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1.0 Indledning 

Dansk realkredit har historisk set været synonym med sikkerhed og stabilitet, men siden begyndelsen 

af 1990érne har dansk realkredit gennemgået en række afgørende ændringer. Blandt andet er der 

gennemført en forlængelse af løbetiden for realkreditlån. Der er givet mulighed for tillægslån og af-

dragsfrihed, og rentetilpasningslån har særlig siden 2000 haft stor udbredelse og udgør i dag ca. 69 % 

af de udestående lån. 

Udover ovennævnte liberaliseringer i realkreditsystemet har forandringer i vilkårene for at drive fi-

nansiel virksomhed, i form af højere kapitalkrav og øgede krav til ekstra sikkerhed, gjort fremtiden 

usikker for dansk realkredit.  

De hårdere lovkrav sammenholdt med for eksempel rentestigninger samt ugunstig konjunkturudvik-

ling og fortsat faldende ejendomspriser kan derfor udfordre realkreditinstitutterne. 

Dansk realkredit er således under forandring, og der skal findes nye løsninger for at sikre et fortsat 

stabilt system, således at ratingbureauer og finansmarkedet i sin helhed ikke ser usikkerhed i det dan-

ske realkreditsystem. 

Realkredit Danmark, Nykredit og BRFkredit har alle kommet med bud på, hvordan en fremtidig real-

kreditmodel skal se ud, men de er uenige om modellens indhold. 

Denne opgave søger at finde frem til de udfordringer, der er i det nuværende danske realkreditsystem 

og samtidig give sit bud på hvilke tiltag, der skal til for at sikre et fortsat stabilt og likvidt realkreditsy-

stem.  
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1.1 Problemformulering 

Indledningen fører til nedenstående problemformulering: 

Problemformuleringen har et overordnet spørgsmål samt underspørgsmål, der fører til analyse og 

dermed svarene på det overordnede spørgsmål. 

 Hvilke tiltag skal der til for, at sikre et stabilt dansk realkreditsystem i fremtiden? 

o Hvilke liberaliseringer har der været i det danske realkreditsystem siden i 1990érne? 

o Hvilke nye lovkrav har der været i systemet i denne periode? 

o Hvilke udfordringer står det danske realkreditsystem overfor i fremtiden?  

1.2 Struktur og metodevalg 

Opgaven opbygges således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Del 1: Indledning, Problemformulering, Model- og metodevalg, Afgrænsninger. 

 = Forudsætningerne for opgaven  

Del 2: Liberaliseringen af det danske realkreditsystem siden 1990érne, samt lovæn-
dringer i systemet i samme periode. Endvidere beskrives markedsudviklingen inden-
for de seneste år. 

= Beskrivende del, der danner den grundlæggende viden om problematikken i opga-
ven. 

Del 3: Nuværende udfordringerne i det danske realkreditsystem. 

= Analyserende del, der konkluderer hvilke nuværende udfordringer udviklingen i Del 
2 har påført det danske realkreditsystem. 

Del 4: Tiltag der skal til for at sikre et fremtidig stabilt dansk realkreditsystem. 

= Analyserende del, der diskuterer hvilke tiltag, der skal til for at løse de udfordringer 
der findes i Del 3. 

Del 5: Konklusion. 

= Sammenfatning af de fire foregående dele af opgaven, og som besvarer problem-
formuleringen. 



Afgangsprojekt, Forår 2012, CBS Det danske realkreditsystems fremtid Lasse Bille Jakobsen 

 6 

Dataanalyse baseres på data fra offentligt tilgængelige dataleverandører som Nationalbanken, 

Realkreditrådet, Finanstilsynet, Finansiel Stabilitet og Finansrådet. Disse kilder vurderes at levere data 

med høj grad af validitet og objektivitet. 

Jeg har skrevet til Danske Invest, Jyske Invest, Nordea Invest, Realkreditforeningen, Realkreditrådet og 

Finanstilsynet for at høre, om de har brugbare analyser i forhold til denne opgave.  

Alle instanser, undtagen Finanstilsynet, har alle meldt tilbage, at de ikke har datamateriale i forhold til 

realkreditinstitutterne. Jyske Invest har dog sendt materiale omkring Solvens II, som indirekte berører 

realkreditsektoren.  

Jævnfør Finanstilsynet skrivelse om Markedsudviklingen 2010, har Finanstilsynet lavet en analyse i 

forhold til kravet om supplerende sikkerhed. Desværre er denne analyse ikke offentlig tilgængelig. 

Det har således kun været muligt at finde analyser hos Nationalbanken og Finansiel Stabilitet. Dog 

mener jeg stadig, at disse har høj grad af validitet og objektivitet. 

Til støtte for vurderinger og antagelser benyttes analyse fra brancheaktører og økonomiske faglitteræ-

re tekster fra anerkendte tidsskrifter og rapporter, herunder FinansInvest og Nationalbankens kvar-

talsrapporter.  

1.3 Afgrænsning 

Generelt for opgaven ses der kun på de problematikker, der vedrører det danske realkreditsystem.  

Der vil naturligt blive nævnt problematikker, der vedrører låntagerne, men jeg vil ikke fokusere på, 

hvilke konsekvenser disse problemer vil have for låntagerne/samfundsøkonomien, idet disse proble-

matikker udgør materiale til en opgave i sig selv.  

Løsningsforslag i Del 4 vil således primært fokusere på, hvad der kan sikre et stabilt dansk realkredit-

system og sikre tiltro fra investorerne. Det står klart, at det i sidste ende er låntagerne, der skal betale 

prisen, men grundet opgavens størrelse er der ikke plads til at analysere konsekvenserne heraf. 
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2.0 Liberaliseringen af det danske realkreditsystem siden 1990érne og ny 
lovgivning 

I det følgende afsnit beskrives kort principperne for dansk realkredit, hvorefter der fokuseres på libe-

raliseringen heraf og ny lovgivning. Slutteligt ses på markedsudviklingen de seneste år og ratingbu-

reauernes rolle i dansk realkredit. 

2.1 Grundprincipper i dansk realkredit 

Realkreditinstitutterne i Danmark har en central funktion i dansk økonomi i kraft af deres rolle som 

specialister i finansiering mod sikkerhed i ejendomspant, og det danske realkreditsystem har vist sig 

som blandt de sikreste i verden, når der ses på udstedernes evne til at honorere forpligtigelser overfor 

investorerne.1 

Det grundlæggende princip i dansk realkredit er at skabe en høj grad af sikkerhed bag de udstedte 

obligationer. Den første lov om realkredit (Lov af 20. juni 1850 om Oprettelse af Kreditforeninger og 

Lånekasser for Grundejere)2 fokuserede på dette princip om sikkerhed. Sikkerheden bag de udstedte 

gældsbeviser skulle opnås igennem en række krav, der skulle være opfyldt af kreditforeningerne, som 

ejedes af låntagerne:3 

1) Lån skal gives mod pant i fast ejendom og lån skal holdes indenfor 60 % af ejendomsværdien. 

2) Der må ikke udstedes gældsbeviser for et større beløb end de optagne lån. 

3) Der skal være solidarisk hæftelse mellem låntagerne op til et beløb svarende til 60 % af ejendoms-

værdien. 

4) Det skal betales afdrag svarende til en vis, passende procent af lånet. 

5) Kreditforeningen skal årligt udarbejde et regnskab, som skal fremsendes til indenrigsministeren. 

Ydermere blev sikkerheden bag de udstedte obligationer forbedret ved, at institutterne i tilfælde af 

misligholdelse fra låntager fik adgang til at overtage den faste ejendom. Lån med 60 års løbetid var 

normen.4 

Principperne i 1850-loven har indtil de seneste år været gældende, dog med undtagelser af stramnin-

ger i lånegrænser, men fra indførelsen af realkreditreformen i 19705 er lovgivningen løbende blevet 

ændret. Siden da er blandt andet lånegrænsen steget til 80 % af ejendomsværdien, hvorfor (1) er æn-
                                                           
1 www.brf.dk 
2 Finans/Invest – Februar – Nr. 1 – 2011 
3 Finans/Invest – Februar – Nr. 1 – 2011 
4 www.brf.dk 
5 www.brf.dk 
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dret. Der er indført afdragsfrihed i 2003, hvilket er et brud på (4), mens der i 2001 skete en ophævelse 

af det solidariske ansvar blandt låntagerne, der dermed bryder mod (3).6 

Likviditeten i det danske marked for realkreditobligationer er meget høj7, og kan i særlig grad tilskri-

ves to faktorer:  

1) Der er en høj grad af sikkerhed bag de udstedte obligationer. 

2) Systemet er simpelt. 

Sikkerheden bag de udstedte obligationer gør, at investorerne ikke skal foretage en kreditvurdering 

forud for handler, hvorfor der sker en besparelse på informationsomkostninger. Simpelheden i syste-

met gør det mere gennemskueligt, og på grund af de to faktorer finder købere og sælgere hurtigere 

hinanden, og handler kan gennemføres. 

Det øger yderligere sikkerheden i systemet, at det er det samme realkreditinstitut, der står for långiv-

ningen, som senere bærer eventuelle tab. Samtidig er det realkreditinstituttet selv, der skal stå for 

håndteringen af betalingerne på lånet, herunder inddrivelse af fordringer fra låntagere, der ikke opfyl-

der betalingsforpligtigelserne.  

  

                                                           
6 Finans/Invest – Februar – Nr. 1 – 2011 
7 Finans/Invest – Februar – Nr. 1 – 2011 
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2.2 Liberaliseringen i dansk realkredit siden 1990 

Siden 1990 er der gennemført en række omfattende ændringer i det danske realkreditsystem fra de 

regler, der blev gennemført fra 1970-1990.8 Ændringerne har lempeliggjort systemet og dermed 

mindsket sikkerheden og gennemskueligheden.  

Grundlaget for ændringer er kommet af datidens konjunkturer og har været en del af forsøget på at 

højne dansk økonomi og vækst. En diskussion af konsekvenserne af de forskellige liberaliseringer 

kommer i Del 3. 

Følgende ændringer er sket: 

1) Udvidelse af løbetiden og en forhøjelse af lånegrænsen. 

2) Der er givet mulighed for, at optage tillægslån. 

3) Det er givet mulighed for, at optage lån med afdragsfrihed i 10 år. 

4) Der er igen givet mulighed for, at optage rentetilpasningslån.  

 

Udover ovennævnte fire direkte liberaliseringer i realkreditsystemet har der også været andre udvik-

linger i systemet, der har medført en større usikkerhed.  

Det ene er, at pengeinstitutter siden 2000 har aftaget en stigende andel af realkreditpapirer.9 Pengein-

stitutternes stigende køb af danske realkreditpapirer har gjort realkreditfinansieringerne sårbare 

overfor ændringer, der måtte påvirke pengeinstitutternes mulighed for at finansiere sig i udlandet. Der 

er herved blevet en øget risiko i realkreditfinansieringen. 

Samtidig har ny lovgivning i 2007 om særligt dækkende obligationer (SDO og SDRO) bidraget til, at 

gøre systemet mere kompliceret, herunder sikkerheden. Denne lovgivning udspecificeres nedenfor. 

Slutteligt og i sammenhæng med ny lovgivning er balanceprincippet10 blevet mere kompliceret og 

dermed mere uigennemskueligt. 

Ovennævnte liberaliseringer og deres konsekvenser for realkreditsystemet vil, som tidligere skrevet, 

blive analyseret mere dybdegående i Del 3. 

                                                           
8 Finans/Invest – Februar – Nr. 1 – 2011 
9 Finans/Invest – Februar – Nr. 1 – 2011 
10 ”Balanceprincippet”  vil  blive  beskrevet  i  afsnittet  om  ny  lovgivning  under  Del  2 
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2.3 Ny SDO lovgivning og fokus på balanceprincippet 

Den seneste lovændring indenfor dansk realkredit kom i 2007 med loven om særligt dækkede obliga-

tioner, der indeholdt nye regler for udlån mod pant i fast ejendom.  

Loven blev vedtaget for at imødekomme EU's kapitaldækningsdirektiv samt opfylde et politisk ønske 

om, at det skulle være muligt for både realkreditinstitutter og pengeinstitutter at udstede særligt dæk-

kede obligationer.11 

Den Europæiske Centralbank, ECB, har opstillet en række karakteristika ved dækkede obligationer12: 

 Investor i en dækket obligation har et krav på det udstedende realkreditinstitut, og udsteder 

skal være underlagt offentlig overvågning og regulering.  

 Investor i en dækket obligation har et krav i et kapitalcenter af finansielle aktiver.  

 Udsteder har en forpligtelse til at sikre tilstrækkelige aktiver i kapitalcenteret til, at kravene fra 

investor er dækket på alle tidspunkter.  

 Udsteders forpligtelser i forbindelse med kapitalcenteret overvåges af en offentlig eller anden 

uafhængig instans.  

Investorer i dækkede obligationer har således både sikkerhed i det udstedende realkreditinstitut og i 

det bagvedliggende kapitalcenter. De rammer, som lovgivningen fastsætter for administration af kapi-

talcentrene, giver investorerne en høj grad af beskyttelse mod tab i tilfælde af udsteders konkurs.13  

Nyudstedelse af realkreditobligationer foregår i dag næsten udelukkende fra kapitalcentre, da det er et 

lovkrav for realkreditobligationer med SDO status. I kapitalcentrene er de udstedte obligationer og de 

ydede lån knyttet sammen, og kapitalcentrene skal desuden holde tilstrækkelig kapital til at opfylde 

solvenskravet på 8 %.  

Realkreditinstituttet skal løbende sikre, at kapitalcentret har tilstrækkelig kapital og skal om nødven-

digt øge kapitalen i kapitalcentret. Derudover skal realkreditinstituttet sikre tilstrækkelig supplerende 

sikkerhed i SDO-kapitalcentrene, hvis for eksempel markedsværdien af ejendommene falder.  

Realkreditinstitutterne kan udstede Junior Covered Bonds til at finansiere supplerende sikkerhed. 

Junior Covered Bonds har sikkerhed i de realkreditlån og andre aktiver, som også ligger til sikkerhed 

for  udstedelsen  af  SDO’er.  I  tilfælde  af  det  udstedende  realkreditinstituts  konkurs  bliver  Junior  Cove-

                                                           
11 www.realkreditraadet.dk 
12 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2009, 3. kvartal. 
13 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal, Del 1. 
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red Bonds investorerne dog først betalt, når SDO investorerne har fået alle deres penge. Junior Cove-

red Bonds rangerer altså efter SDO og er derfor mere risikable for investorer end SDO.14 

Instituttet kan også af andre hensyn vælge at lægge yderligere aktiver ind i kapitalcentrene. Formålet 

kan for eksempel være at opnå en bestemt rating af et kapitalcenter.  

Realkreditinstitutter kan med den nye lovgivning således udstede tre typer af obligationer til at finan-

siere udlån mod pant i fast ejendom: 

1) Realkreditobligationer (RO) 

2) SDRO´er, som er realkreditobligationer, der opfylder SDO-krav. 

3) SDO´er på lige vilkår med pengeinstitutters udstedelse af SDO´er. 

Realkreditinstitutterne kan selv vælge om de ønsker at udstede RO-obligationer eller obligationer som 

opfylder SDO kravene. Dog vægter obligationer, der opfylder SDO kravene, med en lavere risiko i real-

kreditinstitutternes solvensopgørelser end RO obligationer, hvorfor SDO obligationer er de billigste 

for realkreditinstitutterne og dermed har en højere kurs.   

En af de væsentligste ændringer ved lovgivningen er, at realkreditinstitutterne løbende skal overholde 

lånegrænserne, hvor det tidligere kun skulle være overholdt på långivningstidspunktet. I praksis bety-

der det, at hvis huspriserne falder skal realkreditinstituttet stille supplerende sikkerhed igennem ind-

skud af godkendte aktiver, for eksempel i form af statsobligationer. Minimum hvert tredje år skal vær-

dien af ejendommen overvåges og for erhvervsejendomme er det hvert år. 15 

Lovgivningsmæssigt er realkreditinstitutter begrænset, af hvor store finansielle risici de må tage. Den-

ne begrænsning betyder, at realkreditinstituttet, som mellemled mellem låntager og investor, skal sik-

re en vis balance mellem udstedte obligationer og ydede lån med pant i fast ejendom.  

Netop denne balance har gennem tiden været grundstenen i dansk realkredit. For traditionelle real-

kreditobligationer er der således en tæt relation mellem renter, løbetid og ydelsesprofil på låne- og 

obligationssiden. Aftalte betalingsstrømme fra låntagere svarer således omtrent til aftalte betalings-

strømme til investor. Realkreditinstituttets betalingsstrømme, indtægter og udgifter, der svarer til 

balanceprincippet er illustreret nedenfor i Figur 1:16 

                                                           
14  www.nykredit.dk 
15 www.realkreditraadet.dk 
16 Figur 1: Balanceprincippet. Kopi af illustration fra www.realkreditraadet.dk 
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Figur 1: balanceprincippet 

På venstre side er låntager med et realkreditlån. Realkreditinstituttet har udstedt en obligation på 

Københavns Fondsbørs og afleveret provenuet fra obligationssalget til låntageren. Låntageren betaler 

markedsrenten. Investoren (Obligationsejeren) modtager ydelser fra låntageren i form af afdrag og 

renter efter faste terminer i løbetiden.  

Ydelserne fra låntageren gives direkte videre til investoren med realkreditinstituttet som mellemled. 

Realkreditinstituttet tager betaling for denne service og for dækning af kreditrisikoen ved at opkræve 

en rentemarginal, også kaldet bidrag. Bidraget udgør en procentandel af restgælden, som låntager be-

taler, så længe lånet løber. Bidragets størrelse er dermed justerbart for realkreditinstitutterne.  

Der kan efter vedtagelsen af SDO loven vælges mellem to balanceprincipper:  

1: Specifikt balanceprincip eller 2: Overordnet balanceprincip. Hvilket balanceprincip der vælges, skal 

fremgå af prospektet for den udstedte serie.17 

  

                                                           
17 www.realkreditraadet.dk 
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2.3.1 Specifikt balanceprincip 

Det specifikke balanceprincip er grundlæggende en videreførelse af det tidligere gældende stramme 

balanceprincip for traditionelle realkreditobligationer. Det foreskriver, at ydede lån og udstedte obli-

gationer skal være overensstemmende på visse strukturelle områder.  

Realkreditinstitutterne begrænses i at tage store finansielle risici. De er blandt andet pålagt følgende 

krav til strukturel balance mellem låne- og obligationssiden for at begrænse risici: 

 Renterisiko 

o Der må ikke ydes fastforrentede lån på baggrund af variabelt forrentede obligationer 

og omvendt. 

o Der må ikke ydes variabelt forrentede lån på baggrund af variabelt forrentede obligati-

oner, hvor renten er knyttet til forskellige indeks. 

 Konverteringsrisiko 

o Konverterbare lån må ikke ydes på baggrund af in-konverterbare obligationer. 

Realkreditinstitutterne pålægges altså at have en konstant bidragssats (som en procentandel af rest-

gælden) mellem udlån og udstedte obligationer. De er således afskåret fra at spekulere i markedsrente 

og undgår derved direkte tab/gevinster ved skift heri.  

Renterisikoen placeres i stedet hos investor og låntager, der kan vinde eller tabe som resultat af skift i 

markedsrenten. Vælger låntager med konverterbart realkreditlån at indfri sit lån til kurs 100, kan re-

alkreditinstituttet gå videre i systemet og gøre samme krav til investor, da den bagvedliggende obliga-

tion også skal være konverterbar.  

Risikoen ved at yde lån med tilhørende call-option med indfrielseskurs 100 dækkes således fuldt ud 

ved, at realkreditinstituttet har netop samme call-option med indfrielseskurs 100 på den udstedte 

obligation. Risikoen er således hos investor, hvorfor konverterbare lån typisk har en højere rente, risi-

kopræmie for investor, end in-konverterbare lån. 

De danske realkreditinstitutter har historisk set valgt at begrænse deres risici yderligere, end hvad 

loven foreskriver. Således har der i sektoren været tradition for matchfunding, hvor de strukturelle 

vilkår (løbetid, renter og afdragsprofil) på lånesiden er et spejl af tilsvarende udstedte obligationer. 

Ved matchfunding forstås et meget stramt og dermed risikoneutralt balanceprincip. 
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2.3.2 Overordnet balanceprincip 

Modsat det specifikke balanceprincip adskiller det overordnede balanceprincip sig på flere områder 

væsentligt fra det tidligere gældende stramme balanceprincip. Således er der noget lempeligere krav 

til likviditetsrisikoen med mulighed for fuld adskillelse af lån og funding, og der er ingen direkte krav 

til sammenhæng mellem strukturen på udstedte obligationer og boliglån.  

Det udstedende realkreditinstitut begrænses i stedet lovgivningsmæssigt i at påtage sig store risici ved 

konkrete mål for maksimalt tilladte renterisiko, valutarisiko og optionsrisiko.  

Med indførslen af det overordnede balanceprincip lægges der op til et opgør med den traditionelle 

matchfunding og til, at risiko i langt højere grad end tidligere styres ved brug af finansielle instrumen-

ter.  

Det overordnede balanceprincip betragtes generelt som værende noget løsere end det specifikke ba-

lanceprincip og særligt i forhold til den måde, hvorpå det tidligere balanceprincip blev anvendt.18 

2.4 Basel III 

Efter finanskrisen er der nye krav på vej. Kravene skal sikre en oprydning efter krisen og samtidig sik-

re en strammere international regulering af den finansielle sektor i fremtiden.19 Reguleringerne kræ-

ves for at genoprette tilliden og begrænse risikoen for nye finanskriser. 

Regeringscheferne fra G20-landene besluttede i 2009, at Baselkomiteen skulle udarbejde et konkret 

forslag til en reformpakke (Basel III). Baselkomiteen består af cheferne for nationalbankerne i de stør-

re vestlige lande, hvorfor Danmark ikke er repræsenteret i denne komite. 

Baselkomiteen fremlagde i december 2009 deres anbefalinger, der indeholder nye internationale li-

kviditets- og kapitaldækningsregler, som skal virke for penge- og realkreditinstitutter i Europa, USA og 

Asien. EU-Kommissionen har efterfølgende foreslået at indføre anbefalingerne i EU.  

Ændringerne er endnu ikke vedtaget, idet Baselkomiteen og senere EU-Kommissionen ikke er kommet 

med et endelig udspil. Dette udspil skal så gennem en videre politisk behandling i Europaparlamentet 

og Ministerrådet.20 Basel III er ikke bindende for danske finansielle virksomheder, men vil i mere eller 

mindre tilpasset form blive indført via EU-lovgivning.21 

                                                           
18 Finans/Invest – Februar – Nr. 1 – 2011 
19 www.realkreditraadet.dk 
20 www.realkreditraadet.dk 
21 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 1. kvartal Del 1 
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Basel III indeholder to likviditetskrav: Et krav, der skal sikre tilstrækkeligt store likviditetsstødpuder i 

den finansielle sektor, samt et krav om stabil finansiering.22 

Likviditetsstødpuden, Liquidity Coverage Ratio, skal angive den mængde ikke-belånte sikre, højt likvi-

de aktiver, som et realkreditinstitut skal holde for at modgå de nettoudbetalinger som realkreditinsti-

tuttet vil opleve under et intensivt 30-dags likviditetsstress, jævnfør ligning 1. Dette er baseret på et 

stressscenario, som fastsættes af Baselkomiteen.  

 

 

 

Likviditetsstødpuden skal primært bestå af kontanter, centralbankindeståender og statsobligationer 

(niveau 1-aktiver). Disse aktiver medregnes 100 % i likviditetsstødpuden. Andre aktiver, herunder 

SDO obligationer (niveau 2-aktiver), kan udgøre op til 40 % af likviditetsstødpuden. Der anvendes et 

haircut på mindst 15 % på disse aktiver, således at maksimalt 85 % af aktivets værdi kan medregnes i 

opgørelsen af likviditetsstødpuden.23 

Omfanget af likvide aktiver, som det enkelte realkreditinstitut skal holde, vil således afhænge af den 

likviditetsrisiko som realkreditinstituttet står overfor. Likviditetsstødpuden skal få realkreditinstitut-

terne til at holde flere højt likvide aktiver og mindske afhængigheden af kortsigtet markedsbaseret 

finansiering. Baselkomiteen har lagt op til, at denne likviditetsstødpude skal indføres som minimums-

krav i 2015.24 

Målet for kravet om stabil finansiering, Net Stable Funding Ratio, angiver mængden af langsigtede og 

stabile finansieringskilder, som realkreditinstitutterne anvender, jævnfør ligning 2. Målet fastsætter et 

minimumsniveau af stabil finansiering, som realkreditinstitutterne skal holde. 

 

 

 

                                                           
22 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 1. kvartal Del 1 
23 Finansiel stabilitet 2011 
24 Danmarks Nationalbank, stresstest, 2. halvår 2010 

𝐵𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑎𝑓  ℎø𝑗𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠  𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑒  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑑𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟  𝑜𝑣𝑒𝑟  𝑑𝑒  𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒  30  𝑑𝑎𝑔𝑒   ≥ 100  % 

Ligning 1: Likviditetsstødpuden 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙  𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒  𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
𝐾𝑟æ𝑣𝑒𝑡  𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒  𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔   ≥ 100  % 

Ligning 2: Stabil finansiering 
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Stabil finansiering er defineret som finansiering, der må forventes at være stabil over en etårig tidsho-

risont. Lange gældudstedelser vurderes i denne sammenhæng som værende mere stabile end alminde-

lige indlån fra private.25 Så snart en gældsudstedelse har en restløbetid under et år, bliver den dog 

betragtet som mindre stabil. 

Dette skal få realkreditinstitutterne til i deres markedsbaserede finansiering at øge løbetiden generelt 

og at sprede forfald over tid. Baselkomiteen har lagt op til, at dette krav skal indføres som minimums-

krav i 2018. 

Da Basel III endnu ikke er indført kan man ikke konkludere på, hvilke konsekvenser det har haft for 

dansk realkredit. Men det er urealistisk at tro, at der ikke vil komme ændringer af nogen grad, idet der 

skal reguleringer til for at sikre verden mod en ny finanskrise.  

I Del 3 vil jeg nærmere belyse de ændringer, der er i forslaget og samtidig diskutere de konsekvenser, 

som ændringerne kan have for dansk realkredit. 

2.5 Markedsudviklingen indenfor dansk realkredit i de seneste år 

Til min analyse i Del 3 er det nødvendigt med en beskrivelse af, hvordan den nuværende situation ser 

ud for dansk realkredit. 

Nedenfor vil det skitseres, hvordan renteudviklingen har været på danske obligationer fra 2007-2011. 

Renten sammenlignes med renten på lignende obligationer fra Frankrig, Tyskland og Holland som må 

karakteriseres som nogle af de mest kreditværdige lande i Europa.26 Det danske realkreditmarked er 

et af verdens største og har i mange år tiltrukket internationale investorer. For investorerne er det en 

selvfølgelighed at sammenligne de danske realkreditobligationer med andre europæiske landes real-

kreditobligationer, idet renten viser niveauet af sikkerhed ved investeringen.27 

  

                                                           
25 Danmarks Nationalbank, stresstest, 2. halvår 2010 
26 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1 
27 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1 
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2.5.1 Renteudvikling 

Figur 2:28 Realkreditobligationers renteniveau sammenlignet med Covered Bonds fra Frankrig, Tysk-

land og Holland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske realkreditobligationer har de senere år haft en lav rente på niveau med nogle af de mest kre-

ditværdige udstedelser fra lande som Frankrig, Tyskland og Holland. Både under den finansielle krise 

og under den nuværende gældskrise er spredningen på obligationsrenterne steget, og siden begyndel-

sen af 2011, og mest markant siden august 2011, har renten på danske realkreditobligationer været 

lavere end renten på de andre sammenlignelige europæiske obligationer. Forskellen på renten mellem 

danske realkreditobligationer og renten på obligationerne fra nogle af de største franske og tyske ud-

stedere har været op til henholdsvis 1,5 og 0,7 %. 

De danske realkreditobligationers spænd til statsobligationer har ligget lavt det seneste år sammen-

lignet med tilsvarende spænd i Tyskland og Frankrig, jf. figur 3:29 Realkreditobligationers og Covered 

Bonds spænd til statsobligationer. 

                                                           
28 Kilde: Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1. Deres kilde: Bloomberg.  
Anm.: I figuren angives den effektive rente på store, fastforrentede stående lån udstedt af Realkredit Danmark, Eurohypo AG, CIE Finance-
ment Foncier og ABN Amro Bank NV. De enkelte tidsserier er sammensat af flere obligationer for at fastholde en løbetid på 4-5 år. Hvor der 
ikke eksisterer en sammenlignelig obligation med passende restløbetid, er der anvendt lineær interpolation mellem obligationer med om-
kringliggende restløbetider. Det vurderes, at de valgte obligationer afspejler den generelle udvikling. De danske obligationer er i kroner, 
mens de øvrige obligationer er i euro. 
29 Kilde: Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1. Deres kilde: Bloomberg 

Figur 2: Realkreditobligationers renteniveau sammenlignet med Covered Bonds fra 
Frankrig, Tyskland og Holland 
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I lande med høj kreditværdighed er spændet mellem realkreditobligationer og statsobligationer en 

indikation for markedets pris på kreditrisiko, i det omfang statsobligationerne tilnærmelsesvis opfat-

tes som et risikofrit aktiv. 

Investorerne har på det seneste krævet en højere risikopræmie for eksempelvis tyske og franske obli-

gationer end for danske realkreditobligationer. Den seneste spændindsnævring for franske Covered 

Bonds i slutningen af 2011 skyldes blandt andet, at renten på franske statsobligationer i forhold til 

tyske er steget i forbindelse med gældskrisen. 30 

  

                                                                                                                                                                                                 
Anm.: Rentespænd er opgjort som forskellen mellem renterne i figur 2 og renterne på statsobligationer fra samme land og med tilsvarende 
løbetid. Hvor der ikke eksisterer en sammenlignelig obligation med passende restløbetid, er der anvendt lineær interpolation mellem obliga-
tioner med omkringliggende restløbetider. 
30 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1 

Figur 3: Realkreditobligationers og Covered Bonds spænd til statsobligationer 
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2.5.2 Realkreditobligationernes omsættelighed 

Danske realkreditobligationer bevarede gennem hele den finansielle krise markedsadgangen.  

I 2. halvår 2008 og 1. halvår 2009 faldt udstedelsesniveauerne for europæiske Covered Bonds betyde-

ligt, mens der fortsat blev udstedt realkreditobligationer i sædvanligt omfang, jf. figur 4:31 Udstedelse 

af realkreditobligationer i Danmark og Jumbo Covered Bonds32 i Euroområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situationen var mest markant under kulminationen af den finansielle krise i sidste kvartal af 2008. I 

den periode udgjorde udstedelserne af Jumbo Covered Bonds blot 2 % af mængden udstedt i samme 

periode det foregående år. Det danske udstedelsesniveau i samme periode var lidt større end det fore-

gående år.  

En væsentlig del af udstedelserne var refinansieringen af rentetilpasningslån på auktioner i november 

og december, der forløb uden væsentlige problemer. Den Sociale Pensionsfonds køb af korte realkre-

ditobligationer for 27 mia. kr. i december 2008 var blandt andet medvirkende hertil.33 

                                                           
31 Kilde: Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1. Deres kilde: Danmarks Nationalbank og Credit Suis-
se First Boston. 
Anm.: For euroområdet er kun medtaget jumboudstedelser, dvs. udstedelser, som har et udestående på mindst 1 mia. euro, og som opfylder 
nærmere fastsatte krav til market making og obligat onstype. Opgørelsen af jumboudstedelser dækker således ikke alle udstedelser af Cove-
red Bonds i euroområdet. Særligt dækkede obligationer udstedt af pengeinstitutter og et skibsfinansieringsinstitut indgår ikke. 
32 Se definition af Jumbo Covered Bonds i kildehenvisning nr. 26. 
33 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1 

Figur 4: Udstedelse af realkreditobligationer i Danmark og Jumbo Covered Bonds i Euroom-
rådet 
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Nationalbanken har analyseret likviditeten i danske realkreditobligationer sammenlignet med danske 

statsobligationer i perioden fra januar 2005 til maj 2010. Analysen viser, at danske realkreditobligati-

oners likviditet generelt er i samme størrelsesorden som likviditeten i danske statsobligationer i peri-

oder med uro på de finansielle markeder.34  

Danske realkreditobligationer har derfor egenskaber, som kendetegner aktiver, der betragtes som en 

sikker investering under en finansiel uro. Denne status fås ved at bevare en stabil værdi og høj omsæt-

telighed i en periode, hvor mange andre aktiver falder i værdi.  

2.5.3 Udstedelser fordelt på låntyper 

I forhold til at vurdere risikoen hos dansk realkredit er det meget relevant at se på hvilke typer lån, der 

udstedes. I Figur 535 ses udviklingen i udestående realkreditobligationer fordelt på låntyper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den samlede udestående mængde danske realkreditobligationer udgjorde ved udgangen af oktober 

2011 kr. 2.515 mia.36 

Låntagers valg af låntype er afgørende for sammensætningen af de udestående realkreditobligationer. 

Før år 2000 udgjorde lange, fastforrentede konverterbare obligationer stort set hele markedet for re-

alkreditobligationer, men i 1997 begyndte realkreditinstitutterne at tilbyde rentetilpasningslån og 
                                                           
34 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1 
35 Kilde: Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1. Deres kilde: Danmarks Nationalbank. 
Anm.: Markedsværdi af udestående ultimo august 2011. Før 2006 er variabelt forrentede rentegarantiobligationer medregnet under varia-
belt forrentede obligationer uden rentegaranti. 
36 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1 

Figur 5: Udviklingen i udestående realkreditobligationer fordelt på låntyper 
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især siden 2000 er andelen heraf vokset kraftigt, jf. figur 5. De har ved udstedelsen ofte en løbetid på 1 

år, men der udstedes også for eksempel 3-årige og 5-årige obligationer.  

En væsentlig årsag til stigningen i efterspørgslen efter rentetilpasningslån er, at de korte renter har 

været væsentligt lavere end de lange renter.37 

En mindre del af realkreditlånene er finansieret med variabelt forrentede obligationer med op til 30 

års løbetid. Renten fastsættes for eksempel halvårligt på baggrund af en referencerente. Obligationer-

ne eksisterer både med og uden renteloft. Den udestående mængde steg mest i perioden 2004-2008, 

hvorefter nyudstedelserne har været begrænsede.  

Siden SDO loven trådte i kraft i 2007 har størstedelen af de nyudstedte obligationer haft SDO status. 

Deres andel udgør omkring 65 % af det samlede udestående og forventes fortsat at stige i de kom-

mende år.38 

2.5.4 Beholdning af realkreditobligationer efter investortype 

Det er ligeledes relevant for sikkerheden i realkreditsystemet at se på hvilke investorer, der køber de 

danske realkreditobligationer. I Figur 639 ses beholdningen af realkreditobligationer efter investorty-

pe. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
37 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1 
38 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1 
39 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1. Deres kilde: Danmarks Nationalbank. 
Anm.: Opgjort til markedsværdi ultimo oktober 2011. Opgørelsen for forsikrings- og pensionssektoren omfatter investeringsforeninger, som 
administrerer pensionsmidler. 

Figur 6: Beholdningen af realkreditobligationer efter investortype 
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De to største typer investorer er danske pengeinstitutter samt forsikrings- og pensionssektoren. Ud-

lændinges beholdning af danske realkreditobligationer udgør omkring 14 %, hvorfor den største ef-

terspørgsel stammer fra en stor dansk investorbase.  

Realkreditobligationerne er en integreret del af det finansielle system i Danmark. Eksempelvis anven-

der pengeinstitutter i høj grad korte realkreditobligationer i deres likviditetsstyring og holder knap en 

tredjedel af alle udstedte obligationer bag rentetilpasningslån.40  

Forsikrings- og pensionssektoren samt investeringsforeninger er de to største investorsegmenter for 

lange, fastforrentede konverterbare obligationer. Pensionsselskaberne anvender i høj grad obligatio-

nerne til at afdække varigheden på deres forpligtelser. Den tredjestørste indenlandske investorbase er 

realkreditinstitutterne, som i vid udstrækning holder deres egne obligationsudstedelser. 

2.5.5 Likviditeten i dansk realkredit 

Likviditeten i det danske realkreditmarked understøttes af, at hovedparten af markedet udgøres af 

store serier.  

Obligationer i serier med mere end kr. 10 mia. udgør 59 % af det samlede udestående, jf. Figur 7:41 

Samlet udestående fordelt på restløbetid og seriestørrelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
40 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1 
41 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1. Deres kilde: Danmarks Nationalbank. 
Anm.: Opgjort efter markedsværdi ultimo oktober 2011. 

Figur 7: Samlet udestående fordelt på restløbetid og seriestørrelse 
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Yderligere 29 % af det samlede udestående består af udstedelser på kr. 2-10 mia. For at opnå store 

serier tilstræber realkreditinstitutterne at anvende de samme serier som grundlag for mange lån.  

Ved refinansiering af rentetilpasningslån genbruges eksisterende serier i videst muligt omfang, så for 

eksempel refinansiering af et etårigt rentetilpasningslån sker i den obligation, der året før blev an-

vendt til refinansiering af toårige rentetilpasningslån.42  

Lån baseret på fastforrentede konverterbare obligationer ydes på baggrund af den samme obligation i 

op til 3 år. Obligationens restløbetid er 33 år, første gang den udstedes, og obligationen er åben i 3 år, 

indtil restløbetiden er faldet til 30 år. 

Den gennemsnitlige levetid for realkreditlån er mellem fem og ti år, selv om låneaftalerne i udgangs-

punktet er væsentligt længere. Det skyldes, at der typisk optages nye lån, når en bolig sælges, og at 

mange låntagere desuden omlægger lån inden udløb.43  

Låneomlægninger vil tit medføre, at der optages lån i en nyere obligationsserie. Investorerne drager 

fordel af den markedsaktivitet, som løbende lånoptagelse og gældspleje medfører. Den store lighed 

mellem realkreditinstitutternes låneprodukter og dermed mellem obligationer udstedt af forskellige 

institutter bidrager ligeledes til et mere smidigt realkreditsystem.  

Der opnås i øvrigt en vis substitutionseffekt mellem ens obligationer fra forskellige institutter. Samti-

dig kan markedsværdiansættelsen af en meget likvid obligation bidrage til at forenkle værdiansættel-

sen af en lignende men mindre udstedelse.44 

Af den seneste markedsudvikling må det vurderes, at investorerne fortsat ser dansk realkredit som et 

sikkert og likvidt marked, idet renten er lav og serierne er meget likvide.  

Som det sidste i Del 2 vil jeg se på ratingbureauerne. Ratingbureauerne har i mange år har været inve-

storernes højre hånd i forhold til at vurdere risiko ved en investering. Nedenfor beskrives deres rolle 

på markedet, og deres betydning vil blive analyseret i Del 3.  

  

                                                           
42 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1 
43 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1 
44 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1 
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2.6 Ratingbureauernes rolle i dansk realkredit  

Ratingbureauer overvåger udstederne af obligationer og investeringsbeviser og vurderer de enkelte 

udstederes kreditværdighed.45 Finanstilsynet godkender, i henhold til Bekendtgørelse om kapitaldæk-

ning, hvilke ratingbureauer der kan anvendes i Danmark. Finanstilsynet har godkendt fire bureauer: 

Moody’s,  Standard  &  Poor’s,  Fitch  og  DBRS  limited.46 

Som led i et stadigt voksende internationalt kapitalmarked har flere af de danske realkreditinstitutter 

fået tildelt ratings fra de internationale ratingbureauer. Ratings har nemlig fået en større betydning for 

de internationale investorers investeringer, idet produkterne og dermed alternativerne bliver flere og 

flere. 

Dermed har det været vigtigt og meget værdifuldt for dansk realkredit, at realkreditinstitutterne har 

fået ratings i forhold til at tiltrække de udenlandske investorer, idet de udenlandske investorer som 

oftest ikke har et dybdegående kendskab til realkreditinstitutterne og indretningen af det danske real-

kreditsystem. Som tidligere nævnt udgør udlandet den tredje største investorbase af danske realkre-

ditobligationer, hvorfor det udenlandske marked ikke er uden betydning for det danske realkredit-

marked. 

Selvom mange af investorerne udfører egne analyser af mulige investeringsobjekter og ofte benytter 

sig af interne modeller til at vurdere kreditkvaliteten, skeler disse uden tvivl også til ratingbureauer-

nes rating. Omvendt er det ikke alle, der har ressourcer til at foretage egne analyser, og der foreligger 

ofte bestemte krav om kun at investere i værdipapirer med en bestemt minimumrating. 

Ratingen af en obligationsudsteder indeholder bureauets vurdering af, hvorvidt de mener, at udsteder 

kan overholde betalingsforpligtigelserne overfor investor. Ratingbureauerne benytter en skala med 

karakterer/ratings fra Aaa til C. Karakteren afspejler bureauets vurdering af den risiko, der er forbun-

det med at investere i aktivet. Nedenfor i Skema 147 er vist de forskellige karakterer og beskrivelse 

heraf. 

 

 

 

 
                                                           
45 www.banktorvet.dk 
46 Realkreditrådets årsberetning 2010 
47 Kopi  af  illustration  fra  artikel  fra  Formuepleje,  ”Formue  2.  kvartal  2011”.  Deres  kilde:  Moody’s  pr.  24.03.2011. 
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Hovedkategori: Underkategori: Kommentar: 
Aaa  Højeste kvalitet med minimal risiko 
Aa Aa1, Aa2, Aa3 Høj kvalitet og med meget lav risiko 
A A1, A2, A3 Kvalitet over gennemsnit og med lav risiko 
Baa Baa1, Baa2, Baa3 Mellem kvalitet og moderat risiko 
Ba Ba1, Ba2, Ba3 Spekulativt element og med vis risiko 
B B1, B2, B3 Spekulativ og med høj risiko 
Caa Caa1, Caa2, Caa3 Dårlig kvalitet og med meget høj risiko 
Ca  Meget spekulativ, i eller tæt på betalingsstandsning 

med udsigt til vis tilbagebetaling 
C  Lavest niveau, typisk i betalingsstandsning med ringe 

udsigt til tilbagebetaling 
 

At alle bureauer benytter ovennævnte ratings har gjort det muligt for investorer at sammenligne vidt 

forskellige obligationer, for eksempel obligationer fra Europa og Asien, hvorfor brugen af ratings er 

meget stor. 

Udstederne vurderes løbende, og en rating er således ikke fast, men kan ændre sig over tiden som 

konsekvens af udviklingen i den enkelte virksomhed og dens omgivelser. Således er der altid risiko for, 

at en given obligation kan blive downgradet til en lavere rating. Sker dette, vil der højst sandsynligt 

blive krævet en højere risikopræmie end tidligere ved salg af obligationen.  

Obligationer, der allerede er udstedt af en virksomhed, der måtte blive downgradet, vil typisk samtidig 

blive handlet til en lavere kurs på markedet.  

Som følge af den finansielle krise, har der været rejst en del kritik af ratingbureauernes kreditvurde-

ringer og ansvarlighed. Kreditvurderinger, der lå højt på skalaen før finanskrisen, viste sig slet ikke at 

holde.  

De danske realkreditinstitutter   har   også   haft   store   diskussioner   med   især   Moody’s, og Realkredit 

Danmark, BRF og senest Nykredit har  helt  opsagt  samarbejdet  med  Moody’s  og  benytter  nu  kun  Stan-

dard  &  Poor’s. 

Ratingbureauernes betydning for dansk realkredit samt kritikken af dem vil blive analyseret i Del 3.  

  

Skema 1: De forskellige karakterer/ratings og beskrivelse heraf 
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2.7 Delkonklusion 

Del 2 var den beskrivende del, der skulle danne den grundlæggende viden om problematikken i opga-

ven. 

Det grundlæggende princip i dansk realkredit er at skabe høj sikkerhed bag de udstedte obligationer. 

Denne sikkerhed har siden systemets start været meget høj, men liberaliseringer og lovændringer 

siden  1990’erne  har  muliggjort, at systemets sikkerhed svækkes. 

Ud fra de seneste års udvikling i markedet må det dog stadig konkluderes, at dansk realkredit er et 

sikkert og likvidt marked, men liberaliseringerne har gjort, at systemets sikkerhed er sat til diskussion 

hos økonomer og investorer verden over.   

Ændringer som udvidelse af løbetiden, forhøjelse af lånegrænsen, mulighed for optagelse af tillægslån, 

muligheden for afdragsfrie perioder og indførelsen af rentetilpasningslån, har alle liberaliseret det 

ellers sikre og gennemskuelige system. Dette kombineret med ny lovgivning om særligt dækkende 

obligationer og kommende lovgivning om øgede kapitalkrav har gjort systemet mere kompliceret. 

Investorernes, og især udenlandske investorers, indgangsvinkel til at investerer i danske realkreditob-

ligationer går tit igennem ratingbureauernes vurdering af de danske udstedere. Det er derfor vigtigt 

for de danske realkreditinstitutter at leve op til de krav, der stilles for at få den højeste rating.  

Flere realkreditinstitutter har dog gået imod ratingbureauerne og har opsagt samarbejdet, fordi de 

ikke er enige i de krav, der stilles til sikkerheden bag obligationsudstedelserne.  

Dette understreger blot den problematik, der er under opsejling i det danske realkreditsystem, som er 

afhængig af investorerne for at bibeholde det stærke og likvide system som før i tiden.  

Del 3 vil med udgangspunkt i de nævnte problematikker i Del 2 analysere de udfordringer, som det 

danske realkreditsystem står overfor.  

  



Afgangsprojekt, Forår 2012, CBS Det danske realkreditsystems fremtid Lasse Bille Jakobsen 

 27 

3.0 Nuværende udfordringer i det danske realkreditsystem 

Jævnfør markedsudviklingen i Del 2 har dansk realkredit klaret sig godt under den finansielle krise og 

den nuværende gældskrise. Selv  i  de  mest  turbulente  perioder  omkring  Lehman  Brother’s  krak  i  sep-

tember 2008 blev der omsat danske realkreditobligationer på sædvanligvis.48 Under den nuværende 

europæiske gældskrise har danske realkreditobligationer haft en lavere rente end andre sammenlig-

nelige europæiske obligationer.49 

Om det hele nu også er så lyserødt, som ovennævnte antyder, vil jeg se nærmere på i denne del. Jeg vil 

fokusere på de tiltag, der har været i markedet og som er nævnt i Del 2 og se på konsekvenserne heraf. 

Jeg vil således i denne del finde frem til de udfordringer, som systemet står overfor, og i Del 4 vil jeg 

analysere og diskutere forskellige løsningsforslag.  

3.1 Løbetid, tillægslån og afdragsfrihed 

Det har i Danmark været naturligt at bruge realkreditsystemet som et instrument i den økonomiske 

politik. Det har løbende ført til ændringer i lånegrænser for forskellige formål, i løbetider og afdrags-

profiler. Da kartoffelkuren indtræf i oktober 1986, blev der for eksempel vedtaget krav om mix-lån, 

hvor låntagerne skulle optage 20-årige lån med afdragsprofil svarende til 60 % annuitetslån og 40 % 

serielån. Dette skulle fremme den private opsparing, da serielån har en hurtigere afdragsprofil end 

annuitetslån.  

Mellem 1990 og 1993 blev dette ændret til 30-årige annuitetslån, hvorfor løbetiden blev udvidet, idet 

den  nye  Socialdemokratiske  regering  ville  ”kickstarte”  den  danske  økonomi. Der blev altså nu fokuse-

ret på forbrug frem for opsparing. 

I 1992 blev der ydermere givet mulighed for at optage tillægslån. Det vil sige lån uden for situationer 

med ejerskifte eller ny- og ombygning. Tillægslån forringer sikkerheden, dels fordi der uden for situa-

tioner med salg vil være større usikkerhed omkring en korrekt værdiansættelse af ejendommen, og 

dels fordi låntager gennem tillægslån har mulighed for løbende at  låne  ”helt  op” indenfor lovens ram-

mer. Usikkerheden kommer ved at låntager kan blive overbelånt i situationer med prisfald på ejen-

dommen. 

I oktober 2003 blev det ligeledes muligt for låntagerne at optage lån med afdragsfrihed i 10 år. De af-

dragsfrie lån er indført for at gøre det nemmere for de enkelte familier at planlægge og tilrettelægge 

deres privatøkonomi på kort og lang sigt i forhold til den livssituation, de befinder sig i.  

                                                           
48 Se figur 4 i Del 2. 
49 Se figur 2 i Del 2. 
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Danskerne har taget afdragsfriheden til sig. Mere end halvdelen af udlånet til private boligejere er i dag 

afdragsfrit.50 Fordelene ved afdragsfrie perioder er mange, og hensigten fra politikerne var, at disse 

kunne hjælpe alle generationer.51  

Unge  førstegangskøbere  i  20’erne  og  30’erne: 

Der er ingen opsparing i den unge alder. Det handler om at etablere sig med uddannelse, job, børn og 

bolig. Der vil ofte være anden gæld, som er dyrere end realkreditlånene, og som det derfor bedst kan 

betale sig at få nedbragt først. Der kan også være brug for økonomisk råderum til forbrug og til at fore-

tage nødvendige investeringer i denne tidlige livsfase. Eller der kan være behov for uddannelses- og 

barselsorlov. 

Erhvervsaktive  i  40’erne  og  50’erne: 

Uddannelsen er på plads og der er gang i karrieren. Indkomsten har aldrig været højere, og boliggæl-

den er nedbragt til et overkommeligt niveau. Det kan være økonomisk bedre at trappe op på pensions-

indbetalingerne, som måske har været forsømt eller foretage helt andre investeringer, for eksempel i 

boligen i stedet for at nedbringe boliggælden. Det kan også være, at der opstår sociale begivenheder 

som arbejdsløshed eller skilsmisse, hvor der er brug for at få skabt et bedre økonomisk råderum og 

helst uden at skulle presses ud i et boligsalg. 

Pensionisterne  i  60’erne  og  opefter: 

Den disponible indkomst er ikke længere den samme. Til gengæld er boliglånet nedbragt, og der er 

formentlig en betydelig friværdi. De afdragsfrie lån gør det  nemmere  at  ”spare  ned”  i  boligen. Frivær-

dien udnyttes til at optage et tillægslån og få en kontantudbetaling. Lånet kan betales, fordi det er uden 

afdragsbetalinger. På den måde kan pensionister bedre blive boende i længere tid i egen bolig og bruge 

deres opsparing. 

Med ovennævnte liberaliseringer har danskerne således haft stor frihed til at kunne optimere deres 

økonomi bedst muligt.  

Det har dog skabt en større usikkerhed for realkreditsystemet, at der belånes højt i danskernes ejen-

domme. I situationen som vi har set efter finanskrisen med faldende huspriser, kan sikkerheden bag 

det udstedte lån, det tinglyste pantebrev, have tabt sin værdi.  

                                                           
50 www.realkreditraadet.dk 
51 www.realkreditraadet.dk 
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Låntager kan således blive teknisk insolvent, hvis denne ikke ejer værdier af anden form. Dette kombi-

neret med en fyring kan tvinge låntager til tvangsauktion af ejendommen, hvis denne ikke kan betale 

sine faste ydelser til realkreditinstituttet. 

I Figur 852 ses det, at der er en tendens til, at boliger med en høj belåningsgrad i gennemsnit er finan-

sieret med mere rentefølsomme lån ofte med afdragsfrihed. 38 % af obligationsrestgælden er placeret 

i boliger med en belåningsgrad på mellem 40 og 60 %.53 Heraf betales der afdrag på 61 % af restgæl-

den.54  

 

 

 

 

 

 

 

 

Heroverfor står de 7 % af obligationsrestgælden, der er placeret i boliger med en belåningsgrad over 

80 %. Heraf betales kun afdrag på 26 % af restgælden. En del af forklaringen på den store forskel i 

lånetyper for de forskellige belåningsgrader skal findes i, at boligejerne tidligere kun har haft mulighed 

for at vælge de traditionelle låntyper.  

Det er derfor især forholdsvis nye boligejere med en høj belåningsgrad, der har de nyere låntyper. Det 

ændrer dog ikke ved, at disse boligejere bliver mere sårbare over for stigende renter eller tab af ind-

komst.  

                                                           
52 Kilde: Finansiel stabilitet, 1. halvår 2009. Deres kilde: Egne beregninger. 
Anm. Obligationsrestgælden er opgjort til dagsværdi den 28. november 2008, og ejendomsværdier er estimeret den 30. november 2008. 
Rentetilpasningslån refinansieres med nye obligationer ved en refinansieringsauktion, mens renten på variabelt forrentede lån fastlægges ud 
fra en referencerente, dvs. uden udstedelse af nye obligationer. 
53 Andel af arealet i figuren, der befinder sig i 40-60-intervallet på y-aksen. 
54 Finansiel stabilitet, 1. halvår 2009. 

Figur 8: Belåningsgrad i forhold til låntype 
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Samtidig skal det bemærkes, at figuren er lavet ud fra data i 2009, hvorfor en lignende figur fra 2012 

må forventes at indeholde en større risiko overfor realkreditinstitutterne, idet udbetalingerne af ren-

tetilpasningslån har været stigende siden 2009. 

Ydermere er der en tydelig tendens til, at boligejere med afdragsfrie lån er mere gældsbelastede end 

boligejere med afdrag. Det ses i Figur 955: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medianhusholdningen med mindst ét afdragsfrit lån er mellem 28 og 36 % mere gældsbelastet end 

medianhusholdningen med afdrag på alle lån.56  

En årsag hertil kan være, at muligheden for afdragsfrihed ikke var til stede, da nogle af de husstande, 

der nu har en forholdsvis lav gældsbelastning, optog deres lån. En anden forklaring kan være, at nogle 

husholdninger har benyttet muligheden for afdragsfrihed til at øge deres gældsbelastning.  

I den nuværende situation med faldende boligpriser er boligejere med afdragsfrie lån mest sårbare. 

For det første er de generelt mere forgældede end de øvrige boligejere. For det andet har de allerede 

brugt den buffer, som muligheden for at fravælge afdrag kan være for de øvrige boligejere. 

                                                           
55 Kilde: Finansiel stabilitet, 1. halvår 2009. Deres kilde: Egne beregninger. 
Anm. Realkreditgæld er kontant restgæld. Indkomst er bruttoindkomst. 
56 Finansiel stabilitet, 1. halvår 2009. 

Figur 9: Gældsbelastning i forhold til lån med og uden afdrag 
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Med ovennævnte gæld- og afdragsudvikling for de danske boligejere øges realkreditinstitutternes kre-

ditrisiko, idet disse skal kunne honorere deres forpligtigelser overfor investorerne i henhold til balan-

ceprincippet. Det står derfor klart, at denne risiko er forhøjet, idet vi efter finanskrisen har set falden-

de boligpriser og højere arbejdsløshed. 

Realkreditinstitutternes kreditrisiko vil blive gennemgået mere dybdegående efter min analyse af re-

alkreditinstitutternes udfordringer efter indførslen af rentetilpasningslån, idet disse udfordringer også 

er indeholdt i kreditrisikoen. 

3.2 Rentetilpasningslån 

I 1997 blev muligheden for optagelse af rentetilpasningslån lanceret og som skrevet tidligere har dan-

skerne taget disse lån til sig.57 

Ved udgangen af 2010 var der udestående rentetilpasningslån på sammenlagt kr. 1.626 mia., svarende 

til ca. 69 % af de udestående indenlandske realkreditlån.58 Af disse rentetilpasningslån havde 71,4 % 

en rentejusteringsperiode på et år eller under. Af rentetilpasningslånene var 14,3 % dog omfattet af 

bestemmelser om renteloft, som begrænser udsvingene i rentebetalingerne. 

Forud for långivningen af rentetilpasningslån kreditvurderer realkreditinstitutterne låntager ud fra, 

om låntager har råd til at betale ydelsen på et fastforrentet lån med afdrag. På trods af denne kredit-

vurdering må det fastslås, at rentetilpasningslån gør det mere usikkert, om låntager kan klare en frem-

tidig rentestigning. 

Idet udviklingen går fra fastforrentede lån til rentetilpasningslån, siger låntagerne dermed farvel til de 

fordele, der er forbundet med de fastforrentede lån. En væsentlig forskel på de to låntyper er selvsagt 

sikkerheden mod rentestigninger.  

En anden forskel er, at det fastforrentede lån yder en vis beskyttelse mod gældens stigning ved rente-

fald, idet låntager altid kan indfri lånet til kurs 100. Det er kun muligt for låntager med rentetilpas-

ningslån i forbindelse med en refinansiering. Denne sikkerhed betaler låntager igennem en konverte-

ringspræmie, som bliver pålagt renten. 

En tredje forskel ligger i lånenes sammenhæng mellem rentestigning og kursfald. For i et marked med 

ligevægt vil en rentestigning medføre prisfald på boliger. Det fastforrentede lån hedger mod dette pris-

fald, fordi kursfaldet mindsker restgælden og dermed begrænser konsekvensen af prisfaldet i forhold 

                                                           
57 Se figur 5 i Del 2. 
58 Finans/Invest – Februar – Nr. 1 – 2011 
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til lånegrænse. Denne hedge egenskab har rentetilpasningslån ikke, idet de har kort løbetid og dermed 

ikke er nær så kursfølsomme som 30-årige fastforrentede lån. 

Den helt store udfordring ved rentetilpasningslån er således refinansieringsrisikoen. Rentetilpasnings-

lån er finansieret med obligationer med løbetider på mellem 1 og 10 år, mens lånets løbetid er op til 30 

år. Det betyder, at realkreditinstitutterne skal refinansiere rentetilpasningslånene gennem lånenes 

løbetid.  

Ved refinansieringen udsteder realkreditinstitutterne nye obligationer. Matchfunding fungerer i dette 

tilfælde ved, at renten på lånet indtil næste refinansiering er bestemt af renten på de nyudstedte obli-

gationer. Det vil sige, at betalinger på lånet modsvares af betalinger på en serie af korte obligationer. 

Matchfunding sikrer, at realkreditinstituttet som udgangspunkt er beskyttet mod risici i forbindelse 

med refinansieringen.  

Den finansielle krise har dog vist eksempler på, at markeder, der normalt er velfungerende, pludselig 

kan ophøre med at fungere. Finansiel uro og generel usikkerhed kan også føre til, at renten ved en re-

finansiering fastsættes på et meget højere niveau end for eksempel året før. Umiddelbart bæres risiko-

en af låntagerne, men konsekvensen kan på sigt blive, at de vil have svært ved at servicere gælden, 

hvorfor realkreditinstitutternes kreditrisiko øges.  

Hvis renten stiger kraftigt og rammer for mange låntagere samtidig, er der tale om en hændelse, som 

kan medføre finansiel ustabilitet. Sandsynligheden herfor vurderer Nationalbanken for at være meget 

lille, men konsekvenserne er potentielt store.59 

I en fortsættelse af ovennævnte scenarie, hvor låntagerne ikke er i stand til at honorere deres forplig-

tigelser overfor realkreditinstitutterne, som derved fører til tab hos realkreditinstitutterne, vil dette 

føre til endnu højere obligationsrenter, idet investorerne ser større risiko ved at investere i obligatio-

nerne. 

Skrækscenariet ved disse højere renter vil være, at de bedste og dermed sikreste låntagere vil vælge 

andre billigere lånemuligheder frem for de korte realkreditlån. Det gør, at puljen med låntagere bliver 

dårligere, og investorerne dermed igen kræver højere renter. Højere renter fører til lavere kurser, 

hvorfor konsekvensen kan være, at de korte rentetilpasningslån hverken er interessante for låntagere 

eller investorer. 

                                                           
59 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1 
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Realkreditsystemet kan således ikke se blindt på denne udfordring, som udgør den største risiko i re-

alkreditsystemet i forhold til realkreditinstitutternes kreditrisiko. 

En anden risiko, der er blevet større efter den store udbredelse af rentetilpasningslån, er likviditetsri-

sikoen. Likviditetsrisikoen er realkreditinstitutternes risiko for tab som følge af, at de ikke har likvidi-

tet nok til at dække de aktuelle betalingsforpligtelser, som for eksempel overfor låntagerne ved en 

refinansiering. 

På grund af de store mængder realkreditobligationer, der løbende skal refinansieres, er realkreditin-

stitutterne afhængig af tilstanden i det indenlandske og udenlandske kapitalmarked. Et uroligt kapi-

talmarked, der falder sammen med en auktion, er en potentiel likviditetsrisiko for realkreditinstitut-

terne. Et eksempel på en sådan situation vil jeg komme ind på senere i opgaven.  

Dog har realkreditinstitutterne allerede gjort tiltag for at mindske refinansieringsrisikoen, idet refi-

nansieringerne nu bliver lavet i flere perioder på et år. Dermed skal der refinansieres et mindre beløb 

hver gang frem for ét stort beløb én gang om året.  

Alt i alt står realkreditinstitutterne dog overfor øget kreditrisiko og likviditetsrisiko efter udbredelsen 

af rentetilpasningslån. Jeg vil nedenfor se nærmere på kreditrisikoen. 

3.3 Realkreditinstitutternes kreditrisiko 

Balanceprincippet medfører i praksis, at den væsentligste risiko for realkreditinstitutterne er kreditri-

sikoen på udlånet.60 

Realkreditlånene holdes på realkreditinstitutternes balance, og der foretages kreditvurdering af lånta-

gerne. Kreditvurderingen af kunderne og værdiansættelsen af pantsikkerheden kan foretages af real-

kreditinstituttet selv eller på realkreditinstituttets vegne af for eksempel koncernforbundne eller sam-

arbejdende pengeinstitutter.  

Der vil ofte blive stillet en tabsgaranti af det koncernforbundne eller samarbejdende pengeinstitut, 

således at pengeinstitutterne sikrer, at udlånene har en høj kreditkvalitet.61 

Udlån kan kun ske med sikkerhed i fast ejendom, og kravene til sikkerheden bag udlån, herunder belå-

ningsgrænser, værdiansættelse med videre, er fastsat i lovgivningen. Belåningsgrænserne ligger mel-

lem 40 til 80 % af værdien af sikkerheden afhængig af ejendomstype.  

                                                           
60 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1 
61 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1 
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Værdiansættelsen af ejendomme må ikke overstige markedsværdien. Den kan således ikke baseres på 

den seneste handelspris, hvis denne pris ikke vurderes at være en realistisk salgsværdi.  

Realkreditinstitutternes pantrettigheder er blandt andet understøttet af, at alle forhold vedrørende 

ejendoms- og tinglysningsforhold er opført i offentlige registre. Hvis et lån misligholdes, har realkre-

ditinstitutterne en stærk stilling i forhold til at inddrive gælden. Realkreditinstitutterne kan opsige 

lånet og sælge sikkerheden for at dække sit tilgodehavende. Perioden, fra misligholdelse af et lån til 

realkreditinstituttet kan have foretaget salg, er typisk mindre end ni måneder.62 Det forholdsvis korte 

tidsrum er med til at begrænse realkreditinstituttets potentielle tab.  

Såfremt realkreditinstituttets krav ikke dækkes, opretholder det et krav mod låntager. Der er således i 

det danske realkreditsystem stærke incitamenter for låntager til at servicere sit lån og undgå tvangs-

salg. De regler, som realkreditinstitutterne og låntagerne er underlagt, er formentlig en væsentlig år-

sag til, at nedskrivningerne på udlån gennem mange år har været på et lavt niveau, jf. Figur 10:63 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglerne for værdiansættelse af sikkerheder, belåningsgrænser, adgang til hurtig tvangsrealisering 

ved låntagers misligholdelse og låntagers personlige hæftelse er alle med til at reducere kreditrisiko-

en.  
                                                           
62 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1 
63 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1. Deres kilde: Danmarks Nationalbank og Realkreditrådet. 
Anm. Institutternes nedskrivninger er opgjort i procent af udlån og garantier. I 1990 blev principperne for nedskrivninger (tab og hensættel-
ser) i realkreditinstitutter omlagt, så der fremover skulle foretages hensættelser for sandsynligt tab efter et forsigtighedsprincip og ikke bare 
for sikre tab. En del af hensættelserne i 1990 vedrører derfor principielt set tidligere år. Negative tal for nedskrivninger er udtryk for, at 
tidligere foretagne nedskrivninger tilbageføres som indtægter. I 2005 omfatter tilbageførslerne for realkredit- og pengeinstitutter bl.a. til-
pasninger til nye regnskabsprincipper fra og med 2005. 

Figur 10: Nedskrivninger og restancer på udlån 
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Under den lange lavkonjunktur i begyndelsen af  1990’erne nåede nedskrivningerne op på 0,6-0,8 % 

årligt, men de har siden ligget væsentligt lavere. Det lave renteniveau og den lave ledighed i særligt de 

seneste år har formentlig bidraget yderligere til lave nedskrivninger.  

Samtidig har den øgede udbredelse af rentetilpasningslån medvirket til et hurtigt gennemslag af rente-

faldet. Under finanskrisen steg nedskrivningerne og nåede i 2009 et niveau på 0,2 %, hvorefter de er 

faldet. De har således ligget på et meget lavt niveau, selv om ejendomspriserne nu er lavere end i 2007, 

hvorfor risikoen for tab ved misligholdelse nu er højere end før finanskrisen.  

Udviklingen i nedskrivningerne på bankudlån har fulgt samme mønster, men på et langt højere niveau, 

hvilket afspejler forskellen i risikoen på udlån i de to typer institutter. 

Realkreditinstitutternes værn mod tab på udlån udgøres primært af det bidrag, der tillægges lånenes 

ydelser. Hertil kommer kursskæringer og etablerings- og omlægningsgebyrer, når lån oprettes eller 

ændres.  

Indtægterne skal dække realkreditinstitutternes omkostninger og sikre tilstrækkelig basiskapital i 

realkreditinstitutterne. Bidraget beregnes normalt som en fast del af lånenes restgæld og opkræves 

særskilt af realkreditinstituttet i tillæg til renter og afdrag. 

Bidraget er den primære omkostning, som realkreditinstitutterne pålægger låntagerne, og er derfor en 

vigtig konkurrenceparameter. Realkreditinstitutternes valg af bidragssatser vil derfor også være en 

afvejning mellem behovet for at øge indtægterne og den konkurrencemæssige ulempe, som en forhø-

jelse kan medføre.  

Realkreditinstitutternes øgede kreditrisiko kan ikke kun tilskrives liberaliseringerne i realkreditsy-

stemet. Også pengeinstitutternes stigende andel af realkreditpapirer er med til at øge realkreditsyste-

mets risiko. Denne udfordring vil jeg se nærmere på i nedenstående afsnit. 
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3.4 Pengeinstitutternes øgede opkøb af realkreditobligationer 

Som vi så i Figur 6, er pengeinstitutter den investorbase, der ligger inde med flest realkreditobligatio-

ner. Som skrevet tidligere anvender pengeinstitutterne i høj grad korte realkreditobligationer i deres 

likviditetsstyring og holder knap en tredjedel af alle udstedte obligationer bag rentetilpasningslån. 

Pengeinstitutternes stigende køb af danske realkreditpapirer har gjort realkreditfinansieringen sårba-

re overfor ændringer, der påvirker pengeinstitutternes mulighed for at finansiere sig i udlandet. Der er 

herved blevet en øget risiko i realkreditfinansieringen. 

Pengeinstitutternes store køb af realkreditpapirer har medført, at realkreditfinansiering og finansie-

ring gennem pengeinstitutter ikke længere er adskilte systemer.64 Dette øger sårbarheden i det danske 

finansielle system. 

Det er pengeinstitutternes opkøb af de korte obligationer bag rentetilpasningslån, der giver denne 

sårbarhed i systemet, fordi den store beholdning af korte obligationer har opbygget et stort finansie-

ringsbehov i pengeinstitutterne. Et finansieringsbehov der har måttet dækkes gennem udenlandske 

lån.65  

De korte obligationer har været hensigtsmæssige for pengeinstitutterne som investeringsobjekt, idet 

de korte obligationer på pengeinstitutternes aktivside har matchet den korte varighed af pengeinsti-

tutternes passivside.66 

Som skrevet tidligere er realkreditinstitutterne, grundet de store mængder realkreditobligationer der 

løbende skal refinansieres, afhængig af tilstanden i den indenlandske og udenlandske kapitalmarked. 

Et uroligt kapitalmarked, der falder sammen med en auktion, er en potentiel likviditetsrisiko for real-

kreditinstitutterne. Et sådan eksempel så vi i oktober 2008, hvor stoppet for udenlandsk finansiering 

til de danske pengeinstitutter indtræf. At de danske pengeinstitutter ikke kunne låne penge i udlandet 

gjorde, at der opstod et akut finansieringsbehov for pengeinstitutterne.67  

Pengeinstitutterne blev dog hjulpet af Bankpakke 1, således at der ikke opstod run på pengeinstitut-

terne, samt muligheden for at optage yderligere lån i Nationalbanken. De danske pengeinstitutter øge-

de således låntagningen i Nationalbanken fra kr. 100 mia. til mellem kr. 200 mia. og kr. 300 mia.68 

                                                           
64 Finans/Invest – Februar – Nr. 1 – 2011 
65 Finans/Invest – Februar – Nr. 1 – 2011 
66 Finans/Invest – Februar – Nr. 1 – 2011 
67 Finans/Invest – Februar – Nr. 1 – 2011 
68 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2009, 1. kvartal. 
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Så det lyserøde billede af dansk realkredit, som jeg tegnede i indledningen af Del 3, er ikke helt så lyse-

rødt som først antaget. For konklusionerne om at dansk realkredit har klaret sig godt under finanskri-

sen, og at det har været muligt at holde renten lav og omsætteligheden høj, skal ses i lyset af, at det er 

pengeinstitutterne, der har aftaget en stor del af obligationerne.  

Ovenstående konklusioner er da også korrekte, men hvor pengeinstitutternes køb af realkreditpapirer 

før finanskrisen blev muliggjort af pengeinstitutternes korte finansiering i udlandet, blev pengeinsti-

tutternes køb af realkreditobligationer, efter finanskrisens indtog, kun muliggjort af Bankpakke   1’s  

statsgaranti samt muligheden for ekstra låneoptagelse i Nationalbanken.69 

Hvis ovennævnte tiltag ikke var indtruffet ville markedet for realkreditpapirer være brudt sammen i 

oktober-december 2008, og december auktionen 2008 for rentetilpasningslån kunne have blevet en 

dyr affære for de danske boligejere, såfremt der ikke var investorer nok til at aftage realkreditpapirer-

ne. 

Så pengeinstitutternes øgede opkøb af især rentetilpasningslån, har øget realkreditinstitutternes likvi-

ditetsrisiko, idet pengeinstitutternes indsnævrende muligheder for at fremskaffe kapital efter finans-

krisen har gjort refinansieringen af rentetilpasningslån mere usikker, hvorfor realkreditinstitutterne 

er nødt til at sikre sine likviditetsstødpuder ekstra.  

Et andet tiltag i 2008, der for det første bidrog til at det danske realkreditsystem, har klaret sig godt 

igennem finanskrisen, og som for det andet bedrog til, at renten på rentetilpasningslånene ved decem-

ber auktionen blev holdt nede var, at myndighederne gennem ændrede regler for pensionsselskaberne 

i efteråret 2008 hindrede et frasalg af realkreditobligationer.70  

Samtidig blev der i november 2008 gennemført en ændring i regulativet for Den Sociale Pensionsfonds 

køb af obligationer, således at Den Sociale Pensionsfonds også fik mulighed for at købe korte realkre-

ditobligationer. Den Sociale Pensionsfond opkøbte således etårige rentetilpasningsobligationer for kr. 

27 mia. og bidrog således til at holde renten nede ovenpå finanskrisen.71 Den Sociale Pensionsfond 

administreres af Nationalbanken. 

Ovenfor har vi nu set på de udfordringer som blandt andet liberaliseringerne af realkreditsystemet har 

medført. Nedenfor vil jeg nu se på de udfordringer, som den nye lovgivning har tilført. 

                                                           
69 Finans/Invest – Februar – Nr. 1 – 2011 
70 Finans/Invest – Februar – Nr. 1 – 2011 
71 Finans/Invest – Februar – Nr. 1 – 2011 
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3.5 SDO-lovgivning, Basel III og Solvens II 

Med de nye lovgivninger som vil blive gennemgået nedenfor, er dansk realkredit sat overfor større 

krav om sikkerhedsstillelse. Dette udfordrer realkreditsystemet, idet de enkelte realkreditinstitutter 

løbende skal sørge for at leve op til disse strengere likviditetskrav. 

3.5.1 SDO lovgivning 

Udfordringerne i SDO lovgivningen er flere. For det første er realkreditsystemet blevet mere ugen-

nemskueligt, idet der nu kan udstedes både RO-obligationer og SDO-obligationer. Dog ses det i Figur 

1172, at langt størstedelen af nyudstedelserne sker gennem SDO-obligationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dermed vil denne uigennemskuelighed blive mindre i takt med, at udstedelsen af SDO-obligationer 

fortsat stiger. 

Et andet tiltag i SDO lovgivningen, der ligeledes har gjort realkreditsystemet mere uigennemskueligt er 

muligheden for at benytte forskellige balanceprincipper. Det reducerer således gennemskueligheden 

bag realkreditobligationerne, at de ikke længere understøttes af ét lovbaseret, strengt balanceprin-

cip.73  

                                                           
72 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1. Deres kilde: Danmarks Nationalbank. 
Anm.: Opgjort til markedsværdi ultimo måneden. 
73 Finans/Invest – Februar – Nr. 1 – 2011 

Figur 11: Udstedelser med og uden SDO-status 



Afgangsprojekt, Forår 2012, CBS Det danske realkreditsystems fremtid Lasse Bille Jakobsen 

 39 

Begge balanceprincipper lægger stramme restriktioner på forholdet mellem betalingsstrømmene på 

udlånene og finansieringen. Det overordnede balanceprincip tillader dog en større afvigelse mellem 

betalingsstrømmene på udlånene og de udstedte obligationer, fordi forskellen kan afdækkes med fi-

nansielle instrumenter. 

Det overordnede balanceprincip kan dog siges at være uheldigt set fra synspunktet omkring sikker-

hed, idet finanskrisen har skabt tvivl om både sikkerheden bag finansielle instrumenter og anvendel-

sen af finansielle modeller.74 Dog skal det nævnes, at investorerne, der har købt henholdsvis obligatio-

ner og de finansielle instrumenter, har samme fortrinsret til midlerne i realkreditinstituttet, hvis dette 

går konkurs.  

Realkreditinstitutterne skal vælge, om de ønsker at følge enten det specifikke balanceprincip eller det 

overordnede balanceprincip, og det anvendte balanceprincip skal fremgå af de udstedte obligationers 

prospekt.  

Et realkreditinstitut har i princippet mulighed for at anvende forskellige balanceprincipper i forskelli-

ge kapitalcentre, men alle har i praksis valgt at anvende ét balanceprincip.75 Det specifikke balance-

princip anvendes af Realkredit Danmark, Nordea og DLR Kredit, mens det overordnede balanceprincip 

anvendes af Nykredit og BRFkredit.76  

I praksis styres alle realkreditinstitutter dog inden for rammerne af det specifikke balanceprincip, for-

di alle realkreditinstitutterne anvender matchfunding.77 Dermed agerer alle realkreditinstitutterne 

ens, men valget mellem de to balanceprincipper gør det alt andet lige vanskeligere for investorerne at 

gennemskue sikkerheden i investeringen. 

Den største udfordring for realkreditinstitutterne ved SDO lovgivningen er dog kravet til supplerende 

sikkerhedsstillelse. SDO lovgivningen kræver, at lånegrænser, LTV (loan-to-value), skal overholdes 

løbende for hvert enkelt lån.  

For et boliglån, hvor LTV grænsen er 80 %, betyder dette, at realkreditinstituttet skal stille suppleren-

de sikkerhed, hvis markedsværdien af boligen falder, eller markedsværdien af SDO obligationerne 

                                                           
74 Finans/Invest – Februar – Nr. 1 – 2011 
75 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1 
76http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Virksomheder-under-tilsyn/~/media/Tal-
ogfakta/2012/SDO/SDOregister_300312_dk.ashx 
77 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1 
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stiger så meget, at LTV grænsen overskrides. Minimum hvert tredje år skal værdien af ejendommen 

overvåges, og for erhvervsejendomme er det hvert år. 78 

Den supplerende sikkerhed lægges i et kapitalcenter og udgør sikkerheden for de serier, som obligati-

onerne er udstedt fra. Aktiverne, der kan indgå som supplerende sikkerhed, skal bestå af sikre papirer 

som for eksempel statsobligationer. Derudover kan der anvendes tilgodehavender og garantier stillet 

af realkreditinstitutter for op til 15 % af den nominelle værdi af de udstedte SDO obligationer.79 

Realkreditinstitutterne kan enten vælge at overføre eksisterende aktiver fra deres reserver eller låne-

finansiere nye aktiver som supplerende sikkerhed. Hvis realkreditinstitutterne vælger at lånefinansie-

re den supplerende sikkerhed, kan det ske ved udstedelse af Junior Covered Bonds med sikkerhed i 

kapitalcenteret efter de udstedte SDO obligationer.  

I en analyse, udarbejdet af Finansiel Stabilitet i 1. halvår 2009, blev det undersøgt, hvor stor sikker-

hedsstillelsen skal være ved prisfald på boliger.80 I analysen blev kravet til supplerende sikkerhedsstil-

lelse for parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder samt fritidshuse udregnet. For disse ejendomstyper er 

LTV grænsen henholdsvis 80, 80 og 60 %.  

  

                                                           
78 www.realkreditraadet.dk 
79 Danmarks Nationalbanks kvartaloversigt 2011, 4. kvartal Del 1 
80 Finansiel stabilitet, 1. halvår 2009. 
Data i analysen indeholder oplysninger om hvert enkelt lån og et estimat for boligernes markedsværdi. Desuden indeholder data indkomst-
oplysninger for kunder, der på belåningstidspunktet ønsker en belåning på over 60 pct. af boligens værdi. Data kommer derfor til at indehol-
de en skæv udvælgelse, når data tilskæres efter indkomstoplysninger. Tilskæringen betyder, at de udeladte boligejere overvejende er bedre 
stillede end de inkluderede. Når indkomstoplysningerne benyttes, er der kun medtaget husholdninger med en gæld over 50.000 kr. og 
mindst ét lån optaget efter 2002.   
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Et fald i boligpriserne, hvor alle boliger falder med den samme procentsats, har, jævnfør figur 1281, en 

voksende effekt på kravet til supplerende sikkerhed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Figur 12 ses det, at kravet til realkreditinstitutterne om at stille supplerende sikkerhed er større i en 

situation, hvor nogle ejendomme falder meget i pris, mens andre kun oplever et begrænset prisfald 

end situationen med et generelt prisfald. 

Dette illustreres ligeledes i Figur 1382 med tre eksperimenter. I alle tre tilfælde falder priserne i gen-

nemsnit 20 %, men spredningen i prisfaldene er forskellige. De tre eksperimenter består af hver 

20.000 udfald, hvor prisen på hver ejendom med lige stor sandsynlighed kan antage ét af to udfald, 

idet priserne falder henholdsvis 15 eller 25 %, 10 eller 30 % og 5 eller 35 %.83 

 

 

 

 

                                                           
81 Finansiel stabilitet, 1. halvår 2009. Deres kilde: Egne beregninger 
Anm. Udgangspunktet er obligationsrestgæld opgjort til dagsværdi den 28. november 2008 samt ejendomsværdier estimeret den 30. novem-
ber 2008. 
82 Finansiel stabilitet, 1. halvår 2009. Deres kilde: Egne beregninger 
Anm: Figuren er baseret på tre eksperimenter, hvor prisfaldet kan antage ét af to mulige udfald. 
83 Hvert udfald er justeret, så præcis halvdelen af ejendommene antager hvert af de to udfald. 

Figur 12: Krav til supplerende sikkerhed i forhold til prisfald 
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I Figur 13 angiver skæringen mellem første og anden aksen kravet til supplerende sikkerhedsstillelse 

ved et generelt ejendomsprisfald på 20 %. Eksperimentet illustrerer, at en væsentlig spredning på 

husprisfaldene forøger kravet til supplerende sikkerhedsstillelse. Desuden medfører spredningen i sig 

selv, at det faktiske krav til supplerende sikkerhed bliver mere usikkert.  

Det er selvfølgelig svært at forudsige sandsynlighedsfordelingen for den fremtidige boligprisudvikling. 

Der har dog været en tendens til, at priserne er faldet mest i de områder, hvor de i løbet af relativt kort 

tid er steget mest, for eksempel i København. 

Det er dog ingen selvfølge, at dette altid vil være tilfældet, da ejendomspriserne kan påvirkes af for-

skellige strukturelle ændringer, der permanent kan ændre prisforholdet mellem forskellige geografi-

ske områder.  

På trods af dette forbehold kan det være en nyttig test af det potentielle krav til supplerende sikker-

hedsstillelse at lade boligpriserne falde tilbage til niveauet en årrække tidligere. En sådan test har Fi-

nansiel Stabilitet ligeledes lavet:  

I Figur 1484 beregnes kravet til ekstra sikkerhedsstillelse, hvis boligpriserne falder tilbage med den 

procentvise prisudvikling i Realkreditrådets ejendomsprisstatistik i forhold til 3. kvartal 2008. Det 

betyder for eksempel, at prisen på en ejerlejlighed i København by i 3. kvartal 2005 udregnes som nu-

                                                           
84 Finansiel stabilitet, 1. halvår 2009. Deres kilde: Realkreditrådet og egne beregninger 
Anm: Udgangspunktet i 3. kvartal 2008 er obligationsrestgæld opgjort til dagsværdi den 28. november 2008 samt ejendomsværdier estime-
ret den 30. november 2008. Prisen på ejerlejligheder på Bornholm samt fritidshuse i København by og omegn er holdt konstant pga. mang-
lende data for prisudviklingen for disse områder. 

Figur 13: Krav til supplerende sikkerhed i forhold til prisfald 
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værende pris gange prisforholdet mellem ejerlejligheder i København by i 3. kvartal i henholdsvis 

2008 og 2005.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da priserne på specielt ejerlejligheder i København faldt markant op til 2009, er det først fra 2. kvartal 
2005, at dette medfører et prisfald for samtlige ejendomstyper i alle landsdele.86 

Sammenholdes Figur 12 og Figur 14 fremgår det, at en pristilpasning, hvor priserne tilbageføres til 3. 

kvartal 2003, medfører samme krav til supplerende sikkerhedsstillelse som et generelt prisfald på 35 

%, hvor kravet til supplerende sikkerhedsstillelse er omkring 20 %. 

Finanstilsynet lavede i februar 2009 en test af realkreditinstitutterne med tilladelse til udstedelse af 

SDO obligationer.87 Realkreditinstitutterne blev bedt om at opgøre deres samlede SDO/SDRO udste-

delser, mængden af supplerende sikkerhed instituttet havde stillet, samt hvor meget yderligere sup-

plerende sikkerhed realkreditinstitutterne var i stand til at stille uden at skulle udstede ny gæld med 

sikkerhed i kapitalcentre.  

Realkreditinstitutterne oplyste, at der var udstedt SDO obligationer for i alt kr. 965 mia. For disse var 

der stillet supplerende sikkerhed for i alt kr. 29 mia. svarende til 3 % af de udstedte SDO obligationer. 

Den supplerende sikkerhed var finansieret med kr. 20 mia. fra realkreditinstitutternes egne reserver, 

kr. 5 mia. fra garantier stillet af realkreditinstitutioner og kr. 3 mia. fra lån med sikkerhed i kapital-

                                                           
85 Bemærk  at  ”nuværende  pris”  er  prisniveauet  i  1.  halvår  2009.  Det  svarer  dog  nogenlunde  til  prisniveauet  i  dag  jf.  Figur  15. 
86 Finansiel stabilitet, 1. halvår 2009. 
87 Finansiel stabilitet, 1. halvår 2009. 

Figur 14: Krav til supplerende sikkerhed i forhold til prisfald 
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centre. Realkreditinstitutterne oplyste, at de uden at skulle udstede ny gæld på opgørelsestidspunktet 

var i stand til at stille supplerende sikkerhed for yderligere kr. 55 mia. svarende til 6 % af de udstedte 

SDO obligationer. 

Jævnfør Figur 1588, hvor prisudviklingen på boliger i hele landet ses, var prisniveauet i 3. kvartal 2009 

på nogenlunde niveau med prisniveauet i 3. kvartal 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vil altså sige, at i henhold til Figur 14 skulle realkreditinstitutterne have stillet supplerende sik-

kerhed svarende til omkring 7 % af de udstedte SDO obligationer, hvilket de også næsten havde ved de 

6 %, som de oplyste i Finanstilsynets test. 

Udfordringen for realkreditinstitutterne er således at bibeholde den krævede supplerende sikkerhed. 

Det ses i Figur 15, at de nuværende priser er på niveau med priserne i 3. kvartal 2009, men priserne er 

faldende. Figur 14 viser konsekvensen heraf. Falder priserne for eksempel til niveauet i 3. kvartal 2004 

skal realkreditinstitutterne i henhold til Figur 14 stille supplerende sikkerhed på omkring 15 %, altså 

en voldsom stigning i forhold til den supplerende sikkerhed ved prisniveauet i 3. kvartal 2005. 

SDO lovgivningen er dog ikke den eneste udfordring, der forlægger for realkreditinstitutterne. Efter 

finanskrisen er der nye krav på vej. Kravene skal sikre en oprydning efter krisen og samtidig sikre en 

                                                           
88 www.realkreditraadet.dk 

Figur 15: Prisudvikling på boliger 
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strammere international regulering af den finansielle sektor i fremtiden.89 Reguleringerne kræves for 

at genoprette tilliden og begrænse risikoen for nye finanskriser. 

3.5.2 Basel III 

Som skrevet tidligere indeholder Basel III to likviditetskrav: Et krav, der skal sikre tilstrækkeligt store 

likviditetsstødpuder i den finansielle sektor, og et krav om stabil finansiering. 

3.5.2.1 Krav for Likviditetsstødpuden: 

Udfordringen ved likviditetsstødpuden er, at danske realkreditobligationer skal opfylde et sæt kvali-

tetskriterier, som for eksempel prisstabilitet, kreditkvalitet, gennemsigtighed og størrelsen på udste-

delsen af de pågældende obligationer for at kunne indgå som sikre og likvide aktiver.  

Hvis en realkreditobligation ikke lever op til kvalitetskriterierne, må denne realkreditobligation kun 

indgå delvist i realkredit- og pengeinstitutternes likviditetsstødpuder. Forslaget betyder i praksis, at 

danske realkreditobligationer højest må udgøre 40 % af aktiverne i likviditetsstødpuden, og de må kun 

tælle med 85 % af deres markedsværdi (et såkaldt hair-cut).90 

Statsobligationer behandles derimod altid som sikre og likvide værdipapirer, hvilket vil sige, at de altid 

må indgå 100 % i realkreditinstituttets likviditetsstødpude. 

Dette er paradoksalt i en tid med gældskrise og stigende usikkerhed omkring de sydeuropæiske landes 

økonomi, hvilket påvirker sikkerheden omkring deres statsobligationer. Det må vurderes, at denne 

holdning til statsobligationers sikkerhed bliver revurderet, inden det endelige udspil lanceres. 

Realkreditrådet har også vist utilfredshed omkring kravene til likviditeten i likviditetsstødpuden. De 

mener, at danske realkreditobligationer skal behandles som likvide kvalitetspapirer på linje med 

statsobligationer. Det skal naturligvis kun gælde for realkreditobligationer, der beviseligt er lige så 

likvide som statsobligationer.91 

Deres holdning er, at realkreditinstitutterne naturligvis skal opretholde en likviditetsstødpude med en 

passende kvalitet og størrelse i forhold til udlånsvirksomheden. Det vil sige, at likviditetsstødpuden 

skal bestå af likvide kvalitetspapirer. Derfor må der nødvendigvis være forskel på, hvordan og med 

hvilken vægt forskellige aktiver tæller. Der er dog væsentlige forskelle på kvaliteten af stats- og real-

kreditobligationer fra de forskellige lande. De mener således, at obligationer ikke kan skæres over en 

kam, idet en realkreditobligation kan være mindst lige så sikker som en statsobligation. 

                                                           
89 www.realkreditraadet.dk 
90 Realkreditrådets årsberetning 2010 
91 www.realkreditraadet.dk 
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Det ses også, i Nationalbankens analyse af likviditeten i danske realkredit- og statsobligationer foreta-

get i 1. kvartal 2011. Analysen viser, at danske realkreditobligationer stort set er lige så likvide som 

danske statsobligationer i perioder med markedsstress.92 

Analysen viser endvidere, at statsobligationer før krisen var lidt mere likvide end realkreditobligatio-

ner i både det korte og det lange markedssegment. I perioden efter krisen er de to markeder for både 

korte og lange obligationer omtrent lige likvide. 

Såfremt forslaget vedtages uden ændringer, vil det udfordre det danske finansielle system, idet det kan 

udløse et salgspres på realkreditobligationer, hvilket vil få renterne til at stige.  

Vi så i Figur 6 (side 20), at pengeinstitutterne og realkreditinstitutterne udgør en stor del af investor-

basen for de danske realkreditobligationer. Realkreditobligationer bruges i likviditetsstyringen, hvil-

ket de er velegnede til grundet deres stærke likviditet og lave tabsrisiko. 

Fremover kan pengeinstitutterne og realkreditinstitutterne kun investere i de danske realkreditobli-

gationer i et begrænset omfang, såfremt realkreditobligationer ikke tæller som statsobligationer i li-

kviditetsstødpuden. 

Konsekvensen vil altså være, at efterspørgslen efter danske realkreditobligationer vil mindskes, hvil-

ket vil medføre et mindre velfungerende realkreditmarked. En forringet efterspørgsel på danske real-

kreditobligationer medfører lavere kurser. Der skal nemlig et større renteafkast til for at tiltrække 

investorer. I sidste ende kommer låntagerne til at betale en højere pris for bolig- og ejendomsfinansie-

ring. 

Nationalbanken og Finanstilsynet skønner, at den finansielle sektor som helhed har behov for statsob-

ligationer for 500-600 mia. kr. for at opfylde likviditetskravene.93 

Der er udstedt statsobligationer for ca. 680 mia. kr., hvoraf mange er låst. Det vil sige, at de er ejet af 

investorer, som har i sinde at beholde obligationerne. Der er udstedt realkreditobligationer for ca. 

2.400 mia. kr. jævnfør Figur 6 (side 20). Der er med andre ord ikke et tilstrækkeligt omfang af likvide 

aktiver tilstede for finansielle virksomheder i Danmark, såfremt realkreditobligationer ikke ses som 

likvide på niveau med statsobligationer. 

                                                           
92 Nationalbanken kvartalsoversigt, 1. kvartal 2011, Del 1. 
93 www.realkreditraadet.dk 
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Et andet problem ved opgørelsen af sikre og højt likvide aktiver i likviditetsstødpuden er, at forslaget i 

Basel III indeholder bestemmelser om, at realkreditinstitutterne ikke må bruge realkreditobligationer 

i opgørelsen, såfremt de selv har udstedt obligationerne.94 

Realkreditinstitutterne har egne obligationer i deres beholdninger, fordi det gør det muligt at hjælpe 

låntagerne med at indfri deres realkreditlån før tid på en effektiv og billig måde. Desuden bruger real-

kreditinstitutterne deres egne obligationer til at håndtere konverteringsbølger samt til at sikre den 

løbende likviditet i markedet. 

Realkreditrådet mener, at det nye krav er urimeligt, eftersom realkreditobligationerne er likvide og 

omsættes dagligt, uanset om de er udstedt af realkreditinstituttet selv eller af andre realkreditinstitut-

ter.95 De mener således, at ejerforholdet ikke har betydning for realkreditobligationernes sikkerhed, 

likviditet eller værdi. At likviditeten er høj og omsætteligheden er stor så vi i henholdsvis Figur 7 (side 

21) og Figur 4 (side 18). 

Forslaget er formentlig stillet, fordi der er en vis bekymring for, at finansielle virksomheder kan bruge 

egne  obligationer  som  en  form  for  “pengemaskine".  Lidt  svarende  til at trykke egne penge, men et så-

dant misbrug er umuligt at lave for danske realkreditobligationer, idet der altid skal være tinglyst 

pantsikkerhed bag obligationsudstedelsen.96 

Realkreditrådet mener altså, at realkreditinstitutterne skal have mulighed for at inkludere obligatio-

nerne, som de selv har udstedt i likviditetsstødpuden efter samme vilkår som statsobligationer. Det er 

dog på betingelse af, at realkreditinstituttets egne obligationer er lige så likvide som statsobligationer, 

og at investorerne er lige så stærkt beskyttet, som de er i dag. 

I løbet af 2010 har både Baselkomiteen og Den Europæiske Banktilsynskomite gennemført en vurde-

ring af Basel III. 23 lande (263 institutter) deltog i Baselkomiteen’s analyse og 21 EU-lande (246 insti-

tutter) deltog i Den Europæiske  Banktilsynskomite’s  analyse. Flere danske pengeinstitutter har delta-

get  i  Den  Europæiske  Banktilsynskomite’s  analyse.  Beregningerne  viste,  hvordan  reglerne  ville  virke,  

hvis de var indført fuldt ud i 2009. Der er dermed ikke taget højde for overgangsordninger. Derudover 

afspejler resultaterne ikke fuldstændigt effekten af Basel III, idet enkelte elementer ikke var kendte, da 

beregningerne blev udført.97 

                                                           
94 www.realkreditraadet.dk 
95 www.realkreditraadet.dk 
96 www.realkreditraadet.dk 
97 Nationalbanken kvartalsoversigt, 1. kvartal 2011, Del 1. 
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For de danske pengeinstitutter, der deltog i analysen, lå den gennemsnitlige likviditetsstødpude på 55 

% af kravet for at kunne opfylde kravene til likviditetsstødpuden. 

Den lave procentdel af kravet til likviditetsstødpuden afspejler den mindre gunstige behandling af 

realkreditobligationer i forhold til statsobligationer, og den afspejler samtidig pengeinstitutternes høje 

andel af realkreditobligationer.98 

Som tidligere skrevet blev analysen lavet, inden der blev lavet ændringer i forslaget. For i juli 2011 

udsendte EU-kommissionen sit forslag til de nye regler om kapital, kapitaldækning og likviditetssty-

ring for realkreditinstitutter.  

I dette forslag, som ligger sig op af Basel III, er der dog visse lempelser. Blandt andet indgår højt likvide 

realkreditobligationer på linje med statsobligationer, og det godkendes, at realkreditinstitutterne lig-

ger inde med egne obligationer. Der er dermed blevet lyttet til blandt andre Realkreditrådet skrivelser, 

og det ser dermed ud til, at ovennævnte problematik bliver lempeliggjort.  

Det skal dog understreges, at det alene er EU-kommissionens forslag. Dette skal så behandles i Mini-

sterrådet og EU-Parlamentet, før de endelige regler vedtages og udsendes.  

For dansk realkredit og den finansielle sektor som helhed er det dog vigtigt, at realkreditobligationer 

ses som højt likvide aktiver, idet vi dermed undgår, at pengeinstitutterne og realkreditinstitutterne 

kun i et begrænset omfang kan investere i de danske realkreditobligationer.  

Konsekvensen heraf, vil som tidligere skrevet været, at efterspørgslen efter danske realkreditobligati-

oner mindskes, hvilket vil medføre et mindre velfungerende realkreditmarked.  

  

                                                           
98 Nationalbanken kvartalsoversigt, 1. kvartal 2011, Del 1. 
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3.5.2.2 Krav til stabil finansiering: 

Den anden store udfordring ved Basel III forslaget for det danske realkreditsystem er kravet om stabil 

finansiering.  

Hensigten med kravet om stabil finansiering er at få penge- og realkreditinstitutterne til i højere grad 

at benytte sig af mellem- og langsigtet finansiering frem for kortsigtet finansiering. Kravene for stabil 

finansiering fastsætter et minimumsniveau af stabil finansiering, som realkreditinstitutterne skal ef-

terleve. 

Indførelsen af stabil finansiering er en måde at nedbringe refinansieringsrisikoen ved de meget ud-

bredte rentetilpasningslån, der er lange lån finansieret ved udstedelse af obligationer med kort løbe-

tid.  

Da stabil finansiering er defineret som finansiering, der må forventes at være stabil over en etårig 

tidshorisont, vil indførelsen true rentetilpasningslånene, idet gældsudstedelser med en restløbetid på 

under et år vil blive betragtet som mindre stabil. 

Realkreditrådet nævner i denne sammenhæng, at det er væsentligt at forstå, at de danske rentetilpas-

ningslån rent faktisk adskiller sig fra variable boliglån, som de kendes fra andre lande. Det skyldes, at 

balanceprincippet også gælder for rentetilpasningslånene. Det vil sige, at der er og skal være en direk-

te kobling mellem lån på den ene side og obligationer på den anden side.99 

På rentetilpasningslån bliver der fastsat en ny rente typisk hvert år ved udstedelse af nye obligationer. 

Realkreditrådet fastslår, at balanceprincippet betyder, at en eventuel rentestigning efter en refinansie-

ring transporteres direkte videre til låntager. Sådan er det ikke for de bankfinansieringer, som typisk 

er gældende for resten af den vestlige verden.  

Realkreditrådet konkluderer således, at det er ensbetydende med en likviditetsrisiko for realkreditin-

stituttet, som det blandt andet er sigtet at tøjle med de nye likviditetsregler. Realkreditrådet mener 

dog, at likviditetsrisikoen er stort set ikke-eksisterende for de danske rentetilpasningslån. På den må-

de er likviditetsreglerne hverken relevante eller rimelige at indføre for de danske rentetilpasnings-

lån.100 

                                                           
99 www.realkreditraadet.dk 
100 www.realkreditraadet.dk 
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Realkreditrådets holdninger omkring realkreditinstitutternes lille risiko ved refinansiering af rentetil-

pasningslån deler jeg ikke, grundet min tidligere analyse af realkreditinstitutternes kreditrisiko og 

likviditetsrisiko i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån. 

Realkreditrådet underbygger samtidig argumentet om, at risikoen for de danske realkreditinstitutter 

er lille, med eksemplet om at der i december 2008, det værste tidspunkt under finanskrisen, blev solgt 

rentetilpasningsobligationer til refinansiering af rentetilpasningslånene for 350 mia. kr. Realkreditrå-

det nævner, at det tidspunkt var det europæiske obligationsmarked udtørret. 

Realkreditrådet mener derfor, at realkreditobligationer med udløb på mindre end et år skal tælle som 

en stabil finansiering i likviditetsregnskabet, når de er udstedt og brugt efter balanceprincippet. For-

udsætningen er, at de historisk har vist sig som stabil finansiering og overholder en række strenge 

krav. 

Dette argument mener jeg ikke holder, fordi obligationerne i 2008 kun blev købt med hjælp fra bank-

pakke 1 og øget udlån fra Nationalbanken, samt ændringer i regulativet for Den Sociale Pensionsfonds 

køb af obligationer med henvisning til min argumentation i afsnit 3.3 og 3.4.  

De er således ikke handlet under normale markedsvilkår, men snarere i en periode med krise og fast-

låshed i markedet. Jeg mener derfor ikke, at man ved historiske eksempler fra en uhensigtsmæssig 

periode og med hjælp fra periodiske hjælpepakker kan fastslå en generel sikkerhed i et system. Det er 

jo netop grundet risikoen for, at en sådan uhensigtsmæssig situation skal genopstå, at man indfører 

denne regulering. 

Kravene til stabil finansiering blev ligeledes testet i Baselkomiteen og Den Europæiske Banktilsyns-

komite’s  analyse  af  Basel  III. For de danske pengeinstitutter, der deltog i analysen, lå den gennemsnit-

lige stabile finansiering på 74 %. Den lavere stabile finansiering i forhold til kravene, afspejler blandt 

andet pengeinstitutternes store andel af rentetilpasningslån. 

I forhold til stabil finansiering har EU-kommissionen ikke lavet ændringer i deres forslag i juli 2011 i 

forhold til Basel III, hvorfor problematikken omkring rentetilpasningslån stadig består. 

Konsekvensen heraf kan være en pludselig afskaffelse af rentetilpasningslån, som formentlig vil udløse 

et stort prisfald på boliger, som vil skabe problemer for mange låntagere. 

Der er derfor udfordringerne for realkreditinstitutterne ved indførslen af Basel III, også selvom krave-

ne bliver mere lempelige. Det er således urealistisk at tro, at der ikke vil komme strengere krav grun-

det ønsket om at mindske risikoen for, at en ny finanskrise vil opstå. 
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3.5.3 Solvens II 

En anden trussel mod det danske realkreditsystem kommer indirekte fra nye regler for forsikrings- og 

pensionsselskaber. 

Det europæiske rammedirektiv for Solvens II blev vedtaget i 2009. Solvens II handler om de krav, der 

fremover skal stilles til forsikrings- og pensionsselskabernes opgørelse af solvens. Siden 2009 har der 

været arbejdet på at formulere de detaljerede og tekniske regler. De er endnu ikke fastlagt, men Sol-

vens II-reglerne er anslået til at blive indført i lovgivningen i januar 2013.101 

I forslaget er blandt andet, at ratings skal skrives direkte ind i lovgivningen og have konsekvenser for 

solvensopgørelserne hos europæiske forsikrings- og pensionsselskaber.  

Det er sådan, at forsikrings- og pensionsselskaber skal lægge en vis portion kapital til side, når der 

investeres i værdipapirer, som tæller med i solvensopgørelsen, idet der kan opstå et tab på investerin-

gen. Hvor meget der skal lægges til side afhænger af, hvor risikobetonet investeringen er.  

Indførelsen af Solvens II, og især forslaget om brugen af ratings, kan få væsentlig betydning for forsik-

rings- og pensionsselskabernes investeringer i danske realkreditobligationer, idet de i forslaget rater 

realkreditobligationer lavere end statsobligationer.  

Som vist i Figur 6 (side 20) ejer forsikrings- og pensionsselskaberne for ca. 570 mia. kr. danske real-

kreditobligationer. Det vides ikke, hvor stor en del af den udenlandske ejerandel på ca. 350 mia. kr., 

der ejes af europæiske forsikrings- og pensionsselskaber, men beløbet er væsentligt.102 

Størstedelen af danske realkreditobligationer opnår de bedste   ratings   som  AAA  og  AA  hos  Moody’s,  

Standard & Poor’s, Fitch og DBRS limited.103 I opgørelsen af kapitalkravet til kreditrisiko, kaldet 

spændrisiko, er der formuleret en positiv særregel for AAA-ratede realkreditobligationer. Den gælder 

ikke for realkreditobligationer med en AA-rating. 

Det betyder, at hvis en realkreditobligation nedjusteres fra AAA til AA, så bliver der tale om en fordob-

ling af kapitalkravet på obligationen.104 Det vil mærkes for de forsikrings- og pensionsselskaber, der 

ejer obligationen. En nedgradering kan føre til, at pensions- og forsikringsselskaber bliver tvunget til 

at sælge ud af deres obligationsbeholdninger, idet nedgraderingen får betydning for opgørelsen af det 

kapitalkrav, som de er forpligtede til at holde efter den finansielle lovgivning.  

                                                           
101 Realkreditrådets årsberetning 2010 
102 Realkreditrådets årsberetning 2010 
103http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Virksomheder-under-tilsyn/~/media/Tal-og-
fakta/2012/SDO/SDOregister_300312_dk.ashx 
104 Realkreditrådets årsberetning 2010 
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En nedgradering kan være første led i en proces, som kan virke stærkt forstyrrende for realkreditmar-

kedet. Konsekvenserne kan være faldende kurser og højere renter på lånene.  

Realkreditrådet har kritiseret forslaget om at bruge rating på denne måde. De mener, at det skaber 

afhængighed af ratings og følsomhed overfor ændringer i ratingmetoder. En pludselig nedgradering 

kan skyldes, at staten nedgraderes, eller at ratingbureauet ændrer metode. Der er tale om forhold, som 

udsteder af obligationen ikke har indflydelse på.105 

Ifølge Realkreditrådet bør ratings være en supplerende markedsinformation, som udsteder kan tilføre 

markedet, hvis udsteder ønsker det. Realkreditrådet mener, at det nuværende forslag om at begrænse 

særreglen for AAA-ratede obligationer er for snæver.  

European Covered Bond Council (ECBC) har lavet en analyse af realkreditobligationer udstedt fra en 

række europæiske udstedere. Den viser, at der er grundlag for i særreglen at medtage AA-ratede real-

kreditobligationer. 

En anden udfordring udover ratings er, at forslaget indeholder bestemmelser, der skal mindske kon-

centrationsrisikoen. Reglerne ligger op til, at forsikrings- og pensionsselskaberne ikke må placere me-

re en 15 % af deres midler i obligationer fra hvert enkelt realkreditinstitut uden at blive straffet øko-

nomisk. I dag er det tal 40 %.106 

Forventningen må således være, at reglerne tvinger de danske forsikrings- og pensionsselskaber til at 

sælge ud af danske realkreditobligationer, da de bliver tvunget til at øge spredningen i deres obligati-

onsbeholdning på flere forskellige obligationsudstedere. De må således i højere grad købe udenland-

ske realkreditobligationer.  

Om udlandet så modsat køber de danske realkreditobligationer er uvist, og dette er udfordringen for 

realkreditsystemet. Der skal således arbejdes på at bibeholde de gode ratings, der er på obligationerne, 

ellers kan udeblivelsen af køb af obligationer fra så store investorer, som forsikrings- og pensionssel-

skaber og udlandet, blive fatal for det danske realkreditsystem. 

Som skrevet tidligere i Del 2 og nu omkring Solvens II har ratings således en stor betydning for at til-

trække de udenlandske investorer. En investorbase hvis størrelse må skulle forventes at stige, hvis det 

danske realkreditsystem skal bibeholde sin position som et likvidt og stabilt marked.  

                                                           
105 Realkreditrådets årsberetning 2010 
106 www.industrienspension.dk 
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Nedenfor vil jeg analysere ratingbureauernes betydning for dansk realkredit samt diskutere kritikken 

af dem. 

3.6 Ratingbureauer 

Som skrevet i Del 2 har der været rejst en del kritik af ratingbureauernes kreditvurderinger og ansvar-

lighed efter finanskrisen, idet kreditvurderinger som ellers lå højt på skalaen før finanskrisen viste sig 

ikke at holde stik.  

De danske realkreditinstitutter har også haft store diskussioner med især Moody’s, og Realkredit 

Danmark, BRF og seneste Nykredit har   helt   opsagt   samarbejdet   med   Moody’s   og   benytter   nu   kun  

Standard  &  Poor’s. 

Moody’s   har   været   bekymret   for   dansk   realkredit,   og   deres   bekymring   bygger   blandt   andet   på   den  

øgede mængde  af  rentetilpasningslån.  Moody’s  er  således  bekymret  for, om realkreditinstitutterne kan 

sælge de mange obligationer i forbindelse med refinansiering, og om låntagerne kan betale, hvis ren-

terne stiger markant.  

Det  afspejler  således  Moody’s  rating,   idet  denne indeholder bureauets vurdering af, hvorvidt de me-

ner, at realkreditinstituttet kan overholde betalingsforpligtigelserne overfor investor. 

Jeg ser det som et problem, at realkreditinstitutterne er nødt til at ophæve samarbejdet med ratingbu-

reauerne, idet udenlandske investorer således vil fravælge de danske realkreditobligationer, da uden-

landske investorer ofte stiller krav om kreditvurdering fra to ratingbureauer. Med Solvens II kravene i 

sigte er udenlandske investorer dermed meget vigtige for det danske realkreditsystem. 

Ratingbureauernes rolle er, som tidligere skrevet, blevet kritiseret efter finanskrisen. Mange økono-

mer mener, at disse har for meget magt.107 De mener blandt andet, at der er for få ratingbureauer og 

dermed for lidt konkurrence mellem de eksisterende ratingbureauer, og at der ikke er kritisk syn på 

deres ratings.  

Det kritiseres samtidig, at ratingbureauer blot er private virksomheder, som blandt andet på grund af 

myndighederne har fået status som sandhedsvidne for finanssektorens soliditet og for landenes stats-

finanser.108 

                                                           
107 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2012/01/26/232416.htm?rss=true 
108 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/Oekonomiske_analyser/2012/01/27/125723.htm 



Afgangsprojekt, Forår 2012, CBS Det danske realkreditsystems fremtid Lasse Bille Jakobsen 

 54 

Trods kritikken af ratingbureauerne og kendskabet til åbenlyse fejl ved deres ratings bliver myndig-

hederne åbenbart ved med at tillægge ratingbureauerne denne magt. Blandt andet ved forslaget om-

kring Solvens II. 

Så dansk realkredit kan ikke negligere betydningen af ratingbureauerne i forhold til at tiltrække især 

udenlandske investorer og må derfor forholde sig til de krav, som stilles. Det er altså endnu en udfor-

dring, som dansk realkredit står overfor.    

3.7 Delkonklusion 

Del 3 var den analyserende, del der konkluderer, hvilke nuværende udfordringer udviklingen i Del 2 

har påført det danske realkreditsystem. Og det står klart, at udfordringerne er mange. 

Liberaliseringerne omkring løbetid, mulighed for optagelse af tillægslån og mulighed for optagelse af 

lån med afdragsfrihed har alle medvirket til, at kreditrisikoen er blevet større for de danske realkredit-

institutter grundet usikkerheden om, hvorvidt de danske låntagere kan honorere deres forpligtigelser 

overfor realkreditinstituttet i fremtiden ved for eksempel en kraftig rentestigning.  

Kreditrisikoen er således øget ved at låntagerne løbende har kunnet optaget tillægsbelåning med sik-

kerhed i deres ejendom, idet mange ejendomme bliver belånt højt i forhold til ejendommenes værdier. 

Bliver låntager fyret og ejendommen må sælges på tvangsauktion, er sikkerheden for at realkreditin-

stituttets lån bliver dækket mindre jo mere belåning, der er lavet. Denne problematik er meget rele-

vant, idet vi efter finanskrisen har set faldende boligpriser og højere arbejdsløshed. 

En anden faktor, der har øget kreditrisikoen hos realkreditinstitutterne, er indførelsen af rentetilpas-

ningslån. Udfordringen ved rentetilpasningslån er refinansieringsrisikoen. 

Ved udgangen af 2010 var der udstedt rentetilpasningslån for sammenlagt kr. 1.626 mia. svarende til 

ca. 69 % af de udestående indenlandske realkreditlån. Af disse rentetilpasningslån havde 71,4 % en 

rentejusteringsperiode på et år eller under. 

Kreditrisikoen ved rentetilpasningen ligger i, om låntagerne kan klare en rentestigning og dermed 

betale terminerne til tiden. Denne udfordring er stor for det danske realkreditsystem, idet det samlede 

beløb, der skal refinansieres hvert år, er meget højt. Også likviditetsrisikoen påvirkes af dette, fordi 

realkreditsystemet er afhængig af tilstanden i det indenlandske og udenlandske kapitalmarked ved en 

refinansiering. 
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Et sådan problem så vi ved refinansieringen i 2008, hvor finanskrisen var på sit højeste efter Lehman 

Brother’s  krak. Tilstanden i de finansielle markeder gjorde, at de danske pengeinstitutter ikke kunne 

fremskaffe finansiering i udlandet, som de ellers tidligere kunne. 

Pengeinstitutterne blev dog hjulpet af Bankpakke 1 samt muligheden for at optage yderligere lån i 

Nationalbanken, og refinansieringen blev således gennemført med lavere renter til følge. 

At pengeinstitutterne har optaget en så stor andel af realkreditobligationerne, er ligeledes en udfor-

dring for realkreditsystemet, hvis likviditetsrisiko dermed er øget, idet systemet nu er afhængig af 

pengeinstitutternes mulighed for at optage lån i udlandet. 

Efter finanskrisen blev det konkluderet, at det danske realkreditsystem er sikkert, idet renten var lav 

og omsætteligheden var høj. Dette skal dog ses i lyset af, at pengeinstitutterne aftog en stor del af obli-

gationerne, og at dette kun var muligt med hjælp fra staten. Hvis hjælpen ikke var indtruffet, ville det 

danske realkreditsystem være brudt sammen i oktober-december 2008. 

Så den helt store udfordring for det danske realkreditsystemet er at få et mere stabilt og sikkert sy-

stem. Til det er der indført ny lovgivning og mere er på vej. Lanceringen af disse er dog ikke uden ud-

fordringer for systemet. Den største udfordring ved SDO lovgivningen er kravet til supplerende sik-

kerhed. SDO lovgivningen kræver, at lånegrænsen for hvert enkelt lån overholdes løbende.  

I en analyse, udarbejdet af Finansiel stabilitet, ses det, at realkreditinstitutterne er i stand til at stille 

supplerende sikkerhed for 6 % af de udstedte SDO obligationer. Sikkerheden stemmer nogenlunde 

overens med kravet i forhold til de nuværende ejendomspriser. 

Udfordringen ligger dog i, at boligpriserne er faldende. Falder disse til prisniveauet i 3. kvartal 2004, 

skal realkreditinstitutterne stille supplerende sikkerhed på 15 % af de udstedte SDO obligationer. Alt-

så en væsentlig stigning fra de 6 %.  

Basel III giver også udfordringer for realkreditsystemet i fremtiden. Basel III indeholder krav, der skal 

sikre tilstrækkeligt store likviditetsstødpuder i den finansielle sektor og krav om stabil finansiering. 

Tiltagene er påtænkt at blive implementeret i henholdsvis 2015 og 2018. 

I en analyse, foretaget af Den Europæiske Banktilsynskomite, viser beregningerne, at de danske penge-

institutter har likviditetsstødpuder på 55 % af kravet for at kunne opfylde kravene til likviditetsstød-

puden. Dette tal afspejler den mindre gunstige behandling af sikkerheden ved realkreditobligationer i 

forhold til statsobligationer og afspejler samtidig den høje andel af realkreditobligationer, som penge-

institutterne ligger inde med.  
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Det skal dog nævnes, at højt likvide realkreditobligationer var sikkerhedsmæssigt på niveau med 

statsobligationer i EU-kommissionens udspil i juli 2011, hvorfor en lignende beregning efter dette 

udspil vil have et højere tal. Dog er intet endnu endeligt vedtaget.   

Kravet om stabil finansiering udfordrer også realkreditsystemet. I analysen lå pengeinstitutternes 

gennemsnitlige stabile finansiering på 74 % i forhold til kravet. Udfordringen ved opgørelsen af den 

stabile finansiering ligger i pengeinstitutternes store andel af rentetilpasningslån, som ikke betegnes 

som stabil finansiering. 

En yderligere udfordring for realkreditsystemet kommer igennem regler for forsikrings- og pensions-

selskaberne, den såkaldte Solvens II. Solvens II tilskriver, at ratings på obligationerne har konsekvens 

for solvensopgørelserne hos de europæiske forsikrings- og pensionsselskaber. Udover kravet omkring 

ratings stiller Solvens II også krav til, at forsikrings- og pensionsselskaberne kun må placere 15 % af 

deres midler i obligationer fra hvert enkelt realkreditinstitut. Dette tal er i dag 40 %.  

Udfordringen for realkreditsystemet er, at forsikrings- og pensionsselskaberne ejer en stor andel af de 

danske realkreditobligationer. Kravene i Solvens II gør således, at det må forventes, at forsikrings- og 

pensionsselskaberne tvinges til at sælge ud af obligationer. 

Om udlandet står klar til at købe disse obligationer er uvist, og dette udgør en stor udfordring for real-

kreditsystemet.  

Den sidste udfordring, som er nævnt i Del 3, omhandler ligeledes tiltrækningen af udenlandske inve-

storer. Ratings har stor betydning for udenlandske investorer til at gennemskue, hvor sikker en inve-

stering vil være.  

Den finansielle sektor har efter finanskrisen kritiseret ratingbureauerne og deres betydning i marke-

det. Realkredit Danmark, BRFkredit og Nykredit har opsagt samarbejdet med Moody’s,  idet  de  ikke  er  

enige  i  Moody’s  syn  på  dansk  realkredit. 

Dette stiller dog dansk realkredit overfor problemer i forhold til at tiltrække udenlandske investorer. 

Manglende ratings kan skade de udenlandske investorers syn på dansk realkredit, og dansk realkredit 

er afhængig af de udenlandske investorer på grund af blandt andet kravene i Solvens II. 

Ovenfor er nævnt de udfordringer det danske realkreditsystem står overfor. Det er udfordringer, der 

gør, at der skal ske ændringer i det danske realkreditsystem.  

I Del 4 vil jeg se på hvilke tiltag der skal til for at bibeholde et solidt og likvidt dansk realkreditsystem. 
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4.0 Tiltag der skal til for, at sikre et fremtidig stabilt dansk realkreditsy-
stem. 

I Del 3 er nævnt de udfordringer, som realkreditsystemet står overfor. Alle udfordringerne er aktuelle, 

idet nogle allerede er i realkreditsystemet, mens andre vil volde problemer i nærmeste fremtid. 

Dette nævner Nationalbankdirektøren, Niels Bernstein, også i sit indlæg ved Realkreditforeningens 

årsmøde den 29. marts 2012. Han nævner, at der skal findes løsninger på problemerne omkring refi-

nansieringsrisikoen og kreditrisikoen, som blandt andet afdragsfrie lån har forstærket, og til sidst kra-

vet omkring supplerende sikkerhed for SDO obligationerne. Samtidig nævner Niels Bernstein, at real-

kreditsystemet bør tage højde for de fremtidige internationale likviditetskrav.  

Det er en stor mundfuld, idet alle udfordringerne skal inddrages, når der skal findes løsningsforslag, 

som sikrer, at det danske realkreditsystem kan forblive stabilt og likvidt. Målsætningen for realkredit-

branchen og dansk økonomi som helhed er at genetablere et solidt realkreditsystem der giver investo-

rer sikre investeringer og låntagere billige boliglån. 

Det er dermed målsætningen at skabe stabilitet, så låntagerne kan sikres forsyning af lånemuligheder 

på tværs af konjunkturer. Det skal gøres til en så billig pris som muligt, og låntagerne skal kunne over-

skue produkterne og priserne.  

Et sidste vigtigt parameter for låntagerne er, at realkreditsystemet sikrer mobiliteten. Låntagerne skal 

derfor sikres indfrielse på billigst mulige vilkår for at understøtte mobiliteten på bolig- og arbejdsmar-

kedet.  

Overfor står investorerne. Fremtidens realkreditsystem skal give investorerne tryghed igennem sikre 

og likvide obligationer, samt at produkterne er gennemskuelige. Samtidig skal konkurrencen mellem 

de forskellige realkreditinstitutter bibeholdes, således at investorerne sikres en markedsbaseret pris. 

I øjeblikket ser vi en heftig debat mellem realkreditinstitutterne om netop at finde en løsningsmodel 

for det danske realkreditsystem, fordi realkreditinstitutterne er uenige omkring vejen derhen.  

Jeg vil nedenfor præcisere de tiltag, der skal til for at løse udfordringerne, som er nævnt i Del 3. Heref-

ter vil jeg se på de løsningsforslag, der er kommet fra nogle af realkreditinstitutterne og finde frem til, 

om de løser de nævnte udfordringer. 

Til sidst vil jeg sammenholde mine forslag med forslagene fra realkreditinstitutterne og på den måde 

vurdere den bedste løsning for det samlede danske realkreditsystem. 
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4.1 Tiltag der skal sikre fremtidens realkreditsystem 

Kreditrisikoen opstår, når der er risiko for store udsving i boligpriserne. Kreditrisikoen er derfor stor, 

hvis låntagerne udnytter afdragsfrihed og rentetilpasningslån til at komme ind på boligmarkedet. Kan 

disse låntagere ikke klare en fremtidig rentestigning kan det resultere i tab for realkreditinstitutterne, 

såfremt boligpriserne er faldet grundet rentestigningen.  

Det er svært for realkreditinstitutterne at gøre noget ved den kreditrisiko, som allerede er i realkredit-

systemet. Kreditrisikoen mindskes ikke ved at kræve afdrag og fast rente hos låntagere, der har råd til 

dette. For kreditrisikoen ligger hos de låntagere, der ikke kan klare en eventuel fremtidig rentestig-

ning. Så der skal fokuseres på fremtiden, og kreditvurderingerne må strammes sådan, at kun de bedst 

polstrede låntagere har mulighed for at optage de mere usikre lån. For selvfølgelig skal alle låntagere 

ikke skæres over med én kam.  

Det står altså klart, at der i fremtiden skal udbetales færre rentetilpasningslån. Dette bør ske for dels at 

minimere kreditrisikoen, men samtidig også for at mindske refinansieringsrisikoen og dermed likvidi-

tetsrisikoen. 

Samtidig er indførslen af rentetilpasningslån, og muligheden for at optage afdragsfrie lån blevet be-

skyldt for at være to væsentlige faktorer til, at boligpriserne steg så kraftigt fra 2005, og som dermed 

dannede baggrunden for boligboblen.  

Risikoen for en fremtidig boligboble vil således mindskes, hvis boligkøberne i fremtiden ikke i så høj 

grad kan finansiere deres boliger med de mere risikable lån. Det vil dermed stabilisere boligpriserne 

og minimere realkreditinstitutternes kreditrisiko. Det er derfor en vigtig faktor for den nye realkre-

ditmodel. 

En måde at minimere refinansieringsrisikoen er som skrevet ovenfor at udbetale færre rentetilpas-

ningslån. En anden måde, og som allerede er implementeret i sektoren, er at sprede refinansieringen 

over hele året, så den systemiske risiko dermed mindskes ved, at man på denne måde ikke i så høj 

grad som tidligere er afhængig af tilstanden på kapitalmarkederne i én given periode. 

Omkring problematikken om kravene til supplerende sikkerhed overfor investorerne ved SDO lovgiv-

ningen har finanskrisen vist, at der kan være en betydelig sammenhæng mellem udviklingen på ejen-

domsmarkederne og risikoaversionen på de internationale kapitalmarkeder.  
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Dette skaber en vis usikkerhed om realkreditinstitutternes muligheder for at stille supplerende sik-

kerhed og dermed opretholde SDO status på de udstedte obligationer. Det er derfor vigtigt, at der fin-

des en løsning på denne problemstilling.  

Enten kan realkreditinstitutterne pålægges, at indskyde en betydelig buffer i kapitalcenteret på det 

tidspunkt, hvor lånet tilbydes, men denne buffer kan være dyr at fremskaffe jævnfør ovenstående. Der-

for må alternativet være, at belåningsgrænsen for SDO lån på udstedelsestidspunktet sænkes i forhold 

til den løbende belåningsgrænse. Realkreditinstitutterne kan så finansiere den yderste del af lånene 

med RO obligationer, hvor lånegrænsen kun skal være overholdt på udstedelsestidspunktet.  

En sænkning af belåningsgrænsen vil medføre en betydelig reduktion af risikoen for, at realkreditinsti-

tutter bliver påkrævet at stille supplerende sikkerhed overfor investorerne. Det styrker ratingen af 

SDO obligationerne og således det danske realkreditsystem overfor investorerne. Det er derfor en me-

get vigtig faktor i den kommende model, at denne tager højde for udviklingen i ejendomspriserne, idet 

realkreditinstitutternes udfordring med SDO lovgivningens supplerende sikkerhed skal minimeres. 

Det er i denne sammenhæng vigtigt, at en ny model ikke forsager kraftige fald i boligpriserne, idet den 

tidligere analyse fra Nationalbanken viser, at realkreditinstitutterne skal stille en væsentlig højere 

supplerende sikkerhed, hvis priserne for eksempel falder til niveauet i 2004.  

Omkring problematikken ved likviditetsstødpuden i Basel III må realkreditinstitutterne håbe, at det 

bliver EU-kommissionens udspil, der bliver vedtaget frem for Basel III, hvor realkreditobligationer 

ikke tæller med som højt likvide aktiver i likviditetsstødpuden.  

Jeg mener nu, at argumenterne for EU-kommissionens mere lempelige udspil overfor sikkerheden 

omkring realkreditobligationer i forhold til statsobligationer er så gode, at det ville være en katastrofe, 

hvis der ikke bliver lyttet hertil. 

Udfordringen omkring likviditetsstødpuden for dansk realkredit er så at bibeholde den høje omsætte-

lighed og likviditet i serierne. Det kan gøres ved at minimere produktudbuddet og udstede så sikre 

obligationer som overhoved muligt, således at ratingbureauerne giver de højeste ratings, så pengein-

stitutterne og andre investorer trygt kan investere i danske realkreditobligationer. 

Omkring kravet til stabil finansiering i Basel III ser jeg ikke anden udvej end, at de traditionelle rente-

tilpasningslån gradvist udfases, eller at udbuddet som minimum indsnævres til de mest robuste lånta-

gere.  
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Stramning af kreditvurderingen og dermed indsnævring af målgruppen for rentetilpasningslån skal 

indføres, men hvad med de rentetilpasningslån, der allerede er udstedt? 

En måde at sikre en stabil udfasning af de nuværende rentetilpasningslån uden for stor kreditrisiko for 

realkreditinstitutterne kan være ved, at man overfor låntagere med rentetilpasningslån stiller krav 

om, at låntagerne skal betale en fast årlig ydelse, der overstiger den reelle ydelse for rentetilpasnings-

lånet.  

Forskellen fra ydelsen på rentetilpasningslånet og den indbetalte ydelse udgør således en buffer, der 

indsættes på en separat konto. Denne buffer kan så benyttes af låntageren i perioder, hvor renten måt-

te overstige den faste ydelse. Såfremt der er penge på kontoen ved udløb eller ved omlægning, skal 

beløb udbetales til låntageren.  På denne måde mindskes den nuværende kreditrisiko for realkreditin-

stituttet. 

Et sådan produkt kan jeg ikke se fordele ved at udstede for nye låntagere, idet fordelen for mange lån-

tagere med rentetilpasningslån er, at renten og dermed ydelsen som oftest er billigere end ved et fast-

forrentet lån. Det giver dermed ikke værdi for låntageren først at få udbetalt forskellen ved udløb eller 

omlægning, da værdien ligger i den månedlige besparelse. Det er derfor kun en metode tiltænkt for at 

minimere den nuværende kreditrisiko for realkreditinstitutterne.  

Det er altså sikkert og vist, at rentetilpasningslånene i den nuværende form ikke bliver godkendt som 

stabil finansiering for realkredit- og pengeinstitutterne, når implementeringen kommer i 2018. Der 

skal derfor udstedes flere sikre obligationer og færre korte obligationer, hvorfor udstedelsen af rente-

tilpasningslån derfor bør mindskes til de mest robuste låntagere.  

Derfor skal det i realkreditsektoren diskuteres, hvorledes afskaffelsen skal foregå. Det skal vurderes 

om afskaffelsen skal ske fra en dag til den anden, eller om afskaffelsen skal det ske over en længere 

periode.  

Sker det fra dag til dag vil de give rystelser i det danske boligmarked. Omvendt kan der i øjeblikket 

argumenteres for, at afskaffelsen skal ske øjeblikkeligt, idet renteniveauet er så lavt. 

I dag kan låntagerne optage fastforrentede lån med rente på 3,5 %. Det er historisk lav fast rente og en 

rente i et niveau, som F1 lån tidligere har ligget på.   

Selv om likviditetskravene fra Basel III først ventes implementeret om nogle år, bør realkreditinstitut-

terne allerede nu lade sig inspirere af de nye krav, og overveje muligheder for at bevæge sig i retning 
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af mere stabil finansiering. Ved at forberede sig i god tid, kan institutterne mindske de overgangspro-

blemer, der måtte være forbundet med den store mængde rentetilpasningslån. 

Ovenfor er nævnt de tiltag, som jeg mener skal til for at sikre et stabilt dansk realkreditsystem. Neden-

for vil jeg se på de løsningsforslag, der er kommet fra nogle af realkreditinstitutterne og finde frem til, 

om de løser de nævnte udfordringer. 

Dernæst vil jeg sammenholde mine forslag med forslagene fra realkreditinstitutterne og på den måde 

vurdere den bedste løsning for det samlede danske realkreditsystem. 

4.2 Realkreditinstitutternes forslag 

Der er kommet forslag fra Nykredit/Totalkredit, Realkredit Danmark og BRFkredit. 

4.2.1 Nykredit og Totalkredit 

Nykredit og samtidig Totalkredits forslag er at indføre tolagsbelåning. Nedenfor vil Nykredit og Total-

kredit nævnes som kun Nykredit. 

Tolagsbelåning fungerer på den måde, at ét lån dækker de første 0-60 % af boligens værdi, mens et 

andet lån dækker de næste 60-80 %. For at gøre obligationerne så sikre som muligt i det andet lag er 

det ikke muligt at optage F1-lån og afdragsfrie lån i belåningen fra 60-80 %. Det første lag finansieres 

med SDO obligationer, mens det andet lag finansieres med RO obligationer.109 

Med ovennævnte tiltag som indføres i 2. kvartal 2012, søger Nykredit at løse flere af udfordringerne. 

Udfordringen omkring supplerende sikkerhed ved SDO lovgivningen bliver mindre, idet der kun ud-

stedes SDO obligationer op til 60 % af ejendommens værdi. Der skal således ske meget store prisfald, 

25 %,110 før Nykredit er nødsaget til, at fremskaffe supplerende sikkerhed overfor investorerne.  

Ulempen med tolagsbelåningen er dog, at de RO obligationer, der skal finansiere andet lag, må forven-

tes at få en dårligere rating end SDO obligationerne. Derfor er der et begrænset produktudbud i dette 

lag, hvorfor rentetilpasningslån og afdragsfrihed ikke er muligt. Det gør, at refinansieringsrisikoen 

fjernes for lån i dette lag, men også risikoen for, at der vil blive udstedt for få obligationer i mange seri-

er, altså indlåsningsrisikoen, mindskes. 

Lånene i andet lag skal således være fastforrentede med afdrag, så det lån med de mindst sikre vilkår 

for investoren i forhold til pantsikkerhed er med fast rente og afdrag, således at kreditrisikoen mind-

                                                           
109 Finans/Invest – Februar – Nr. 1 – 2012 
110 Finans/Invest – Februar – Nr. 1 – 2012 
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skes mest muligt. På den måde sikres den bedste rating på RO obligationerne, som dog stadig må for-

ventes at blive dyrere for låntagerne end SDO obligationerne grundet den lavere pantsikkerhed. 

Med tiltaget forsøger Nykredit ligeledes at løse udfordringen omkring de liberaliseringer, der har væ-

ret i realkreditsystemet. Tiltaget gør, at et mindre antal rentetilpasningslån bliver udbetalt, hvorfor 

refinansieringsrisikoen mindskes, og samtidig kræver de, at der afdrages mere, således at realkredit-

institutternes kreditrisiko mindskes. 

Ved udbetaling af færre rentetilpasningslån mindskes likviditetsrisikoen ligeledes, idet realkreditinsti-

tutterne i mindre grad bliver afhængig af tilstanden i det indenlandske og udenlandske kapitalmarked 

i forbindelse med en refinansiering. 

En mindre andel af rentetilpasningslån og en højere andel af fastforrentede lån vil samtidig gøre kra-

vene omkring stabil finansiering i Basel III lettere at opfylde for realkredit- og pengeinstitutterne i 

fremtiden. 

I forhold til at tiltrække udenlandske investorer har tiltaget også nogle positive træk. Risikoen for la-

vere ratings på SDO obligationer mindskes ved, at sikkerheden bag obligationerne er større grundet 

den lavere belåning og dermed større pantsikkerhed. Samtidig bliver RO obligationerne så sikre som 

overhoved muligt, idet der skal være tale om fastforrentede lån med afdrag. 

Det overordnede formål med tiltaget er at opfylde investorernes behov for høj sikkerhed. Dette fører 

til, at realkreditsystemet vil bibeholde sin stabile og højt likvide status. 

Det er således låntagerne, der kommer til at betale for denne sikkerhed, idet der nu kræves mere af-

drag, og at en del af lånet skal have fast rente. Omvendt vil det alligevel blive dyrere for låntagerne i 

form af højere renter, hvis investorerne og ratingbureauerne ikke bryder sig om risikoen ved den nu-

værende realkreditmodel. 

Så lige meget om der gøres noget eller ej, vil det føre til højere priser for låntagerne. Der er således 

bred enighed om, at der skal gøres noget, men der er ikke enighed om hvordan. 
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4.2.2 Realkredit Danmark 

Realkredit Danmark arbejder på en model, der fremadrettet skal fastlægge, hvor meget fast ejendom 

højst bør stige år efter år, en såkaldt langsigtet pris for boligen. Den pris kan aldrig belånes mere end 

80 %, heller ikke hvis markedet viser, at boligen kan koste mere.  

Realkredit Danmarks model fastlægger, at boligernes pris maksimalt må stige med inflationen plus 4 

% om året. Det er således Realkredit Danmarks ønske, at modellen skal sikre en stabil boligprisudvik-

ling, så samfundet kan undgå fremtidige boligbobler.111 Stabile ejendomspriser medfører samtidig, at 

pantsikringen for realkreditinstitutterne og investorerne er mere sikker. 

Realkredit Danmark ønsker en fælles løsning for hele realkreditsektoren, hvorfor de holder deres mo-

del tæt til kroppen for, at Finanstilsynet kan komme med deres oplæg til en fælles brancheløsning.112 

Realkredit Danmark indfører dog allerede et nyt tiltag fra 1. juli 2012. Her indføres en ny prisstruktur 

der gør, at det bliver mere fordelagtigt for kunderne at vælge lån med afdrag. 113 

Realkredit Danmark gør det ligeledes mere attraktivt for kunderne at vælge lån med fast rente, lån 

med renteloft og rentetilpasningslån med længere perioder mellem rentetilpasningerne. De gør det 

derfor dyrere at optage etårige rentetilpasningslån. Det bliver dog stadig muligt for kunderne at opta-

ge etårige rentetilpasningslån uden afdrag fra 0-80 %, men bidraget bliver sat væsentligt op. På denne 

måde forventer Realkredit Danmark, at kunderne går mod mere sikre lån, som derfor vil stabilisere 

realkreditsystemet.  

Realkredit Danmarks forslag indeholder således nogle af de elementer, som der er i Nykredits forslag, 

idet de også ønsker, at der bliver udbetalt færre rentetilpasningslån, og at der afdrages mere på gæl-

den. Derfor er der også i Realkredit Danmarks model løsninger til at løse udfordringerne omkring kre-

ditrisiko og refinansieringsrisiko. 

Dog er der ikke et tiltag, der løser problematikken omkring supplerende sikkerhed ved SDO lovgivnin-

gen. Dette er et af de sprængende punkter i debatten omkring fremtidens realkreditsystem. 

Det er således, at Realkredit Danmark er ejet af Danske Bank, som via garantier kan være med til at 

stille den fornødne supplerende sikkerhed. Nykredit har ikke en stor bank i ryggen og har derfor svæ-

re ved at fremskaffe denne supplerende sikkerhed.  

                                                           
111 http://finans.borsen.dk/artikel/1/231086/realkredit_danmark_overvejer_enegang_med_loft_over_boliglaan.html 
112 http://finans.borsen.dk/artikel/1/231086/realkredit_danmark_overvejer_enegang_med_loft_over_boliglaan.html 
113 www.rd.dk 
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Realkredit Danmark ønsker ikke tolagsbelåningen, idet andet lag bliver dyrere for kunden. Det er 

dermed denne overvejelse omkring supplerende sikkerhed, der adskiller de to realkreditinstitutter.  

Det er således med forskellige forudsætninger, at tiltagene bliver lavet. Nordea Kredit har ligesom Re-

alkredit Danmark en stor bank i ryggen. Nordea Kredit har dog ikke offentliggjort noget tiltag i skri-

vende stund.  

BRFkredit står ligesom Nykredit uden en stor bank i ryggen.  

4.2.3 BRFkredit 

BRFkredit har udsendt deres udspil til en ny realkreditmodel, som de kalder Dynamisk tolagsbelåning 

– en kontracyklisk sektorløsning.114 

Forslaget går ud på, at man indfører en dynamisk lånegrænse, således at belåningsgrænsen stiger og 

falder med det modsatte af de stigninger eller fald, der er på boligpriserne. Det vil sige, at hvis bolig-

priserne stiger meget i en periode, så vil den nuværende lånegrænse på 80 % falde med samme pro-

centsats, som boligen er steget i pris.  

Formålet er at forhindre en ny boligboble, idet belåningsgrænsen kun sænkes, når ejendomspriserne 

stiger mere, end man kan forklare ud fra udviklingen i de fundamentale økonomiske forhold, såsom 

rente, indkomst, arbejdsløshed og byggeomkostninger. Modellens hensigt er således at holde hånden 

over boligmarkedet, når boligpriserne falder, idet lånegrænsen hermed stiger. 

BRFkredits forslag er at fastsætte et modelprisindeks, der afspejler en ønsket maksimal vækst i ejen-

domspriserne. Hvis udviklingen i de reelle boligpriser overstiger dette indeks, sættes SDO belånings-

grænsen ned og omvendt. Belåningsgrænsen anvendes derefter på alle ejendomme i samme kategori. 

BRFkredit ønsker, at forslaget skal implementeres som en sektorløsning, således at de samme belå-

ningsgrænser bliver anvendt på tværs af realkreditinstitutterne.  

BRFkredits forslag ligger sig mellem Nykredits og Realkredit Danmarks, idet både tolagsbelåningen 

samt ønsket om et modelprisindeks, der kan beregne en ønsket maksimal vækst i ejendomspriserne er 

indeholdt. 

Der, hvor BRFkredit og Nykredit adskiller sig fra hinanden, er ved Nykredits statiske tolagsbelåning 

mod BRFkredits dynamiske tolagsbelåning.  

                                                           
114http://www.brf.dk/412568AF004881F2/alldocs/DOCCWEF-
8SVDSG/$File/dynamisk_tolagsbelaaning_kontracyklisk_sektorloesning.pdf 
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BRFkredits argument mod den statiske tolagsbelåning er, at den på indførselstidspunktet isoleret set 

må forventes at have en negativ effekt på ejendomspriserne, da de samlede låneomkostninger ved fuld 

belåning vil stige.115 Dette på grund af, at RO obligationer er dyrere i rente end SDO obligationer, og 

fordi likviditeten i de ny serier bliver mindre end i det nuværende 0-80 % SDO regime.  

BRFkredit mener også, at indfrielsesomkostningerne og dermed mobiliteten på boligmarkedet kan 

forventes at blive let forværret af en potentiel dobling af antallet af serier og derved øgede indlåsning-

seffekt.  

BRFkredits idé med den dynamiske tolagsmodel er, som tidligere skrevet, at SDO belåningsgrænsen 

kun sænkes, når ejendomspriserne stiger mere, end hvad der kan relateres til udviklingen i fundamen-

taløkonomiske forhold. 

Modellens hensigt har den fordel, at RO obligationerne i yderlaget primært udstedes ved højkonjunk-

tur, hvor ejendomspriserne stiger, og hvor der kan forventes at være rigelig kapital og risikovilje til 

stede i markedet. 

RO obligationerne forventes dog fortsat at handles til lavere kurser end SDO obligationerne, hvorfor 

låntagers rente ved fuld belåning vil øges, når priserne stiger, og dermed mindskes sandsynligheden 

for en boligprisboble, der er en af grundidéerne bag modellen.   

I en lavkonjunktur med faldende ejendomspriser vil SDO belåningsgrænsen derimod stige. På den må-

de holdes der også en hånd under boligmarkedet, idet låntagers samlede rente ved fuld belåning alt 

andet lige vil falde, hvilket giver låntagere bedre forudsætninger for at kunne honorere sine forpligti-

gelser i en periode med lavkonjunktur. 

I BRFkredits model er der således forslag, der skal sikre den kontracykliske effekt på boligpriserne, 

men også forslag der løser udfordringen omkring liberaliseringerne og dermed kreditrisikoen og kra-

vene til supplerende sikkerhed ved SDO obligationerne.  

BRFkredit påtænker ligesom Nykredit, at RO lånene skal være lån med afdrag og fast rente. Det øger 

således afdragene og mindsker en refinansieringsrisiko ved rentetilpasningslånene. 

En begrænsning af produktudbuddet mindsker ligeledes udfordringen med små illikvide serier, selv-

om likviditeten fortsat vil udgøre en sårbarhed ved både BRFkredit og Nykredits modeller.  

                                                           
115 http://www.brf.dk/412568AF004881F2/alldocs/DOCCWEF-
8SVDSG/$File/dynamisk_tolagsbelaaning_kontracyklisk_sektorloesning.pdf 
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At BRFkredits forslag ligger så tæt op af Nykredits kan som skrevet tidligere have den grund, at BRF-

kredit heller ikke har en stor bank i ryggen, hvorfor de også får sværere ved at fremskaffe den supple-

rende sikkerhed end Realkredit Danmark og Nordea Kredit. 

Nykredits og BRFkredits forslag er i det hele taget meget ens. Man er dog uenig i, hvordan lånegræn-

serne skal sikres. Nykredits model for lånegrænsen er meget simpel, idet det altid er ved 60 %, hvor 

BRFkredits bygger på mere tekniske beregninger. 

Nykredit har valgt at sætte lånegrænsen for SDO obligationer ved en konstant på 60 % ved udstedel-

sen. I Nykredits model skal der således prisfald på 25 % for, at Nykredit skal stille supplerende sikker-

hed. Nykredit må således mene, at lånegrænsen på 60 % sikrer en lille risiko for, at de skal ud og stille 

supplerende sikkerhed. 

BRFkredits model forsøger, at beregne en ønsket maksimal vækst i ejendomspriserne, og SDO belå-

ningsgrænsen skal så reduceres med forholdet mellem modelprisen og de gennemsnitlige ejendoms-

priser.  

BRFkredits idé til beregningerne og et eksempel herpå, vil blive gennemgået nedenfor: 

Modelprisen begrænses i forhold til, hvor hurtigt den kan vokse, og den kan formuleres som:116 

𝑀(𝑡) = min  (𝑣(𝑡 −  ∆𝑡, 𝑡) ∗ 𝑀(𝑡 − ∆𝑡), 𝐸(𝑡)) 

Hvor 
M(t): Værdien af modelindekset for den maksimale ejendomspris til tid t. 
E (t): Værdien af indekset for de faktiske ejendomspriser til tid t. 
V(t - ∆t, t): Den maksimale vækstfaktor til mellem tid t-Δt  og t, som bestemmes ud fra fundamentale 

økonomiske faktorer. 

I perioder med kraftig ejendomsprisvækst sænker modellen den effektive belåningsprocent set i for-

hold til den faktiske ejendomspris. Denne korrigerede belåningsprocent beregnes som: 

𝑏(𝑡) =   𝑏(𝑡) ∗   𝑀(𝑡)
𝐸(𝑡)  

Hvor 
b(t)private: Maksimale belåningsprocent for ejendomskategorien, dvs. 80 % for private. 

                                                           
116 http://www.brf.dk/412568AF004881F2/alldocs/DOCCWEF-
8SVDSG/$File/dynamisk_tolagsbelaaning_kontracyklisk_sektorloesning.pdf 
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Hvis for eksempel b(t)private er 80 %, M(t) er 156, og de faktiske ejendomspriser E(t) er 160, så bliver 

den korrigerede belåningsprocent 78 %, idet modellen dermed angiver, at de faktiske ejendomspriser 

er påvirket af faktorer, der ligger udover de fundamentale økonomiske forhold. 

Det vil sige, at BRFkredits belåningsgrænse for SDO obligationer i en periode med ovennævnte prisin-

deks vil være 78 %. Det gør, at BRFkredit i en sådan situation kun bliver nødt til at udstede RO obliga-

tioner for de sidste 2 %. De kan således udstede billigere lån til låntagerne end for eksempel Nykredit, 

der kun udsteder SDO lån op til 60 %. 

Når de faktiske ejendomspriser vokser mindre end det maksimalt tilladte i modellen, vil modelprisen 

følge de faktiske ejendomspriser, og den korrigerede og faktiske belåningsprocent vil være ens.  

I perioder med kraftig vækst i ejendomspriserne vil der opbygges en forskel mellem modelprisen og 

den faktiske pris, og dermed sænkes den korrigerede belåningsprocent.  

Når væksten i ejendomspriserne igen aftager, vil modelprisen gradvist indhente de faktiske priser, og 

den korrigerede og faktiske belåningsprocent vil nærme sig hinanden. Det vil vi se i Figur 16 nedenfor. 

I BRFkredits introduktion lader de den maksimale vækstfaktor i modelpriserne følge nedenstående 

formel: 

𝑣(𝑡) =    𝑙(𝑡)
𝑙(𝑡 − ∆𝑡) +   𝑏(𝑡)

𝑏(𝑡 − ∆𝑡) ∗   12 +   0,04 ∗ ∆𝑡   

Hvor 
l(t): Er værdien af lønindekset til tidspunkt t. 
b(t): Er værdien af indekset for byggeomkostninger til tidspunkt t. 

Det vil sige, at modelpriserne tillades at vokse med gennemsnittet af stigningen i henholdsvis lønin-

dekset  og  indekset  for  byggeomkostninger  tillagt  4  %.  De  4  %  lægger   loft  over  den  ”realvækst”,  som  

BRFkredits model tillader i ejendomspriserne. Hvor højt dette loft er, er afgørende for sandsynlighe-

den for, at udstedelsen i kapitalcenteret overskrider belåningsgrænsen. BRF har valgt 4 % ligesom 

Realkredit Danmark. 
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I figur 16117 herunder er vist udviklingen i henholdsvis det faktiske ejendomsprisindeks og modelpris-

indekset samt SDO belåningsprocenten, givet at BRFkredits princip var introduceret i starten af 

1990’erne.   I figuren ses det, at i perioden omkring 2006, hvor ejendomsprisstigningerne var størst, 

ville SDO belåningsprocenten være 61 %.  

Sammenligner man nedenstående figur med Nykredits forslag, ses det, at belåningsgrænsen aldrig har 
været under de 60 %, som Nykredit forslår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet set må det konstateres, at mange elementer i de nuværende løsningsforslag kan løse man-

ge af de udfordringer, der er i realkreditsystemet. Alle forslagene er skabt for at sikre et stabilt real-

kreditsystem i fremtiden, men forudsætningerne for de forskellige realkreditinstitutter er dog så for-

skellige, at det kan virke urealistisk, at de kan blive enige om strukturen i modellen. 

Det er således de forskelle, der i øjeblikket udgør den største udfordring for realkreditsystemet.  

                                                           
117 Figuren er lavet ud fra BRFkredits beregninger. Konklusionerne drages uden skelen til, at modellens indførelse først i 
1990’erne  måske  kunne  have  ført  til  en  mindre  overophedning af ejendomspriserne og dermed et mindre gab mellem model- 
og faktiske priser. 

Figur 16: Udviklingen i det faktiske ejendomsprisindeks og modelprisindekset og SDO belåningsprocenten 
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Nedenfor vil jeg sammenholde realkreditinstitutternes tiltag med de forslag, jeg havde og på den måde 

finde frem til den metode, der bedst muligt sikrer et stabilt og likvidt realkreditsystem i fremtiden. 

4.3 Sammenfatning af forslag 

Som skrevet tidligere må formålet med det danske realkreditsystem i fremtiden være at have et sik-

kert og gennemsigtigt realkreditsystem for både låntagerne og investorerne. 

Denne gennemskuelig ser jeg kun, hvis sektoren bliver enig om en fælles løsning. Vi er ikke der nu, idet 

Nykredit og BRFkredit lancerer tolagsbelåning, og Realkredit Danmark lancerer en ny prisstruktur, 

hvorfor forslagene altså ikke er ens, og dermed forsvinder enkeltheden i realkreditsystemet. 

BRFkredits og Realkredit Danmarks forslag er udspil til en fælles sektorløsning. 

Nedenfor er samlet konsekvenserne for realkreditinstitutterne og låntagerne ved de enkelte forslag.118 

Tabellerne er lavet med udgangspunkt i Figur 16 (side 67). Der skal således tages forbehold for, at 

denne er udarbejdet af BRFkredit, og at BRFkredit naturligvis ønsker, at deres forslag fremstår bedst 

muligt. Men da forslaget kun er et oplæg, forholder jeg mig teoretisk til tingene, idet jeg ser nogle gode 

forskelle, der er værd at diskutere.     

  

                                                           
118 Er udarbejdet med inspiration fra BRFkredit:  
http://www.brf.dk/412568AF004881F2/alldocs/DOCCWEF-
8SVDSG/$File/dynamisk_tolagsbelaaning_kontracyklisk_sektorloesning.pdf 
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For realkreditinstitutterne: 

Nedenstående Tabel 1 viser forskellige vækstscenariers konsekvenser for realkreditinstitutternes 

fundingmuligheder. 

I ovenstående Tabel 1 ses det, at der skal udstedes RO-obligationer i alle vækstscenarier ved den stati-

ske tolagsmodel. Dette er problematisk i tider med fald, idet usikkerheden omkring RO obligationerne 

derved vil stige, og der bliver således krævet en højere risikopræmie fra investorerne.  

Ved den dynamiske tolagsmodel udstedes der stort set kun RO obligationer i scenarier med kraftig 

vækst i ejendomspriserne, hvorfor det må forventes, at risikopræmierne vil være begrænsede i forhold 

til tider med fald.  

I modellen med et lag SDO obligationer vil der skulle rejses supplerende sikkerhed i forhold til belå-

ningsgrænsen i scenariet med fald i ejendomspriserne. Dette kan blive vanskeligt og dyrt for realkre-

ditsystemet, idet man hermed er afhængig af de indenlandske og udenlandske kapitalmarkeder.  

  

Ejendomspriser: Realkredit Danmarks 
model =  
Fuld SDO 

Nykredits model =  
Statisk tolagsbelåning 

BRFkredit model =  
Dynamisk tolagsbelå-
ning 

Kraftig vækst Intet behov for suppleren-
de sikkerhed i forhold til 
belåningsgrænsen. 

Udstedelse af RO obligati-
oner på det bedst tænkeli-
ge tidspunkt. 

Udstedelse af RO obligatio-
ner på det bedst tænkelige 
tidspunkt. 

Normal vækst Intet behov for suppleren-
de sikkerhed i forhold til 
belåningsgrænsen. 

Udstedelse af RO obligati-
oner under normale for-
hold. 

Begrænset udstedelse af RO 
obligationer. 
 
Begrænset behov for supple-
rende sikkerhed i forhold til 
belåningsgrænsen. 

Fald Behov for supplerende 
sikkerhed i forhold til be-
låningsgrænsen.  
Sikkerheden skal stilles på 
det værst tænkelige tids-
punkt, grundet risikoen for 
uro på kapitalmarkederne i 
en lavkonjunktur.  
Risiko for tab af SDO sta-
tus. 

Udstedelse af RO obligati-
oner på det værst tænkeli-
ge tidspunkt, grundet øge-
de risikopræmier i tider 
med lavkonjunktur. 
 
Begrænset behov for sup-
plerende sikkerhed i for-
hold til belåningsgrænsen. 

Begrænset udstedelse af RO 
obligationer. 
 
Begrænset behov for supple-
rende sikkerhed i forhold til 
belåningsgrænsen. 

Tabel 1: Konsekvenser for realkreditinstitutterne 
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For låntagerne: 

Nedenstående Tabel 2 viser påvirkningen på låntagernes rente ved de forskellige modeller i forskellige 

vækstscenarier. 

Ejendomspriser: Realkredit Danmarks model =  
Fuld SDO 

Nykredits model =  
Statisk tolagsbelåning 

BRFkredit mo-
del =  
Dynamisk to-
lagsbelåning 

Kraftig vækst Ikke fordyrende Marginalt fordyrende grun-
det udstedelse af RO obliga-
tioner,  men  i  ”gode”  tider. 

Marginalt fordy-
rende grundet 
udstedelse af RO 
obligationer, men 
i  ”gode”  tider. 

Normal vækst Ikke fordyrende Fordyrende grundet udste-
delse af RO obligationer. 

Ikke fordyrende, 
da der næsten 
ikke udstedes RO 
obligationer. 

Fald Væsentligt fordyrende, da omkost-
ninger til fremskaffelsen af den sup-
plerende sikkerhed i forhold til be-
låningsgrænsen videreføres til lån-
tagerne via bidrag. 

Væsentligt fordyrende, 
grundet udstedelse af RO 
obligationer  i  ”dårlige  tider” 
 

Ikke fordyrende, 
da der næsten 
ikke udstedes RO 
obligationer. 

Tabel 2: Konsekvenser for låntagerne 

I Tabel 2 ses det, at i den dynamiske tolagsmodel vil lånene være fordyrende i perioder med kraftig 

vækst i ejendomspriserne. Det må dog vurderes, at den ekstra rente på RO obligationerne i den perio-

de må være mindst, da den er sammenfaldende med økonomisk højkonjunktur.  

Dette er ikke tilfældet i den statiske tolagsmodel ved fald i ejendomspriserne. Her skal der således 

udstedet RO obligationer i en tid med lavkonjunktur, hvorfor det må forventes, at investorerne kræver 

en højere risikopræmie.  

Ved den fulde SDO model vil være fordyrende i scenariet med prisfald på ejendomsmarkedet, og i 

samme scenarie er der risiko for tab af SDO status, såfremt den supplerende sikkerhed ikke fremskaf-

fes. 

For investorerne er det vigtigt, at realkreditsystemet giver den største grad af gennemskuelighed.  

I det nuværende system med fuld SDO belåning, og hvor dette er identisk for hele sektoren, er der en 

høj grad af gennemskuelighed set fra investorside. Efter min mening kan denne gennemskuelighed 

kun bibeholdes, hvis der findes én fælles løsning for hele sektoren. 

Det er imidlertid problematikken omkring supplerende sikkerhed ved SDO lovgivningen, der deler 

vandene, idet de forskellige realkreditinstitutter har forskellige forudsætninger for at fremskaffe disse 
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midler. Det er derfor naturligt, at Nykredit og BRFkredit arbejder hen mod at mindske risikoen for at 

skulle stille den sikkerhed.  

Idet Realkredit Danmark og Nykredit endnu ikke har implementeret deres forslag, men først gør det 

senere i år, er det fortsat uvist, hvad det kommer til at betyde for deres kunder. Dog er det sikkert, at 

det bliver dyrere for kunderne, men om der er forskel, eller hvor stor en eventuel forskel er, vides ikke.  

Det er derfor vanskeligt, at diskutere om Realkredit Danmarks kunder bliver stillet bedre eller dårlige-

re end kunderne i Nykredit. Men set ud fra forslagene har Realkredit Danmark nemmere ved at lave 

attraktive priser i forhold til Nykredit i tider med normal og kraftig vækst, idet Nykredits højere priser 

bliver bestemt af investorerne, mens Realkredit Danmark selv bestemmer deres prisstigninger gen-

nem højere bidrag. Realkredit Danmarks priser bliver først påvirket af investorerne den dag, at de skal 

ud og fremskaffe supplerende sikkerhed i forhold til SDO kravene. 

Det må derfor tænkes, at Nykredit må have en vis smertetærskel for, hvornår de mister for mange 

kunder til konkurrenterne, såfremt de har en væsentlig højere pris. 

Hele denne diskussion omkring konkurrence mener jeg ikke er sund i forhold til at finde en stabilt og 

likvidt realkreditsystem. For det er i sidste ende investorerne, der vurderer, hvorvidt systemet er gen-

nemskueligt nok til, at de ønsker at investere i danske realkreditobligationer. Så indførelsen af flere 

systemer vil blot gøre systemet mere kompliceret og gennemskueligt for investorerne. 

Jeg mener således, at der skal regulering til for, at finde fælles fodslag. Ved en fælles løsning udelukker 

man konkurrencediskussionen. Jeg mener samtidig, at det er Nykredit og BRFkredits forslag, at der 

skal arbejdes videre med, idet jeg ser kravene omkring supplerende sikkerhed som den største udfor-

dring for realkreditsystemet, og idet Realkredit Danmarks udspil indtil videre ikke berører ændring i 

lånegrænsen for SDO obligationer, ser jeg ikke deres udspil som løsningen for hele realkreditsektoren.  

Samtidig ses det i de tre udspil, at alle realkreditinstitutterne er enige om, at udfordringerne omkring 

kreditrisiko, likviditetsrisiko, refinansieringsrisiko og problemet omkring stabil finansiering løses ved 

at mindske udstedelserne af rentetilpasningslån og derimod hæve andelen af fastforrentede lån og lån 

med afdrag.  

Så det er altså SDO lovgivningen, der udgør uenigheden og dermed problematikken.  

Om det skal være BRFkredits forslag eller Nykredits forslag, der skal implementeres skal diskuteres i 

instanser, der ser på tingene med objektive øjne. Dermed bør det være Finanstilsynet og til sidst rege-

ringen, der vedtager den endelige model.  
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Ud fra BRFkredits beregninger kan Nykredits belåningsgrænse på 60 % virke streng, idet BRFkredits 

beregninger viser, at lånegrænsens minimum i 2006 burde være 61 %. Dermed kan det diskuteres om 

Nykredits lånegrænse burde være højere, og måske 70 %, idet vi antager, at en boligboble som vi så 

under finanskrisen ikke genopstår grundet fremtidige hårdere kreditvurderinger. Hvis dette blev ind-

ført ville Nykredit kunne tilbyde en billigere samlet lånepakke for låntagerne, idet den nu blev udgjort 

af en højere andel af SDO obligationer. 

Ulempen ved BRFkredits forslag er, at det kan udløse nogle meget små serier af RO obligationer. Der er 

således fare for en indlåsningseffekt i disse serier, hvilket vil skade mobiliteten på boligmarkedet. 

Denne fare er der også i Nykredits forslag, men i mindre grad, grundet den lave belåningsgrænse for 

SDO obligationerne. Så måske er belåningsgrænsen i Nykredits forslag alligevel velbegrundet, idet det 

mindsker risikoen for indlåsningseffekt.  

En anden ulempe ved BRFkredit forslag er, at den bygger på tekniske beregninger, der bygger på for-

skellige forudsætninger, hvorimod Nykredits er meget simpel.  

Generelt må det vurderes, at Nykredits model er bedst overfor investorerne, idet modellen er meget 

simpel og jævnfør BRFkredits beregninger vil pantsikkerheden for SDO obligationerne stort set aldrig 

være i fare ved en belåningsgrænse på 60 %, hvorfor en sådan investering vil være meget sikker for 

investorerne.  

På den anden side vurderer jeg, at BRFkredits model er bedst for låntagerne, idet denne generelt har 

en højere belåningsgrænse for udstedelse af de billigere SDO obligationer. Modellen er ikke så gen-

nemskuelig som Nykredits, idet der arbejdes med indeksberegninger, hvorfor investorernes risiko i 

dette system overordnet set må vurderes som større end ved Nykredits simple model.   

Dog ser jeg BRFkredits model som den bedste i forhold til SDO lovgivningens krav om supplerende 

sikkerhed, idet denne tager højde for påvirkningen af boligpriserne ved modellens indførsel. Bliver 

den indført i dag, vil den ikke påvirke boligpriserne i samme grad, som hvis Nykredits model bliver 

indført i dag.  

Ifølge BRFkredits beregninger i Figur 16 (side 67) vil belåningsgrænsen ikke skulle sænkes i øjeblik-

ket, da de nuværende boligpriser er normale i forhold til BRFkredits indeksberegninger. Det vil såle-

des ikke blive dyrere for låntagerne, idet de kan belåne deres bolig med samme SDO belåningsgrænse 

som i dag.  
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Ved indførsel af Nykredits model må det forventes, at boligpriserne vil falde, idet det bliver dyrere for 

låntagerne at belåne deres boliger. Dette vil skade et i forvejen kriseramt boligmarked, der i dag har 

faldende priser. Dette kan derfor skade realkreditsystemet, idet der således skal stilles mere supple-

rende sikkerhed indenfor kort tid. Og dette er i en tid, hvor der fortsat er gældskrise, hvorfor det uden-

landske kapitalmarked ikke er velfungerende.   

Generelt synes jeg, at der er gode betragtninger i BRFkredits forslag, der er en mellemting mellem Re-

alkredit Danmarks og Nykredits. Det inkluderer altså en modelprisindeks og tolagsbelåning.  

Modelprisindekset er ikke til for at forudsige boligpriserne som Realkredit Danmark ønsker, men er 

derimod til for at rejse et flag for, hvornår der skal flyttes risiko over i et lag med RO obligationer. Et 

tiltag som Nykredit jo ønsker. Derfor er det meget vigtigt for hele realkreditsektoren, at de højere in-

stanser finder frem til forudsætningerne for beregningerne, såfremt denne model indføres.  

Som skrevet før må formålet med det danske realkreditsystem i fremtiden være at have et sikkert og 

gennemsigtigt realkreditsystem for både låntagerne og investorerne, og denne gennemskuelig ser jeg 

altså kun, hvis sektoren bliver enig om en fælles løsning.  

Denne løsningsmodel, som endnu ikke er færdigudviklet, bør tage udgangspunkt i BRFkredit forslag, 

idet denne tilgodeser hele realkreditsektoren frem for det enkelte realkreditinstitut. BRFkredits for-

slag ligner meget Nykredits, men der hvor BRFkredits har en væsentlig styrke, er påvirkningen på bo-

ligpriserne ved modellens implementering.  

Jeg ser således BRFkredits model som den mest komplette i forhold til en fælles løsningsmodel for hele 

realkreditsektoren.  

Det bør i sidste ende være Finanstilsynet og dernæst regeringen, der tager den endelig beslutning om-

kring realkreditmodellen, idet realkreditsektoren spiller en kolossal stor rolle i den danske økonomi. 
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5.0 Konklusion 

Dansk realkredit har gennem sin historie skabt lån med konkurrencedygtige priser for låntagerne, 

men samtidig høj sikkerhed for investorerne. Dette er muliggjort grundet realkreditsystemet simple 

opbygning og dermed høje gennemskuelighed.  

Realkreditsystemet har dog været ude for nogle liberaliseringer, der har svækket realkreditsystemets 

gennemskuelighed og dermed sikkerhed. 

Fra 1990 og frem har ændringer i udvidelse af løbetiden, forhøjelse af lånegrænsen, mulighed for op-

tagelse af tillægslån, muligheden for afdragsfrie perioder og indførelsen af rentetilpasningslån liberali-

seret realkreditsystemet.  

Kreditrisikoen for realkreditsektoren er således øget ved, at låntagerne løbende har kunnet optage 

tillægsbelåning i form af for eksempel rentetilpasningslån uden afdrag med sikkerhed i deres ejendom. 

Mange ejendomme er således blevet belånt til det maksimale i forhold til ejendommenes værdier.  

Kreditrisikoen opstår når risikoen for, at låntager ikke kan honorere sine forpligtigelser, overfor real-

kreditinstituttet øges. Bliver låntager fyret, og ejendommen må sælges på tvangsauktion, er sikkerhe-

den for, at realkreditinstituttets lån bliver dækket mindre jo mere belåning, der er lavet. 

En anden faktor der har øget kreditrisikoen, men også likviditetsrisikoen hos realkreditinstitutterne, 

er indførslen af rentetilpasningslån. Likviditetsrisikoen øges ved udbetaling af flere rentetilpasnings-

lån, grundet refinansieringsrisikoen, fordi realkreditsektoren ved refinansieringen er afhængig af til-

standen i det indenlandske og udenlandske kapitalmarked.  

Kreditrisikoen øges grundet risikoen for, at låntagerne ikke kan honorere deres fremtidige forpligti-

gelser ved en fremtidig rentestigning. 

Udover liberaliseringerne har realkreditsystemet siden 2007 været påvirket af nye lovkrav om udste-

delse af SDO obligationer. Den største udfordring for realkreditinstitutterne ved SDO lovgivningen er 

kravet om, at realkreditinstitutterne skal sikre tilstrækkelig supplerende sikkerhed i SDO kapitalcent-

rene, hvis for eksempel markedsværdien af ejendommene falder.  

Samtidig truer fremtidige lovkrav fra Baselkomiteen (Basel III), der indeholder to likviditetskrav. Et 

krav, der skal sikre tilstrækkeligt store likviditetsstødpuder i den finansielle sektor, og et krav om sta-

bil finansiering. Specielt kravet om stabil finansiering truer de nuværende rentetilpasningslån eksi-

stens. 
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Men også kommende lovgivning inden for forsikrings- og pensionssektoren truer indirekte det danske 

realkreditsystem. Solvens II stiller krav til ratings, og om hvor stor en andel af realkreditobligationer 

forsikrings- og pensionsselskaberne må aftage.  

Grundet ovennævnte liberaliseringer og øgede lovkrav står det danske realkreditsystem overfor ud-

fordringer, der skal løses for at bibeholde et stabilt og likvidt system. For den seneste markedsudvik-

ling har vist, at de udstedte obligationer er meget likvide, og sikkerheden er på niveau med statsobliga-

tioner. Udfordringen ligger således i at bibeholde denne status. 

Det er især udfordringerne omkring kreditrisikoen, refinansieringsrisikoen og kravet omkring supple-

rende sikkerhed for SDO obligationer, der udfordrer realkreditsystemet, og det er således disse pro-

blematikker, der skal fokuseres på, når en løsningsmodel skal implementeres i realkreditsektoren. 

Kreditrisikoen mindskes ved at udstede en mindre andel af rentetilpasningslån samt lån med afdrags-

frihed. Sådanne lån bør kun være muligt at optage for de mest økonomisk robuste låntagere. 

Ved en mindre andel af rentetilpasningslån nedsætter man også refinansieringsrisikoen, idet en min-

dre pulje af lån skal refinansieres hvert år. 

Rentetilpasningslån og afdragsfrie lån har fået skyld for, at være medvirkende til den boligboble der 

startede i 2005. Ved et mindre antal af disse lån minimerer man ligeledes risikoen for endnu en bolig-

boble i fremtiden. 

Og det er nemlig også risikoen for svingende ejendomspriser, der danner problematikken omkring 

kravene til supplerende sikkerhed overfor investorerne ved SDO lovgivningen.  

Finanskrisen har nemlig vist, at der er en betydelig sammenhæng mellem udviklingen på ejendoms-

markederne og risikoaversionen på de internationale kapitalmarkeder. Det vil sige, at jo mere stabile 

boligpriserne er, jo sikrere vil pantsikkerheden bag det udstedte lån være, og dermed vil investorerne 

føle sig mere trygge ved investeringerne. 

Usikkerheden omkring anskaffelsen af supplerende sikkerhed kan yderligere nedsættes ved at ned-

sætte lånegrænsen for udstedelse af SDO obligationer. Den resterende del af lånet op til belånings-

grænsen på de 80 % kan dermed udstedes via RO obligationer. 

Der er i øjeblikket en heftig debat blandt aktører i realkreditsystemet om, hvordan en fremtidig løs-

ning på ovennævnte problematikker ser ud.  
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Realkredit Danmark ønsker en model, der fremadrettet skal fastlægge, hvor meget fast ejendom højst 

bør stige år efter år, en såkaldt langsigtet pris for boligen. 

De starter dog i første omgang med at løse problematikkerne omkring kreditrisiko og refinansierings-

risiko ved at lade bidraget stige på rentetilpasningslån og lån uden afdrag. På denne måde forventer 

Realkredit Danmark således, at låntagerne søger mod de mere sikre fastforrentede lån med afdrag, 

hvorfor kreditrisikoen og refinansieringsrisikoen alt andet lige vil falde. Men Realkredit Danmark har 

altså ikke taget stilling til problematikken omkring supplerende sikkerhed.  

Det har Nykredit og BRFkredit, der begge arbejder med en tolagsbelåning. Både Nykredit og BRFkre-

dits modeller indeholder løsningsforslag til kreditrisikoen, refinansieringsrisikoen og altså også pro-

blematikken omkring supplerende sikkerhed. 

I Nykredits forslag skiller grænsen mellem de to lag ved belåningsgrænsen på 60 %. BRFkredits model 

er mere kompliceret end Nykredits, idet belåningsgrænsen er dynamisk i forhold til udviklingen i 

ejendomspriserne.  

BRFkredits model bygger på et modelprisindeks, der løbende beregner den maksimale belånings-

grænse for udstedelse af SDO obligationer. 

Jeg mener, at der er rigtigt gode intentioner i både Nykredits og BRFkredits forslag, og det bør nu være 

højere instanser, der finder den endelig model for fremtidens realkreditsystem. 

Dog ser jeg BRFkredits model som den mest komplette i forhold til hele realkreditsektoren, idet denne 

model indeholder løsningsforslag til alle de udfordringer, der er i det nuværende realkreditsystem. Jeg 

finder det derfor naturligt, at det er Finanstilsynet og dernæst regeringen der ud fra BRFkredits udspil, 

finder frem til den model, der skaber den fornødne stabilitet i hele realkreditsektoren, således at ra-

tingbureauerne og investorerne fortsat sætter lighedstegn mellem danske realkreditobligationer og en 

sikker investering. 
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