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Til salg netop nu:  

Danmarks dyreste hus – nogensinde  
 

Et hus i Hellerup står netop nu til salg for 79 mio. kr. Det er den højeste ud-

budspris nogensinde herhjemme. Boligsiden.dk har lavet en Top 10 over de 

dyreste huse, der har været til salg gennem de seneste 19 år.  

 

Landets dyreste hus nogensinde ligger på A.N. Hansens Allé i Hellerup nord for Kø-

benhavn. De 683 kvm. står til salg for intet mindre end 79 mio. kr. Det svarer til en 

pris pr. kvadratmeter på godt og vel 115.000 kroner. Det viser en opgørelse fra bolig-

siden.dk.  

 

Huset på A.N. Hansens Allé er udbudt fire millioner højere end det hidtil dyreste hus, 

der er solgt herhjemme – en villa på Hambros Allé i Hellerup, som blev solgt i juni 

måned for tre år siden. Salgsprisen lød dengang på præcis 75 mio. kr.  

 

”Ser man på de huse, der er til salg netop nu, rækker huset, som blev solgt på 

Hambros Allé i Hellerup kun til en placering som det tredje dyreste hus nogensinde. 

Netop nu er der nemlig to andre huse til salg på boligsiden.dk, som er udbudt dyrere: 

Det før omtalte på A.N. Hansens Allé samt en villa på Taarbæk Strandvej i Lyngby-

Taarbæk, som er udbudt til en pris på 77,9 mio. kr.”, fortæller kommunikationsdirek-

tør hos boligsiden.dk Birgit Daetz. 

 

Prisudviklingen påvirker Top 10 

Imidlertid spiller prisernes udvikling ind, og hvis man regner med 2011-kroner, æn-

drer billedet sig i toppen af listen.  

 

”Sorteret efter reelle udbuds- og salgspriser er A.N. Hansens Allé i Hellerup landets 

alle tiders dyreste villa, men regner man med 2011-priser på Top 10-listen, rækker 

udbudsprisen kun til andenpladsen på listen over de dyreste danske villaer gennem 

tiderne. Omregnet til dagens mønt kostede villaen på Hambros Allé, der blev solgt for 

knap tre år siden, nemlig hele 79,6 mio. kr. Med den optik er villaen den dyreste, der 

nogensinde er udbudt og solgt herhjemme”, siger Birgit Daetz. 

 
Top 10 huse ligger alle over 50 millioner 

Ser man på de ti dyreste villaer, der er solgt eller som netop nu er udbudt herhjem-

me, er der ikke en af dem, der koster under 50 mio. kr. Jylland er kun repræsenteret 

en enkelt gang i det fineste selskab, mens de ni øverste villaer på Top 10-listen over 

landets dyreste villaer alle ligger i København og i kommunerne omkring Strandvejen. 

 

Hvis man studerer listen over de dyreste villaer nøje, vil man opdage, at Hambros Allé 

figurerer to gange: Den blev nemlig handlet i både 2008 og i 2007 – men i 2007 til en 

pris, der ’kun’ rækker til 5. pladsen på listen. 

 

Kontaktperson:  

Kommunikationsdirektør Birgit C. Daetz, Boligsiden A/S – mobil: 2121 0284. 

Læs også mere på boligsiden.dk 
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Top 10: Alle tiders dyreste villaer* 

 

Vejnavn Postnummer Kommune Udbudspris Salgspris 

Salgspris 

omregnet 

til 2011-

priser Salgsdag Areal 

A. N. Hansens Allé 2900 Gentofte 

   

79.000.000        

      

683  

Taarbæk Strandvej 2930 

Lyngby-

Taarbæk 

   

77.900.000        

      

540  

Hambros Alle 2900 Gentofte   

  

75.000.000  

  

79.608.586   2008  

      

570  

Strandpromenaden 2100 København 

   

68.000.000        

  

1.100  

Hambros Alle 2900 Gentofte   

  

65.000.000  

  

71.836.109   2007  

      

570  

Richelieus Alle 2900 Gentofte   

  

55.000.000  

  

61.648.889   2006  

      

341  

Vedbæk Strandvej 2950 Rudersdal 

   

52.000.000        

      

407  

Skodsborg Strand-

vej 2942 Rudersdal   

  

50.500.000  

  

53.111.343   2009  

      

513  

Vedbæk Strandvej 2950 Rudersdal 

   

50.000.000        

      

354  

Tranevej 8240 Aarhus 

   

50.000.000        

      

735  

 

 

* Kilde: Boligsiden.dk 

- Tabellen viser landets dyreste boliger målt på nuværende udbudspriser samt salgs-

priserne ved tidspunktet for de enkelte handler.  

- Forskellen mellem udbudspris og salgspris for de villaer, der er solgt, varierer i for-

hold til hvor lang tid siden, huset er handlet. 

- Boligsiden.dk’s opgørelse omfatter alle hushandler og udbudte villaer fra 1992 og 

frem til i dag.  

- **Inflationsregulerede priser 

 


