LLO Medlemsundersøgelse om huslejestigninger pga. nettoprisindekset
Lejernes Landsorganisation i Danmark (LLO) har foretaget en rundspørge blandt sine medlemmer om de store huslejestigninger, som
udlejerne forventes at foretage i januar 2023. Der er tale om huslejestigninger på formentligt 8-10 pct. i forhold til året før. Stigningen
forventes at ramme ca. 180.000 husstande.
Vi har spurgt 5.500 af vores medlemmer om, i hvor høj grad en huslejestigning på 8-10 % vil påvirke deres økonomi negativt, samt spurgt
dem om, hvor bekymrede de er for en huslejestigning på ca. 8-10 %.
Ud af de 5.500 har vi modtaget i alt 844 besvarelser. Af respondenterne oplyser 690, at de er lejere i privat lejebolig.
Vi har valgt at fjerne 154 besvarelser fra lejere i almene udlejningsboliger og lejere som var i tvivl om deres bo-form, da disse ikke
rammes af ovennævnte huslejestigninger.
Resultaterne er opsigtsvækkende:
•

52,75% af respondenterne siger, at deres privatøkonomi vil blive påvirket “i høj grad” og at de vil overveje at flytte.

•

De potentielle huslejestigninger på 8-10% fører desuden til bekymringer hos lejerne: 65,65 % svarer at de er ”meget bekymrede”
og 21,3% svarer, at de er ”noget bekymrede” for en sådan stigning.

Undersøgelsen er foretaget af Lejernes Landsorganisation i Danmark gennem fremsendelse af e-mails til en gruppe af organisationens
medlemmer. Besvarelserne er indsamlet mellem den 11. og 15. august 2022. LLO har brugt programmet ”Survey Monkey” ifm.
Indsamling og opgørelse af svar.
I de nedenstående figurer ser man data på de 690 respondenter i hhv. procent og i antal fordelt på de to spørgsmål: I hvor høj grad deres
økonomi påvirkes samt i hvor høj grad de er bekymrede for en fremtidig huslejestigning.

Fordeling af besvarelser om huslejestigningers påvirkning af folks økonomi. Respondenter opdelt i procent. Alene private lejere
LLO regner med lejestigninger ved årsskiftet på 8-10%. Lejere, som har indbetalt forudbetalt husleje og
depositum, skal også betale for en forhøjelse af disse beløb*.
I hvilken grad vil en huslejestigning på 8-10% med dertilhørende regulering af depositum og forudbetalt
husleje påvirke din økonomi?
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LLO’s undersøgelse er foretaget på baggrund af 690 besvarelser fra lejere i private lejemål. Besvarelserne er indsendt i perioden 11.-15. august 2022. Tallene er renset for lejere i almene lejemål.
Undersøgelsen er sket blandt ca. 5.500 af LLO´s medlemmer.
*Eksempel: Stiger huslejen med 10% pr. 1. januar 2023, og har lejerne indbetalt 3 måneders depositum og 3 måneders forudbetalt leje, så skal lejerne betale: 30% mere i januar, 30% mere i
februar og 30% mere i marts. Herefter skal lejerne betale 10% mere resten af året.

Fordeling af besvarelser om huslejestigningers påvirkning af folks økonomi. Respondenter opdelt i antal. Alene private lejere
LLO regner med lejestigninger ved årsskiftet på 8-10%. Lejere, som har indbetalt forudbetalt
husleje og depositum, skal også betale for en forhøjelse af disse beløb*.
I hvilken grad vil en huslejestigning på 8-10% med dertilhørende regulering af depositum og
forudbetalt husleje påvirke din økonomi?
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LLO’s undersøgelse er foretaget på baggrund af 690 besvarelser fra lejere i private lejemål. Besvarelserne er indsendt i perioden 11.-15. august 2022. Tallene er renset for lejere i almene lejemål.
Undersøgelsen er sket blandt ca. 5.500 af LLO´s medlemmer. *Eksempel: Stiger huslejen med 10% pr. 1. januar 2023, og har lejerne indbetalt 3 måneders depositum og 3 måneders forudbetalt
leje, så skal lejerne betale: 30% mere i januar, 30% mere i februar og 30% mere i marts. Herefter skal lejerne betale 10% mere resten af året.

Bekymringsgrad - opdelt i procent. Alene private lejere.

Hvor bekymret er du for en huslejestigning på ca. 8-10%?
70

65,65 %

60

50

40

30

21,3 %
20

7,25 %

10

5,8 %

0
Meget bekymret.

Noget bekymret

Lidt bekymret

Ikke bekymret

LLO’s undersøgelse er foretaget på baggrund af 690 besvarelser fra lejere i private lejemål. Besvarelserne er indsendt i perioden 11.-15. august 2022. Tallene er renset for lejere i almene lejemål.
Undersøgelsen er sket blandt ca. 5.500 af LLO´s medlemmer.

Bekymringsgrad - opdelt i antal respondenter. Alene private lejere.

Hvor bekymret er du for en huslejestigning på ca. 8-10%?
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LLO’s undersøgelse er foretaget på baggrund af 690 besvarelser fra lejere i private lejemål. Besvarelserne er indsendt i perioden 11.-15. august 2022. Tallene er renset for lejere i almene lejemål.
Undersøgelsen er sket blandt ca. 5.500 af LLO´s medlemmer.

