Maj 2010

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:
Byggevirksomheden 1. kvartal 2010
Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet med samme kvartal året før (første offentliggørelse). Med et fald på 49 pct.
tegner påbegyndelsen af erhvervsbygninger sig igen for den største tilbagegang. Niveauet for erhvervsbyggeriet er dermed reduceret med 75 pct., siden det toppede i
fjerde kvartal 2006. For det påbegyndte etageareal til beboelsesbygninger er nedgangen imidlertid større, idet reduktionen er på 84 pct. i forhold til andet kvartal 2006,
hvor boligbyggeriet kulminerede.
Målt på antal påbegyndte boliger var der tale om et fald på 17 pct. i første kvartal
2010 i forhold til det tilsvarende kvartal året før.
Det markante fald i påbegyndelsen af erhvervsbygninger (bygninger til brug for produktion, administration mv.) på 49 pct. er spredt på alle bygningstyper inden for denne kategori – dog med det væsentligste fald inden for bygninger til kontor, handel og
lager.
Faldet i antal påbegyndte boliger på 17 pct. skyldes hovedsagligt den fortsatte tilbagegang i påbegyndelsen af parcelhuse, der er faldet med 53 pct. i forhold til samme
kvartal året før.
Antallet af påbegyndte boliger i etageboligbyggeri faldt samtidig 10 pct. i forhold til det
først offentliggjorte tal for første kvartal 2009, men steg med 17 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.

August 2010

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:
Byggevirksomheden 2. kvartal 2010
Det påbegyndte etageareal til erhvervsbygninger er steget 6 pct. i andet kvartal 2010
sammenlignet med første offentliggørelse af samme kvartal året før. Det er første
gang siden fjerde kvartal 2006, at der er en stigning fra år til år i påbegyndelsen af erhvervsbygninger. Der kan imidlertid være tale om en udskydelse af byggeprojekter fra
første kvartal som følge af det strenge vintervejr. Det samlede påbegyndte etageareal
er dog faldet med 5 pct.
Nedgangen i det påbegyndte etageareal til beboelsesbygninger fortsætter med en reduktion på 15 pct. i forhold til andet kvartal 2009. Målt på antal påbegyndte boliger var
der tale om et fald på 8 pct. En tendens der stort set har varet ved siden andet kvartal
2006.
Fremgangen i påbegyndelsen af etageareal til erhvervsbygninger, dvs. bygninger til
brug for produktion, administration mv. på 6 pct. skyldes en stigning på 21 pct. i påbegyndelsen af bygninger til kontor og handel, når andet kvartal sammenlignes med
den første offentliggørelse af samme kvartal året før.
Der er en lille tilbagegang på 6 pct. i påbegyndelsen af bygninger til landbrug m.m.
mens påbegyndelsen af bygninger til fabrikker og værksteder er uændret.
Faldet i antal påbegyndte boliger skyldes hovedsagligt et stort fald i påbegyndelsen af
boliger i række-, kæde- og dobbelthuse. Tilbagegangen i påbegyndelsen af parcelhuse
er på 3 pct. i forhold til det først offentliggjorte tal for andet kvartal 2009, hvilket er et
markant mindre fald i forhold til tidligere. Antallet af påbegyndte boliger i etageboligbyggeri faldt med 14 pct.

November 2010
Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:
Byggevirksomheden 3. kvartal 2010
Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 16 pct. i tredje kvartal 2010 sammenlignet
med første offentliggørelse af samme kvartal året før. Det påbegyndte etageareal til beboelsesbygninger er uændret, mens der er et stort fald på 27 pct. i det påbegyndte erhvervsbyggeri.
Efter en beskeden år til år stigning i andet kvartal er der igen tale om en markant nedgang i
erhvervsbyggeriet, hvilket har været udviklingen siden fjerde kvartal 2006.
Det påbegyndte etageareal til beboelsesbygninger er uændret i forhold til tredje kvartal 2009.
Dette er tilsyneladende en stabilisering i byggeriet af beboelsesbygninger i forhold til det fald,
der ellers længe har været på dette område. Målt på antal påbegyndte boliger var der dog tale
om en stigning på 5 pct. Det påbegyndte boligbyggeri har stor set været faldende siden første
kvartal 2006.
Det påbegyndte etageareal til erhvervsbygninger, dvs. bygninger til brug for produktion, administration mv., er faldet 27 pct. i tredje kvartal sammenlignet med første offentliggørelse af
samme kvartal året før. Dette skyldes primært et fald på 40 pct. i påbegyndelsen af bygninger
til landbrug m.m. Der er en lille tilbagegang på 6 pct. i påbegyndelsen af bygninger til landbrug
m.m. mens påbegyndelsen af bygninger til fabrikker og værksteder er uændret.
Der er ligeledes et stort fald på 33 pct. i påbegyndelsen af bygninger til administration, handel,
mv., hvorimod der er en usædvanlig stor stigning på 108 pct. i påbegyndelsen af etageareal til
fabrikker og værksteder. Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at opveje tilbagegangen på de
andre områder. Den mindre stigning i antallet af påbegyndte boliger skyldes i høj grad en stigning på 7 pct. i påbegyndelsen af boliger i parcelhuse i forhold til det først offentliggjorte tal for
tredje kvartal 2009. Der er også stigninger for de andre kategorier, men af mindre omfang.

Februar 2011
Med kilde i Danmarks Statistik
Byggevirksomheden 4. kvartal 2010
Der er et beskedent fald på 5 pct. i det samlede påbegyndte etageareal i fjerde kvartal
2010 sammenlignet med første offentliggørelse af samme kvartal året før. Dette dækker over en stor stigning på 24 pct. i det påbegyndte etageareal til beboelsesbygninger
og et fald på 25 pct. i det påbegyndte erhvervsbyggeri. Boligbyggeriet oplever dermed
en fremgang efter en længere tids nedgang, mens erhvervsbyggeriet fortsætter den
nedgang, der med enkelte undtagelser har været siden fjerde kvartal 2006.
Det store fald i det påbegyndte etageareal til erhvervsbygninger skyldes primært et
fald på 51 pct. i påbegyndelsen af bygninger til administration, handel, mv. Der har
været et fald i påbegyndelsen af driftsbygninger til landbrug o.l. på 21 pct. Disse tendenser har været gældende siden 2007.
Der har været en mindre stigning på 10 pct. i det påbegyndte etageareal til fabrikker
og værksteder. En udvikling der også gjorde sig gældende i det forudgående kvartal.
Den store stigning på 37 pct. i antallet af påbegyndte boliger skyldes i høj grad en
stigning i påbegyndelsen af boliger i rækkehuse og etagebygninger på hhv. 66 og 81
pct. i forhold til de først offentliggjorte tal for fjerde kvartal 2009, samt en ligeledes
markant stigning på 30 pct. i påbegyndelsen af parcelhuse. Dermed fortsætter den
udvikling i parcelhusbyggeriet, der kunne konstateres i kvartalet før.
For påbegyndelsen af boliger i rækkehuse og etagebygninger er det første gang i en
længere periode, at der har været registreret stigninger for disse kategorier.
Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Det er
meget vanskeligt at korrigere for denne forsinkelse, da der ikke er et fast mønster i
forsinkelsernes omfang og årsager. Fx giver en lavere byggeaktivitet typisk færre forsinkelser.

