekymret
end imponeret. Han frygter, at lempelserne i vores kystbestemmelser
vil sælge ud af arvesølvet – vores fantastiske kyststrækninger – for at score
hurtige penge på turisme.
"Konkret kan disse lempelser betyde,
at vores bevaring af øde kyststrækninger, som netop er det, mange turister
kommer for at opleve, ender med at
blive ødelagt af selv samme turisme i
form af sommerhuse helt ud til vandkanten og det, der er værre".

Også Jørgen Møller fra Center for
Fysisk Planlægning på Aalborg Universitet studser over ambitionerne i
Vækstpakke 2014.

Til gengæld er Johannes Nørregaard
Frandsen mere begejstret for forsøgsordningen i landbruget.

"Der er et par gode initiativer i vækstpakken, fx befordringsgodtgørelse
og nedrivningspuljen, men det er alt
for vage tiltag i det store billede, og
planen er langtfra visionær nok. De 55

"Det er godt, at de prøver at finde nye
veje, for 2 tredjedele af landet er dækket af landbrugsareal – og dét er både
vores kulturelle og økonomiske grundlag. Så der skal findes en løsning".

Vækstpakke 2014
En del af Vækstpakke 2014 og de
supplerende forsøgsordninger
rummer flere initiativer, der skal
hjælpe yderområderne:
Forsøgsordning, hvor kommuner
kan få tilladelse til turismebyggeri
ved kysten.
Øget befordringsfradrag til
pendlere i yderområderne.
Fuldt momsfradrag for hotelovernatninger fra 2015.
Pilotprojekt med målrettet
regulering af landbrugets kvælstofanvendelse.
Pulje med yderligere 55 mio. kr.
til nedrivning af tomme huse.
Støtte til tomme almennyttige
boliger.
Lånepulje på 50 mio. kr. til kommuner vedrørende afvikling af
kommunale bygninger.
10 mio. kr. til markedsføring af
kystområderne i udlandet.
Udvidelse af fleksboligordningen.
Læs mere om Vækstpakke 2014
og forsøgsordninger her:
kortlink.dk/ehpc
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Hver 5. bybo vil
bo på landet
På spørgsmålet ’Hvor bor du i 2030’ svarer 20 procent af danskerne
i de større byer og hovedstadsområdet, at de bor på landet. Det
hænger godt sammen med, at fremtidsforskere forudser, at folk vil
søge mod landet igen om få år.
Selvom stadig flere flytter til de større
byer, har drømmen om livet på landet
med frisk luft, store vidder og tæt
kontakt med naturen stadig godt tag
i mange danskere. Faktisk vil hver 5.
dansker fra de større byer og hovedstadsområdet bosætte sig på landet.
Det viser en undersøgelse fra YouGov,
foretaget for BEDRE HJEM/bolius.dk.
Undersøgelsen viser, at en stor del
af dem, der bor i byen i dag, gerne vil
bo på landet. I dag bor knap 3 mio.
danskere mellem 18-74 år i de større
byer og hovedstadsområdet, men i år
2030 vil 580.000 af dem være flyttet på
landet.
Resultatet er ret overraskende, fordi
det får befolkningstallet i yderområderne til at vokse med knap 50
procent. Tilgengæld er resultatet helt i
tråd med de undersøgelser, som Center for fremtidsforskning har foretaget.
Udflytterbølge på vej
"Vi har i de sidste 15 år spurgt til
danskernes bosætningsmønstre, og
alle undersøgelser viser, at danskerne
gerne vil flytte ud i et parcelhus med
egen have – men frygten for krisen og
dalende boligpriser i yderområderne
har stoppet dem. Ikke lysten. Og jeg er
ret sikker på, at vi inden for de næste
2-3 år vil se en ny parcelhus-udflytterbølge, som vil betyde en spredning fra
byerne", siger Jesper Bo Jensen, direktør i Center for fremtidsforskning.
Også Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker og ejer af Futuria, forventer en
modreaktion til disse års ryk mod de
store byer, som vil betyde, at folk vil
gøre alvor af drømmen om at flytte på

landet. Et af de afgørende elementer
i hendes forudsigelse er en ændring
af arbejdsbegrebet, som gør, at man
kan vælge at bo på landet og alligevel
passe et arbejde i byen.
"Arbejdsbegrebet ændrer sig. Vi behøver ikke at tage ind på en arbejdsplads
for at arbejde. Jeg sidder fx lige nu i
mit sommerhus og passer mit arbejde
virtuelt, og det vil de fleste andre også
kunne gøre. Og så møde fysisk op på
arbejdspladsen, fx en gang om ugen",
siger Anne-Marie Dahl.
Begge fremtidsforskere er enige om,
at den fysiske planlægning i Danmark
hidtil har favoriseret fremgang i byer
og tilbagegang i landområder. Hvis
det skal ændres, og hvis folk skal flytte
tilbage på landet i større tal, så skal
der investeres kraftigt i infrastrukturen
i Danmark. Fx skal alle have adgang
til superhurtige internetforbindelser,
motorvejsnettet skal udbygges, og der
skal være højhastighedstog, så man
kan være i København på få timer –
uanset hvor i landet man kommer fra.
Ellers bliver folk i byerne.
"Når regeringen indfører en centraliserende sygehusplan med det mål,
at flere skal få bedre og hurtigere
behandling, så er der gode intentioner
bag. Men når man placerer supersygehusene i de større byer, er man
indirekte med til at styre, hvor folk skal
bosætte sig. Det er det samme med
trafikregulering. I hovedstadsområdet
investeres der stort, men når der samtidig er kø på motorvejene og pendlerforbindelserne ikke glider glat, så
er det et klart signal til danskerne: Bo i
byerne", siger Jesper Bo Jensen.

"Dem og os"retorikken
Den rådne banan, Udkantsdanmark
og andre betegnelser er længe blevet brugt om de områder, der ligger
længst væk fra magtens centrum.
Og det er hverken fair eller sagligt, mener Christian Erik Kock,
professor i retorik på Københavns
Universitet.
Han er ikke i tvivl om, at negativt
ladede betegnelser har stor indvirkning på den almene bevidsthed, og
at vores holdninger bliver påvirket
deraf.
”Det er ikke fair betegnelser, for
i ordet er der hverken viden eller
argumenter, der underbygger,
hvorfor et område er "ude", hvilket
er den negative modsætning til
"inde". Det er mediesmarte ord,
der fra starten drager konklusionen
om, at her er der tale om et "os" og
"dem"," forklarer han.
Medierne er storforbrugere af
smarte betegnelser, fordi mediebilledet mest består af hurtige og korte indslag, der har værdiladede ord
som iboende præmis, da pointen
ellers ikke når modtageren, mener
Christian Erik Kock.
"Problemet er bare, at de hårde ord
skærer alle over én kam".
YouGov-undersøgelsen bygger på 1004 interviews m. danskere i alderen 18-74 år, 28.-29. juli.
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Spørg dog
befolkningen
Forslagene i regeringens nye Vækstpakke 2014
er ikke i nærheden af at være visionære nok. Lad
os dog i stedet tage udgangspunkt i det eneste
realistiske løsningsforslag og diskutere det, siger
eksperter.

"Her er da et realistisk og storslået bud på, hvor vi skal hen med det
her land på den lange bane. Denne
rapport kommer med nytænkende,
storslåede bud på fremtiden – i stedet
for politikernes slidte retorik om, at
Danmark skal ud af krisen. Ja tak, men
hvorhen?"
Ordene er Jørgen Møllers, lektor på
Center for Fysisk Planlægning på Aalborg Universitet. Han taler her om en
rapport fra 2012, udarbejdet af Realdania Debat og tænketanken Mandag
Morgen, der slet og ret hedder "2050
– Der bli'r et yndigt land".
I hovedtræk vurderes det i rapporten,
at landbruget kunne blive en fantastisk, grøn og visionær fortælling, hvor
landdistrikterne er præget af avanceret produktion af kvalitetsfødevarer og
biomaterialer, forskning, oplevelsesturisme og vild natur.
Og det er det eneste rigtige, mener
Jørgen Møller. At udnytte det, vi i
forvejen er gode til.
Spørg dog folk i Udkantsdanmark
"Vi er dygtige til fødevarer og produktudvikling i Danmark, og med landbruget som bærende kraft og i symbiose
med de omkringliggende naboer
– dog med langt færre landsbyer – kunne vi nå langt," mener han og opfordrer politikerne til konkret handling.
"Det er en idealistisk diskussion, det
her – og den burde politikerne tage
med danskerne. De burde helt konkret
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tage Realdanias rapport under armen
og tage ud i landet og holde folkemøder i alle afkroge af Udkantsdanmark
og debattere det her. Spørg dog befolkningen i Udkantsdanmark – hvad
mener I?"
Johannes Nørregaard Frandsen fra
Institut for Kulturvidenskaber på
Syddansk Universitet siger også, at
Realdania rammer noget centralt, når
de i rapporten anskuer opdelingen
mellem land og by på en helt ny måde.
"Når vi i dag taler om by og land som
adskilte områder, så vil det se anderledes ud i 2050. Vores idé om landet
som noget, hvor landmanden er, vil
ændre sig. HVIS vi fx ikke har nogen
svineproduktion i Danmark i 2050 – og
jeg siger HVIS – så vil det betyde store
fysiske og funktionelle ændringer i
landskabet – og det vil også ændre
landets brug", mener han.
"Måske er vores storslåede natur vores
største ressource og et pejlemærke
for, hvor fremtiden ligger for Danmark,
hvilket Realdanias rapport også peger
på. Men ét er, hvad vi forskere render
rundt og siger – noget andet er, hvad
politikerne tør og vil med det her.
For de er godt og grundigt bundet af
deres bagland i form af fagbevægelse
og bønder, så spørgsmålet er, om
andre end Realdania tør pege i en ny
retning", spørger han og tilføjer:
"Og jeg tager gerne med ud og debatterer fremtid med danskerne".

2050
Der bli’r et yndigt land
Scenarier for
Danmarks grønne fremtid

Pluk fra rapporten 2050:

Den rådne banan
bliver grøn
"I 2050 er de danske landdistrikter
præget af avanceret produktion af
kvalitetsfødevarer og biomaterialer,
forskning, oplevelsesturisme – og
vild natur. Der er vækst ude på landet – men samtidig er mange små
samfund marginaliserede eller helt
forsvundet."
"2000-tallet har stået i byernes
tegn, og urbaniseringen er hård
mod mange landområder. Små
landsbysamfund er gået i opløsning, i takt med, at de unge er flyttet mod byerne, og befolkningen er
blevet ældre. Tusindvis af landbrug
er nedlagt. Der er ryddet op og ryddet ud i den gamle bygningsmasse,
hvor energirenovering ikke har
kunnet svare sig: forladte ejendomme, stalde, siloer og gylleanlæg er
jævnet med jorden."
"Men historien om de danske landområder og landskaber er langtfra
en historie om afvikling. I 2050 har
landdistrikterne og landbruget fået
en ny og betydningsfuld rolle i det
danske samfund – som vækstskaber, som rekreativ ressource og
som innovatør."
Læs eller hent rapporten her:
kortlink.dk/eh3q

Hvor er det billigst at bo
– på land eller i by?
Der er virkelig mange penge at spare ved
at vælge storbyen fra og bosætte sig på
landet. Vi har kigget på, hvor det bedst kan
betale sig at bo og arbejde: i København
eller på Stevns.

I det ene regnestykke, Pendler-regnestykket, går sammenligningen på, om det kan betale sig at bo på Stevns og arbejde i
København i forhold til at bo og arbejde i København. Regnestykket viser, at en familie, der har lån med fast rente og afdrag,
kan have mere end 12.000 kr. ekstra til sig selv om måneden
ved at bo på Stevns. Til gengæld sparer de så også mindre op
i huset, hvis de bor på Stevns og ikke i København. Men familien
vil så også spare mindre op, hvilket en afbetaling også kan ses
som.
Når familierne engang er færdige med at afdrage på lånet, vil de
stå tilbage med et gældfrit hus, der er 3,6 mio. kr. værd i København, men blot 1,1 mio. kr. værd på Stevns, i nutidskroner.

BEDRE HJEM har fået Las Olsen, privatøkonom i
Danske Bank, til at regne på to forskellige scenarier
for, hvor det bedst kan betale sig at bo og arbejde,
når man tager hensyn til huspriser, grundskyld, bil,
kørselsfradrag, løn osv. I eksemplerne er sammenligningen foretaget mellem København og Stevns.

Pendler-regnestykket:

København
Boliglån
15.791
Ejendomsværdiskat
1.642
Grundskyld
2.888
Ekstra bil		
Værdi af kørselsfradrag		
I alt
20.322

Stevns
3.210
951
774
5.400
-2.426
7.909

Månedlig ydelse efter skat, fastforrentet lån med afdrag

Med et traditionelt realkreditlån med fast rente og afdrag er der
stor forskel på ydelsen i de forskellige kommuner, men forskellen er langt mindre, hvis du tager et variabelt forrentet lån uden
afdrag; det gælder for begge regnestykker.

I det andet regnestykke, Lokalt job-regnestykket, går sammenligningen på at bo og arbejde på Stevns i forhold til at bo og
arbejde i København. I regnestykket er der taget højde for, at
et lokalt job kan betyde en vis lønnedgang. I hvert fald viser
statistikken, at børnefamilier i ejerbolig i København tjener knap
30 procent mere end tilsvarende familier i Vest- og Sydsjælland.
Det svarer til, at familiens voksne i København tjener som gymnasielærere og på Sydsjælland som mekanikere.
Men selv med en samlet lønnedgang på 8.850 kr. efter skat falder sammenligningen ud til fordel for Stevns, hvor familien har
godt 6.500 kr. ekstra til sig selv om måneden.

Lokalt job-regnestykket:

København
Stevns
Boliglån
15.791
3.210
Ejendomsværdiskat
1.642
951
Grundskyld
2.888
774
Lønnedgang		8.850
I alt
20.322
13.785
Månedlig ydelse efter skat, fastforrentet lån med afdrag

Forudsætninger for begge regnestykker: Gennemsnitlig kvadratmeterpris i 4. kvartal 2013 for hver kommune. Køber har 300.000 kr. med til udbetaling, plus
dækning for alle flytteomkostninger. Købet finansieres så vidt muligt med realkreditlån af den nævnte type, og resten med banklån med en rente på 7,6 %, som
afdrages over 10 år. Daglig transport på 70 km hver vej ved arbejde i København og bopæl på Stevns. Biludgift er anslået for bil med nypris på 90.000 kr.
Lønnedgang er forskellen i gennemsnitsindkomst for par med børn i ejerbolig mellem landsdelen København By og landsdelen Syd- og Vestsjælland efter skat.
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