Juli 2010

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:
Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvartal 2010
Omkostningerne ved nybyggeri steg med 0,2 pct. fra fjerde kvartal 2009 til første kvartal 2010.
Det er dermed fjerde kvartal i træk med beskedne procentuelle ændringer. Arbejdsomkostningerne ved nybyggeri steg med 0,5 pct. og materialeomkostningerne med 0,1 pct. i samme periode. Faldende priser på visse beton- og isoleringsvarer trækker ned i materialeomkostninger, og
sammen med svagt stigende arbejdsomkostninger resultere det i den forholdsvis beskedne udvikling i de samlede omkostninger.
I første kvartal steg omkostningerne ved boligbyggeri med 0,3 pct. i forhold til det foregående
kvartal. Arbejdsomkostningerne steg med 3,4 pct. mens materialeomkostningerne faldt med 1,1
pct. i samme periode.
For enfamiliehuse var der en lille stigning i byggeomkostningsindekset på 0,3 pct. i første kvartal.
Materialeomkostningerne steg med 0,2 pct. mens arbejdsomkostningerne steg 0,4 pct.
Også for etageboliger steg byggeomkostningerne beskedent – i alt var stigningen på 0,1 pct. Materialeomkostningerne faldt med 0,1 pct., mens arbejdsomkostningerne steg med 0,7 pct. i
samme periode.
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Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:
Byggeomkostningsindeks for boliger 3. kvartal 2010
Omkostningerne til både håndværkere mv. og materialer er blevet større, og det betyder, at det
er blevet dyrere at bygge boliger. Fra andet til tredje kvartal er arbejds-omkostningerne ved nybyggeri steget med 0,3 pct., og materialeomkostningerne med 0,7 pct. De samlede omkostninger
ved nybyggeri er steget 0,6 pct. i samme periode.
Fra tredje kvartal 2009 til tredje kvartal 2010 steg omkostningerne ved boligbyggeri med 1,5 pct.
Arbejdsomkostningerne havde den største årlige stigning og steg med 3,1 pct., mens materialeomkostningerne steg med 0,8 pct. i samme periode.
For enfamiliehuse steg byggeomkostningsindekset fra andet kvartal 2010 til tredje kvartal 2010
med 0,6 pct. Materialeomkostningerne steg i samme periode med 0,7 pct., mens arbejdsomkostningerne steg med 0,3 pct.
For etageboliger steg byggeomkostningerne med 0,4 pct. fra andet kvartal 2010 til tredje kvartal
2010. Materialeomkostningerne steg i samme periode med 0,4 pct., mens arbejdsomkostningerne steg med 0,5 pct.
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Med kilde i Danmarks Statistik
Byggeomkostningsindeks for boliger 4. kvartal 2010
Omkostningerne til både håndværkere og materialer er blevet større, og det betyder, at det er
blevet dyrere at bygge boliger. Fra tredje til fjerde kvartal 2010 steg arbejds-omkostningerne for
nybyggeri med 0,3 pct. og materialeomkostningerne med 0,9 pct. De samlede omkostninger for
nybyggeri steg 0,7 pct. i samme periode.
Størst årlig stigning for arbejdsomkostninger
Fra fjerde kvartal 2009 til fjerde kvartal 2010 steg omkostningerne ved boligbyggeri som helhed
med 2,1 pct. Arbejdsomkostningerne havde den største årlige stigning og steg med 2,9 pct.,
mens materialeomkostningerne steg med 1,8 pct. i samme periode.
Beskeden kvartalsstigning for enfamiliehuse og etageboliger
For enfamiliehuse steg byggeomkostningsindekset fra tredje til fjerde kvartal 2010 med 0,8 pct.
Materialeomkostningerne steg i samme periode med 1,0 pct., mens ar-bejdsomkostningerne steg
med 0,4 pct.
For etageboliger steg de samlede byggeomkostninger med 0,5 pct. fra tredje til fjerde kvartal
2010. Materialeomkostningerne steg i samme periode med 0,7 pct., mens arbejdsomkostningerne var uforandrede.
For begge typer af boligbyggeri steg de årlige arbejdsomkostninger med 2,9 pct.

