Maj 2009

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:
Byggevirksomheden 1. kvartal 2009
Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 17 pct. i første kvartal 2009 i forhold til samme kvartal året før. Med et fald på 38 pct. tegner påbegyndelsen af beboelsesbygninger –primært enfamiliehuse –sig som den primære årsag til faldet i det
samlede påbegyndte byggeri. Det påbegyndte erhvervsbyggeri er stort set uændret.
Tendenserne er her vurderet ud fra tallene fra de første offentliggørelser.
Erhvervsbyggeriet, dvs. bygninger til brug for produktion, administration mv., var i
første kvartal stort set uændret sammenlignet med første kvartal i 2008 (første offentliggørelse), idet der kun var en nedgang på 2 pct. i det påbegyndte etageareal. Udviklingen har ellers været præget af en tilbagegang i erhvervsbyggeriet siden tredje kvartal 2007, med tredje kvartal 2008 som en undtagelse. Det er byggeriet af avls- og
driftsbygninger til landbruget, der holder erhvervsbyggeriet oppe.
Det store fald i boligbyggeriet på 29 pct. skyldes primært en mere end halvering af
påbegyndte enfamiliehuse, primært parcelhuse, i første kvartal 2009 i forhold til samme kvartal året før. Derimod er der en mindre stigning på 8 pct. i antallet af påbegyndte boliger i etagebyggeriet. Det påbegyndte boligbyggeri i etageboliger nåede i
2008 det laveste niveau siden BBR’
s start i 1981.
Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til Bygnings- og
Boligregisteret (BBR). Det er meget vanskeligt at korrigere for denne forsinkelse, fordi
forsinkelsesmønsteret til stadighed ændres –især ved ændringer i niveauet for byggeaktiviteten.

August 2009

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:
Byggevirksomheden 2. kvartal 2009
Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 31 pct. i andet kvartal 2009 i forhold til samme kvartal året før (første offentliggørelse). Med et fald på 38 pct. tegner
påbegyndelsen af erhvervsbygninger sig for den største tilbagegang –tæt fulgt af et
falde på 34 pct. i påbegyndelsen af beboelsesbygninger. Der er kun en lille tilbagegang
i påbegyndelsen af øvrige bygninger.
Påbegyndelsen af erhvervsbygninger, dvs. bygninger til brug for produktion, administration mv., falder markant i andet kvartal sammenlignet med andet kvartal i 2008
(første offentliggørelse), idet der var en samlet nedgang på 38 pct. i det påbegyndte
etageareal. Det stigende byggeri af avls- og driftsbygninger til landbruget har i de seneste kvartaler holdt erhvervsbyggeriet oppe. I andet kvartal 2009 er der imidlertid
sket et stort fald på 38 pct. i påbegyndelsen af avls- og driftsbygninger. Den største
relative tilbagegang er sket inden for byggeriet af bygninger til administration, handel
og lager med et fald på 65 pct.
Det store fald i boligbyggeriet på 32 pct. skyldes en markant nedgang i påbegyndelsen
af enfamiliehuse, primært parcelhuse, i andet kvartal i forhold til samme kvartal året
før. Derimod er der kun et mindre fald på 9 pct. i antallet af påbegyndte boliger i etagebyggeriet. Det påbegyndte byggeri af etageboliger nåede i 2008 det laveste niveau
siden BBR’
s start i 1981.
Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til Bygnings- og
Boligregisteret (BBR). Det er meget vanskeligt at korrigere for denne forsinkelse, fordi
forsinkelsesmønsteret til stadighed ændres –især ved ændringer i niveauet for byggeaktiviteten.

November 2009

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:
Byggevirksomheden 3. kvartal 2009
Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 26 pct. i tredje kvartal 2009 i forhold til samme kvartal året før (første offentliggørelse). Med et fald på 32 pct. tegner
påbegyndelsen af erhvervsbygninger sig igen for den største tilbagegang. For antal
påbegyndte boliger var der i samme periode tale om et fald på 31 pct., hvilket hovedsageligt skyldes et stort fald i enfamiliehuse. Ser vi på de seneste tre kvartaler, har det
påbegyndte boligbyggeri dog tilsyneladende fundet et mere stabilt niveau, som er det
laveste siden Bygnings- og Boligregisterets (BBR) start i 1981.
Tilbagegangen på 32 pct. i påbegyndelsen af erhvervsbygninger, dvs. bygninger til
brug for produktion, administration mv. spredte sig over alle typer af erhvervsbygninger. Den største relative tilbagegang med et fald på 48 pct. kom igen inden for byggeriet af bygninger til administration, handel og lager.
Det store fald i boligbyggeriet på 31 pct. skyldes den fortsatte markante nedgang i påbegyndelsen af enfamiliehuse, primært parcelhuse. Her faldt det påbegyndte byggeri
32 %. Antallet af påbegyndte boliger i etageboligbyggeri faldt samtidig 25 pct. i perioden, selv om der har været en meget kraftig stigning på 201 pct. i boligforeningernes
påbegyndelse af etageboliger –dog fra et meget lavt udgangspunkt.
Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til Bygnings- og
Boligregisteret (BBR).

Februar 2010

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:
Byggevirksomheden 4. kvartal 2009
Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 22 pct. i fjerde kvartal 2009 i forhold til samme kvartal året før (første offentliggørelse). Med et fald på 29 pct. tegner
påbegyndelsen af erhvervsbygninger sig igen for den største tilbagegang. Niveauet for
erhvervsbyggeriet blev i 2009 nærmest halveret i forhold til 2007. For det påbegyndte
etageareal til beboelsesbygninger har faldet dog været endnu større, idet niveauet for
hele 2009 kun udgjorde 43 pct. af 2007. Målt på antal påbegyndte boliger var det tale
om et fald på 21 pct. i fjerde kvartal 2009 sammenlignet med tilsvarende kvartal året
før.
Tilbagegangen på 29 pct. i påbegyndelsen af erhvervsbygninger, dvs. bygninger til
brug for produktion, administration mv. skyldes primært et markant fald i påbegyndelsen af bygninger til produktion – med det største relative fald for fabrikker, værksteder
og lignende. Påbegyndelsen af øvrige bygninger (bygninger til institutions- og fritidsformål) har ligget på et rimeligt stabilt niveau.
Faldet i antal påbegyndte boliger på 21 pct. skyldes hovedsagligt den fortsatte tilbagegang i påbegyndelsen af enfamiliehuse, primært parcelhuse. Her faldt det påbegyndte
byggeri 20 pct.
Antallet af påbegyndte boliger i etageboligbyggeri faldt samtidig 15 pct. i forhold til det
først offentliggjorte tal for fjerde kvartal 2008, men steg med 44 pct. sammenlignet
med det reviderede tal for samme kvartal. Den store forskel i først offentliggjorte og
reviderede tal kan skyldes annullerede byggerier og et ændret forsinkelsesmønster.

