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Abstract 
The current low interest rates combined with the low levels of unemployment, has affected the Danish 

real estate market with increasing housing prices. Consequently, prices have reach a level equivalent to 

what we observed before the financial crisis, which in 2006 was all time high.  

   The Danish mortgage system has a huge impact on the Danish economy in which the Danish home 

owners have the highest debt compared to disposable income in the OECD. Furthermore, the Danish 

mortgage market has changed substantially over the last two decades introducing adjusted mortgage rate 

loans and interest-only loans. These loans have become very popular and they constitute more than half 

of the outstanding debt in the mortgage market for homeowners. This makes the mortgage system much 

more sensitive to changes in interest rates and it has increased the volatility of housing prices. 

 

This thesis seeks to investigate the potential threats to the Danish mortgage system and further look into 

how the increasing regulation from legislators of both the EU commission and the Danish government 

influences the mortgage system. Additionally, this thesis will examine how these threats and increasing 

regulations will affect the Danish homeowners and the prices on the housing market. 

The Danish bond market almost froze after the crisis due to systematic risks in the real estate mortgage 

system. This have resulted in increased regulation. The regulations from the EU commission requires a 

stricter capitalization of the financial institutions, in order to ensure that they can withstand economic 

pressure by having an increased level of capital buffers. The Danish FSA introduced a supervisory 

Diamond for the Danish mortgage lending with restrictions on the institutions lending policy to bring 

down the systematic risk factors within the mortgage system. The institutions, both banks and real estate 

mortgage lenders, have already taken big steps to meet the requirements from the legislators, which will 

be fully implemented in 2019 & 2020. These regulations have made the system less systematic and safer, 

however there still exists several risks within the mortgage system. This is due to the liberalization of 

mortgage lending from the early 2000 as well as the dependence on accessing the financial markets. 

Furthermore, the regulations influence the business of the institutions through higher costs when holding 

more equity as well as specific requirements for the recognition of assets, which influences the 

attractiveness for the investors to hold mortgage bonds.  

   The prospects of higher interest rates and more regulation will affect the real estate market with higher 

costs for the mortgage lending institutions and thereby the homeowners. Since more than half of the 

mortgage loans has adjusted interest rates with no repayments, there is still a huge interest rate risk for 

both the mortgage lending institutions and the homeowners. This may consequently lead to a higher rate  

of default on the homeowners’ mortgage loans, which increases the systematic risk that the legislators so 

desperately try to minimize. 
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1. Realkreditsystemets betydning for det danske boligmarked  
 
1.1 Indledning 

De danske boligejere er knapt kommet oven vande efter sidste finans- og boligkrise, førend snakken endnu 

engang går på, at en ny potential boligboble kan være under opsejling grundet de kraftige eksponentielle 

stigninger efter forrige krisen. Siden krisen er der fra politisk side forsøgt at øge væksten ved blandt andet 

at sænke renten til et historisk lavt niveau, som også er med til at tilskynde investeringer, blandt andet i 

fast ejendom.  

   Et boligkøb er blandt danskernes største enkeltstående investering, og er derfor en beslutning, der kan 

have store konsekvenser for den enkelte person og dennes familie. Som enhver anden investering 

indeholder boligkøbet risiko, og denne risiko må betragtes som værende stor idet den ikke er 

veldiversificeret. Ydermere er investeringen ofte gearet, da ikke alle købere har en betydelig egenkapital, 

hvilket betyder at boligejere skal finansiere købet gennem fremmedkapital som ofte sker gennem et 

realkreditinstitut.  

 

Det danske realkreditsystem er over 200 år gammelt og et af verdens mest velfungerende systemer til 

finansiering af fast ejendom. Det bygger på et balanceprincip, hvor realkreditinstituttet udsteder 

obligationer til køb af fast ejendom, som investorer køber grundet deres meget lave risiko. 

Realkreditinstitutterne beholder kreditrisikoen, og er derfor det direkte bindeled mellem lånet og låntager, 

mens den resterende lave risiko overtages af investorerne. Balanceprincippet skaber gennemsigtighed, og 

beundres af mange lande. Dette skyldes blandt andet, at der ikke har været nogen konkurser siden 1797, 

hvor det første realkreditinstitut blev oprettet, hvorfor realkreditobligationer har den højest mulige rating, 

og betragtes som en af de mest sikre aktiver, der kan investeres i. Der er dog delte meninger om 

liberaliseringen af realkreditinstitutternes produktportefølje, der ikke længere primært består 

fastforrentede og forfinansierede lån, men hvor rente-, indlåsnings- og refinansieringsrisiko er blevet 

almindelige termer i danske realkredit. Typen af finansiering påvirker således ikke kun 

realkreditinstitutternes kreditrisiko, men i særdeleshed også låntager, da investeringen er gearet og 

risikoeksponeringen afhænger af hvilken type lån der optages. 

   Globaliseringen og samspillet i den finansielle sektor har også betydet, at store finansielle institutioner 

påvirker hinanden indbyrdes. Der er i større grad end tidligere et behov for at kunne tilgå de finansielle 

markeder, og denne indbyrdes afhængighed skaber bekymring for systemiskhed. Den systematiske risiko 

er under opsyn, og der stilles i større grad krav til pengeinstitutternes sammensætning af gæld og 

egenkapital. Sådanne krav skal være med til at understøtte en mere afbalanceret finansiel sektor, men 

selvsamme krav begrænser også pengeinstitutternes valgmuligheder for at skabe indtjening. 



	 4	

Realkreditsystemets liberale ændringer har medført store ændringer i udlånsmulighederne for de danske 

boligejere, og politiske tiltag påvirker i stor grad også boligmarkedet. Er markedet overophedet, eller er 

stigningerne i det danske boligmarked blot et resultat af liberal udlånspolitik kombineret med et meget 

lavt renteniveau, og hvor længe kan priserne fortsætte opad, førend konsekvensen er en ny boligkrise? 

 

1.2 Problemformulering 

Problemformuleringen vil blive besvaret ved en grundig gennemgang af det danske realkreditsystem samt 

herunder vurdere hvilke faktorer, der har betydning for prisfastsættelsen på ejerboligmarkedet. Det har 

mundet ud i følgende problemformulering: 

 

Hvilken betydning har realkreditsystemets opbygning og risici for det danske boligmarked, og hvilken 

betydning har den øgede politisk regulering gennem Basel-komiteen og tilsynsdiamanten for 

realkreditinstitutternes forretningsgrundlag? 

 

1.3 Problemstilling 

Nedenstående spørgsmål anvendes som pejlemærker for at komme opgavens problemformulering til livs. 

1) Hvilke særlige kendetegn har den danske realkreditmodel? 

2) Hvordan påvirker de forskellige lånetyper realkreditinstitutternes såvel som boligejernes 

risiko? 

3) Hvilke risici findes i det danske realkreditsystem og kan disse karakteriseres som systemiske? 

4) Hvilke tiltag er der foretaget for at mindske den systemiske risiko, hvis denne eksisterer? 

5) Hvilke faktorer styrer udbud og efterspørgsel på det danske boligmarked? 

6) Hvordan er situationen på det danske boligmarked set i lyset af udsigten til stigende renter? 

 

1.4 Metode 

Dette afsnit har til hensigt at uddybe og diskutere de anvendte metoder, der er anvendt i dette speciale 

med henblik på at sikre indsamling af information med høj validitet og reliabilitet.  

Afhandlingens anvender det postpositiviske paradigme, hvis ontologi tager afsæt i at virkeligheden 

eksisterer, men aldrig kan blive forstået fuldt ud. Paradigmets epistemologi beror sig en objektiv realitet, 

som understreger at undersøgerens følelser og værdisæt er med til at påvirke det undersøgte og derved 

resultaterne heraf. Der stræbes efter idealet, velvidende om at det er et ideal som aldrig helt realiseres 

(Guba E. G., 1990). Dette betyder at de fremkomne resultater sandsynligvis er sande, men altid er udsat 

for falsifikation (Guba & Lincoln, 1994).  
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Afhandlingen vil tage udgangspunkt i den deduktive metode, hvor der på baggrund af generelle principper 

drages slutninger om enkelte hændelser (Andersen I. , 2008). Analysen vil tage afsæt i teorier som belyser 

hvilke faktorer, der påvirker prisdannelsen på boligmarkedet og i særdeleshed hvorledes kreditgivning 

påvirker markedet. Af denne årsag vil størstedelen af afhandlingen være bygget op omkring sekundær 

dataindsamling, men hvor det er muligt vil diskussion også bero sig på primær dataindsamling i form af 

interviews med højtprofilerede erhvervspersoner/teoretikere.  

   At anvende triangulering, hvor både den kvantitative metode anvendes og suppleres med kvalitative 

interviews supplerer undersøgelsen for på den måde sikres validiteten i de primære kvantitative 

undersøgelser ved at kryds-verificere undersøgelsens resultater. Trianguleringen sikrer at svagheder ved 

den ene metode bliver kompenseret af styrkerne ved den anden (Mays & Pope, 2000) .  

Slutteligt tager afhandlingen afsæt i den deskriptive metode, hvilket er at foretrække når man ønsker at 

komme med en rimelig sikker konklusion baseret på relationen mellem flere variable (Creswell, 2013).  

 

1.4.1 Dataindsamling 

Dette afsnit har til formål at redegøre samt diskutere, de i specialet anvendte dataindsamlingsteknikker 

samt hvorledes de opfylder de eksisterende kvalitetskriterier (Andersen I. , 2008).  Når der diskuteres 

kvalitetskriterier eller videnskabelig kvalitet foretages en vurdering af dataenes troværdighed. Målet er at 

forholde sig kritisk i sin undersøgelse af emnet, hvor der hvert enkelt metodevalg vil blive vurderet i 

forhold til validitet og reliabilitet.  

 

Sekundær data 

At undersøge allerede eksisterende data, er en forudsætning for at få forståelse og overblik over 

problemfeltet. For at sikre reliabiliteten i de sekundære data er der indsamlet fra en bred vifte af kilder 

(Olsen & Pedersen) bestående af bøger, videnskabelige artikler, aktuelle artikler i finansmagasiner samt 

anvendelse af Danmarks statistik (DST), finanstilsynet og nationalbanken med videre. De akademiske 

dokumenter og reporter er udvalgt ud fra deres citering i andres arbejde. For at sikre en høj reliabilitet er 

den nedre grænse for citeringer valgt til at være 1001. 

 

 Da afhandlingen i stor grad beror sig på tal fra DST er det vigtigt at være opmærksom på, at der er ”lag” 

i tidsregistreringen, som medfører en lille, men dog betydelig usikkerhed vedrørende de præcise data fra 

																																																								
1

 Der er få anvendte videnskabelige artikler i opgaven som har en citering på under 100, men temaet i artiklerne og konklusionerne har været i 
overensstemmelse med de andre anvendte artikler og dokumenter 
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perioden. Det er derfor vigtigt at være varsom med at drage håndfaste konklusioner, da disse data bliver 

opjusteret i op til et år efter det givne kvartal, hvorfor tallene er foreløbige. Der tages i afhandlingen 

hensyn til dette, dog vurderes det, at de oplyste kvartalstal giver et godt nok indblik i virkelighedens 

tilstand, til at kunne vurdere og konkludere sammenhænge og realiteter. 

   De udvalgte artikler fra diverse tidsskrifter som eksempelvis Børsen, er med til at give et indblik i 

mediernes bevågenhed og diskussion af boligmarkedets tilstand. I alle de udvalgte artikler er der direkte 

referencer fra boligøkonomer, eller andre prominente eksperter som giver deres syn på problemstillingen 

fremstillet i artiklen. Der er åbenlyst meget subjektivitet i disse artikler, men ideen i at de medtages, er at 

bidrage til diskussion af det danske boligmarked for at give et bredere syn på hvorledes forskellige faktorer 

påvirker boligmarkedet og realkreditsystemet. 

   Validiteten i de sekundære data er sikret ved at udvælge akademiske dokumenter, som arbejder ud fra 

samme teoretiske udgangspunkt (Olsen & Pedersen), hvor intertekstualitet opfattes som værende en 

afgørende faktor for at sikre en tilfredsstillende grad af validitet.   

 

Primær data 

Primær dataindsamling er den type indsamling som foretages af undersøgeren selv (Andersen I. , 2008). 

Til denne afhandling har den primære indsamling bestået af to ekspert interviews, med henholdsvis 

professor Jesper Rangvid & Souschef og lektor i boligøkonomi Karsten P. Jørgensen2. De to interviews 

kan beskrives som delvist struktureret hvor jeg som interviewer har en vis praktisk viden og forståelse af 

emnet, men ønsker at få belyst nye synsvinkler og informationer, som eksperterne kan bidrage med. Der 

er derfor udarbejdet en spørge/interviewguide, der angiver de emner som ønskes belyst, men med 

mulighed for at gå i dybden med særligt interessante problemstillinger (Andersen I. , 2008).  

 

Validiteten er høj i et løst struktureret interview, hvor der er mulighed for løbende at fortolke og spørge 

ind til specifikke problemstillinger der ønskes målt eller uddybet. Der kan i sagens natur stilles 

spørgsmålstegn ved de kvalitative interviews reliabilitet, men er det relevant i den kvalitative forskning? 

Meningen med de kvalitative interviews er jo netop at gå i dybden og få beskrevet et nuanceret billede af 

det der ønskes undersøgt. Det bør diskuteret, hvorvidt de kvalitative interviews skal være generaliserbare, 

dog synes det vigtigt at følge en eller anden form for struktur således, at en replikation i en vis udstrækning 

kan foretages. 

   De to ekspertinterviews er derfor udarbejdet med klare spørgsmål inden for et givent tema, hvor 

undersøgerens og de interviewedes viden indenfor området har været en forudsætning for at gå i dybden 

																																																								
2 Bilag 2 i appendix  
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med relevante problemstillinger. Dette er i sig selv med til at sikre en vis form for reliabiltet, men det må 

understreges, at der i større grad har været en ønske om at sikre en høj grad af validitet. 

 
1.5 Afgrænsning 

Grundet afhandlingens omfang har det været nødvendigt at foretage visse afgrænsninger for at sikre et 

klart og konsekvent fokus gennem hele opgaven. 

   Da hovedfokusset i afhandlingen omhandler realkreditsektorens betydning for det danske boligmarked, 

afgrænses der således fra at inddrage erhvervsudlån samt støttebyggeri. Til trods for at landbruget og 

andelsboliger påvirker realkreditsektoren og pengeinstitutternes risici og øjensynligligt har større 

likviditetsrisiko end ejerboligudlån, ses der bort fra disse, for i højere grad at kunne foretage en 

gennemgående analyse af realkreditsystemets indflydelse på ejerboligmarkedet.  

   Opgaven vil begrænse sig til at se på de mest anvendte lånetyper leveret af realkreditinstitutterne. Disse 

lånetyper optager den største andel af det samlede udlån, og giver et næsten fuldkomment billede af, 

hvilke risici forskellige lånetyper kan have for boligejerne og realkreditsektoren. Lånetyperne begrænser 

sig til at omhandle, fastforrentende obligationslån og - kontantlån, variable lån med og uden renteloft samt 

rentetilpasningslån. Der vil i opgaven blive trukket paralleller til sidste finanskrise for at give en 

grundlæggende forståelse for, hvordan boligmarkedet har udviklet sig efter krisen, og hvordan det har 

påvirket realkreditinstitutternes forretning. 

   Siden finanskrisen har Europa-kommissionen foretaget en masse tiltag for at forbedre den økonomiske 

stabilitet efter anbefaling fra Basel-komiteen3. Samtidig har der også været et øget dansk fokus herpå, 

som har mundet ud i opretholdelse af pejlemærker i forhold til en dansk tilsynsmodel. Afhandlingen vil 

afgrænse sig til at fokusere på tiltag fra Basel III og IV samt tilsynsdiamanten, og selvom flere af disse 

tiltag indeholder krav til både pengeinstitutter og realkreditsektoren, vil der blive holdt et skarpt fokus på 

de tiltag, som vedrører realkreditsektoren. Opgaven vil også inddrage tiltagenes indflydelse for 

pengeinstitutterne i det omfang, at de har en direkte eller indirekte effekt på realkreditinstitutterne. Den 

systemiske risiko gør også, at der ikke kan ses bort fra banker og andre institutioner, når 

realkreditsektorens risici vurderes. Der afgrænses i forlængelse heraf fra at inddrage en analyse af 

bankernes ejerskab af realkreditinstitutter, dels fordi de udbyder forskellige produkter, men også fordi 

pengeinstitutterne har ladet realkreditinstitutterne gå deres egne veje indtil videre.  

 

																																																								
3	Basel-komitéen blev etableret af 10 centralbankchefer i 1974. Komitéen danner ramme om drøftelse af banktilsyn og udarbejdelse af vejledende 
retningslinjer.	
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2. Bobleteori og systematisk risiko 
Afsnittet har til hensigt at fastlægge hvilken definition af bobleteori og systematisk risiko afhandlingen 

tager afsæt i, og vil danne grundlag for opgavens analyse af boligmarkedets tilstand samt 

realkreditsystemets robusthed.  

 

2.1 Definition af en boble 

Der er mange forskellige definitioner af beskrivelsen af en boligboble. Denne afhandling tager 

udgangspunkt i Stiglitz’s (1990) fortolkning som lyder; 

“If the reason the price is high today is only because investors believe that the selling price will be high 

tomorrow – when “fundamental” factors do not seem to justify such a price – then a bubble exists.” 

(Stiglitz, 1990) 

   Denne type af spekulative bobler kaldes: ”Information cascades”. (Fra økonomerne, Sushil 

Bikchandani, David Hirshleifer, Ivo Welch) (Shiller, 2008). Bobler kan opstå, i det øjeblik at folk bliver 

overoptimistiske (pessimistiske), fordi de rationelt, men forkert fortolker informationer andre har.  

Informations kaskader opstår når personer i en gruppe ser bort fra deres egne uafhængige individuelle 

samlede informationer, fordi de føler at andre simpelthen ikke kan tage fejl (Shiller, 2008). Af denne årsag 

lægger specialet stor vægt på aktuelle artikler i de danske medier, da ekspertudtalelser om boligmarkedets 

tilstand kan have stor påvirkning for meningsdannelsen af markedets tilstand. Dette underbygges af 

(Hjarvard, 2008) som skriver: ”Mediernes logik udøver indflydelse på de sociale relationers karakter og 

funktion og kommunikationens afsendere, indhold og modtagere”. 

   Hjarvads beskrivelse af mediernes indflydelse, har stor relation til ”information cascades” og heraf 

mulighed for boligboble. Hvis medierne konstant har fokus på, at boligmarkedet er overophedet, og 

priserne umuligt kan blive højere, vil det ofte blive samtaleemne for den enkelte dansker. En 

meningsdannelse på baggrund af mediernes negative syn herpå kan derfor skabe en tro på at priserne er 

for høje. Dette kan have en selvforstærkende effekt, hvis en stor del af den danske befolkning bliver 

påvirket af mediernes skriverier, og herved reelt have en indirekte effekt på boligpriserne, hvis folk 

begynder at tvivle på deres berettigelse.  

 

2.2 Systemisk risiko 

Siden finanskrisens indtog har troen på de finansielle systemer lidt et gevaldigt slag. En af hovedårsagerne 

hertil skal findes i det, der i daglig tale kaldes systemisk risiko. Systemisk risiko omhandler den type af 

risiko, hvor der findes en indbyrdes afhængighed i den finansielle sektor, som ved et kollaps af enkelte 

deltagere kan skabe en kaskade effekt, som påvirker realøkonomien som helhed. Denne risiko er blevet 
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særlig relevant i dag, da de store pengeinstitutter og det finansielle system er tæt knyttet sammen, både 

nationalt og globalt (Nationalbanken, 2015b). En indbyrdes afhængighed er ikke kun negativ i form af 

systemisk risiko, men har over årene afledt en masse positive effekter for det finansielle system med 

blandt andet lavere omkostninger, større afsættelighed og en bredere portefølje af aktiver og produkter til 

både erhvervslivet og forbrugerne. Alt dette har dog været med til at øge kompleksiteten af de finansielle 

systemer og hermed mindske den fælles forståelse af deres virke. I dagens samfund vil det være svært at 

forestille sig, at den systemiske risiko kan fjernes grundet de finansielle systemers opbygning, men det er 

til gengæld muligt at holde volatiliteten i finanssektoren nede (Rangvid & et-al, Den finansielle krise i 

Danmark., 2013). Der er særligt tre faktorer, som der bør tages højde for i forbindelse med den systemiske 

risiko (Acharya & m.fl, 2010): 

 

1) Cykliske finansielle institutter4 

2) Indbyrdes afhængighed imellem institutionerne 

3) Too-big-to fail problematikken. 

 

De cykliske finansielle institutter er defineret som dem, der er særligt eksponeret overfor visse cykliske 

aktiver, og der derfor er en høj korrelation mellem institutterne og den økonomiske udvikling. Når 

institutterne ovenikøbet laver store udlån med kort funding, er de særligt eksponeret overfor adgang til de 

finansielle markeder, hvor risikoen i krisetider stiger gevaldigt da markederne kan fastfryse grundet 

manglende tillid fra investorerne. Manglende tillid og øget risiko medfører dyrere eller i værste fald 

mangler på funding, som øger risikoen for konkurs. Prisfald på aktiver falder i forbindelse med den 

manglede tillid, hvilket vil have en generel indflydelse på den generelle økonomi. Det bedste eksempel i 

nyere tid er Lehman Brothers, som gik konkurs efter at have været særdeles eksponeret overfor 

erhvervsejendomme, hvortil fald i disse medførte så store tab at instituttet må dreje nøglen om.  

 

Den indbyrdes afhængighed mellem institutter kan have store konsekvenser, da deres forretningsmodel 

betyder at køb og salg af aktiver imellem dem er en nødvendighed. Hvis enkelte store aktører lider store 

tab eller går konkurs vil dette kunne sprede sig til resten af det finansielle system.  

 

Too-big-to-fail problematikken tilsiger, at institutter af en given størrelse har samfundsmæssig 

indflydelse og at mange andre aktører samt erhvervslivet er afhængige af deres kapitaludlån. Finanskrisen 

er et glimrende eksempel herpå, for efter Lehman Brothers' konkurs fulgte mange trop, og rystede 

																																																								
4	Gælder både realkredit- og pengeinstitutter	
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økonomien både nationalt og globalt. Problemet vedrører især institutternes øgede risikotagning, som til 

dels kan beskrives gennem Moral Harzard, hvor institutterne forventede at blive reddet af staten såfremt 

det nåede dertil, af den simple årsag at deres konkurs ville ryste økonomien.  

 

Alle disse faktorer har været med til at øge den systemiske risiko op til krisen og i givet fald været med 

til at svække markedsdisciplinen. Denne svækkelse af markedsdisciplinen har medført, at 

beslutningstagerne ved Europa-kommissionen har næret et ønske om at imødegå og mindske den 

systemiske risiko ved at nedsætte en myndighed til at håndtere og identificere systemisk risiko kaldet 

European Systemic Risk Board (ESRB). 

 

3. Dansk realkredit 
3.1 Den danske realkreditmodel - balanceprincippet 

Den danske realkreditmodel bygger som nævnt i afsnit 1.2 på balanceprincippet. Princippet bygger på 

sammenhængen mellem udlån og måden hvorpå disse finansieres (Lea, 2010). Når et realkreditinstitut 

udsteder et lån med en given løbetid, rente, afdragsprofil, valuta og konvertering skal de bagvedliggende 

obligationer matche disse. Dette medfører en transparent prisfastsættelse som minimerer risici og sikrer 

mulighed for indfrielse på markedsvilkår (Boomgaard, 2009).  

   Et realkreditinstitut fungerer som bindeled mellem investor og låntager, hvor den danske model er unik, 

da realkreditinstituttet beholder udlånene på balancen og derved bærer kreditrisikoen. Dette medfører, at 

de har et incitament til at foretage en korrekt og ansvarlig kreditvurdering, da tab ved manglende betaling 

af renter og/eller afdrag rammer instituttet. Realkreditinstitutterne tager sig betalt for denne kreditrisiko 

samt for at agere mellemand gennem en rentemarginal kaldet – bidraget, som låntager betaler til instituttet 

(Realkreditrådet, 2016a). Bidraget udgør en procentdel af restgælden, som betales gennem hele lånets 

løbetid. Historisk set har den danske model fulgt balanceprincippet som beskrevet ovenfor, men med 

indførslen af SDO-lovgivning i 2007 har udstederne af obligationerne mulighed for at vælge mellem to 

principper, henholdsvis det specifikke og det overordnede balanceprincip (Realkreditrådet, 2016a).  

 

3.1.1 Specifikke balanceprincip  

Det specifikke balanceprincip er grundlæggende set en videreførelse af det traditionelle balanceprincip, 

et 1-1 forhold hvor udlån og obligationerne bag er i overensstemmelse rent strukturelt. De væsentligste 

regler vedrører konverterings- og renterisiko, som bæres af investor samt låntager. 
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   Reglerne for konvertering betyder, at konverterbare lån kan ikke optages på baggrund af inkonverterbare 

obligationer. Dertil kan fastforrentede lån kan ikke optages på baggrund af variable forrentede 

obligationer og renten må ikke være knyttet forskellige indeks. 

Dette begrænser derved realkreditinstitutterne i at tage for store finansielle risici for at undgå spekulation 

i markedsrenten (Realkreditrådet, 2016a).  

 

3.1.2 Det overordnede balanceprincip 

Det overordnede balanceprincip giver på visse områder større fleksibilitet i forhold til risikostyring 

(Realkreditrådet, 2016a). Princippet bygger på de samme rammer som det specifikke, dog stilles der ikke 

krav om en strukturel sammenhæng mellem udlån og obligationer. Der kan således tilbydes lån med 

ubalance i fundingen, så længe de overordnede rammer overholdes, hvilket kan gøres gennem afdækning 

i derivat markedet. Det udstedende realkreditinstitut begrænses i stedet lovmæssigt ved, at der lægges 

begrænsninger på størrelsen af rente-, valuta- og optionsrisiko.  

 

3.2 SDO-lovgivningen 

Indtil 2007 havde realkreditobligationer (RO) status som særligt dækkede så længe de overholdt 

belåningsgraden (LTV5) ved optag. Man undgik altså som realkreditinstitut, løbende at skulle forholde 

sig til ændringer i huspriserne og derved LTV værdierne gennem lånets løbetid. 

   Loven om særlig dækkede obligationer trådte i kraft den 1. juli 2007, og blev vedtaget for at honorere 

reglerne for SDO’er i EU-kapitaldækningsdirektiv. Reglerne indebærer, at LTV skal overholdes igennem 

lånets løbetid, og blev vedtaget for at opfylde et politisk ønske om, at både realkredit- og pengeinstitutter 

kan have adgang til udstedelse af SDO’er (Realkreditrådet, 2016b). De særligt dækkede obligationer har 

højere rating end de almindelige RO’er, da risikoen på disse er mindre, hvorfor de er mere attraktive for 

investorer.  

 

3.2.1 RO 

Realkreditobligationer som er udstedt før 1. januar 2008, har stadig status som særligt dækkede uagtet at 

reglerne er ændret (Realkreditrådet, 2016a). Lånegrænserne for RO-belåning er henholdsvis 80% for 

ejerboliger til helårsbrug og 60% til fritidshuse med en maksimal løbetid på 30 år med mulighed for 10 

års afdragsfrihed6. 

 

																																																								
5 Loan to value 
6 Jf. Figur 3,1 i appendix 
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3.2.2 SDO & SDRO  

Lån baseret på (SDO/SDRO) skal ligeledes overholde de fastsætte lånegrænser ved optagelse. Disse er 

enslydende med RO’s LTV på 80 for ejerboliger, men der er mulighed for at få ubegrænset løbetid ved 

en LTV på 75% for ejerboliger til helårsbrug7. Reglerne for de særligt dækkede obligationer indeholder 

et krav om, at de maksimale lånegrænser skal overholdes løbende, hvor værdien af ejerboliger skal 

vurderes hvert 3. år (Realkreditrådet, 2016c). Hvis LTV overstiger lånegrænsen, skal 

realkreditinstitutterne stille yderligere sikkerhed for at gardere sig mod den forøgede risiko for tab på 

udlånene, hvilket typisk gøres ved at udstede junior covered bonds (JCB) og provenuet anvendes til opkøb 

af statsobligationer. Hertil er der en omkostning, da renten som investorerne får på JCB er støre end renten 

som instituttet får på de købte statsobligationer. JCB har sikkerhed i de samme aktiver som SDO, men er 

rangeret lavere end SDO, da SDO-investorerne betales først ved en forestående konkurs (Erhvervs- og 

vækstministeriet, 2015). Alternativ kan realkreditinstitutterne stille yderligere sikkerhed i form af en 

tabsgaranti, som ofte ydes af banker. Såfremt et institut ikke har mulighed for at stille yderligere sikkerhed 

for lånet, mister obligationen sin status som særligt dækket.  

De særligt dækkede obligationer har været særdeles populære og andelen støt stigende siden indførelsen, 

hvor andelen i januar 2015 udgjorde godt 83% af det samlede udestående8. 

 

3.2.3 Finanstilsynets godkendelse af SDO-udstedere 

Investorerne har en yderligere sikkerhed i, at finanstilsynet skal godkende udstederne. Der stilles krav til 

at udstedere skal føre løbende kontrol med pantets værdi samt stille sikkerhed ved overskridelse af LTV-

værdier og indberette kvartalsvis, hvor meget supplerende kapital instituttet har stillet9.  

   Udover den lovpligtige sikkerhedsstillelse har rating bureauerne historisk set stillet yderligere krav til 

kapitaldækningen, kaldet overkollateralisering,  for at opnå en given rating (Erhvervs- og 

vækstministeriet, 2015) 

 

3.2.4 Udfordringer ved supplerende sikkerhedsstillelse. 

I situationer med kraftige ejendomsprisfald kan det være udfordrende for realkreditinstitutterne at 

tilvejebringe yderligere sikkerhedsstillelse, dels fordi dette er omkostningsfuldt, men i ligeså høj grad 

fordi det kan være vanskelig at skaffe yderligere sikkerhed i et uroligt marked.  

																																																								
7 Jf. Figur 3,1 i appendix	
8 Jf. Figur 3.2 i appendix 
9 SDO-udstedere: (Nykredit, Totalkredit, Danske Bank, BRF-kredit & DLR kredit) SDRO-udstedere: (Nordea Kredit & Realkredit Danmark) 
(Erhvervs- og vækstministeriet, 2015) 
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   Dette viste sig ikke at blive et betragteligt problem under finanskrisen i 2008-2009, hvor det blev 

formået at opretholde likviditet i obligationsserierne, alt imens andre markeder frøs til (Erhvervs- og 

vækstministeriet, 2015). Spørgsmålet er blot hvordan tingene ville have set uden statslig støtte til både 

banker og realkreditinstitutterne, hvilket vil blive diskuteret i afsnit 3.3 nedenfor. 

 
3.3 Regulatoriske krav til kapitaldækning 

Dette afsnit vil se nærmere på de regulatoriske- og lovmæssige krav, som er med til at sikre, at 

realkreditinstitutterne er med til at opbygge kapital i opgangstider for at kunne stå imod i svære 

økonomiske tider. Flere af de danske realkreditinstitutter er så store, at konsekvenserne ved et muligt 

kollaps unægtelig vil få store konsekvenser for den danske økonomi. De er så at sige ”Too-big-to-fail. 

Uagtet, at der	 ingen realkreditinstitutter ikke er gået konkurs i over 200 år og obligationerne stadig 

betragtes som nogen af de mest sikre i verden, bør det stadig sikres at realkreditsystem har den nødvendige 

kapital til at klare sig igennem svære perioder. Dette underbygges af Lars Rohde som ved 

realkreditforeningens årsmøde 2016 udtalte”Mine hovedbudskaber er, at det er i alles interesse, at 

kreditinstitutterne er velkapitaliserede. Den risikobaserede tilgang bør fastholdes i den finansielle 

regulering” Dertil tilføjer han: ” Solid egenkapital er helt afgørende for tilliden til en finansiel 

virksomhed. Finanskrisen afslørede, at mange finansielle institutioner ikke havde en tilstrækkelig 

kapitaldækning.” (Rohde, 2016).  

   Den seneste finanskrise viste tydeligt behovet for statslig indgriben som ”lender of last resort” til både 

banker og realkreditinstitutter gennem bankpakke I og II (Finansiel stabilitet, 2016).  

EU kommissionen besluttede efter finanskrisen i 2008 sig for at stille krav til reguleringen af de finansielle 

institutioner, idet flere institutioner var tæt på at gå konkurs og andre rent faktisk gjorde det. EU-

kommissionen oprettede i 2011 ERSB til at identificere og håndtere systematiske risici, men da alle 

medlemslande har forskellige finansielle forhold, besluttede ESRB, at hvert land skulle oprette deres eget 

systemiske risikoråd, som i Danmark blev oprettet i 2012. EU kommission ønskede således en koordineret 

international indsats for at styrke gennemsigtigheden og ansvarligheden hos de finansielle institutioner 

for at forbedre størrelsen samt kvaliteten af kapitaldækningen. Det udmøntede sig i krav til at øge 

likviditeten og solvensen hos de institutionelle institutioner, hvilket blev udarbejdet i Basel III 

bankpakken, som i EU implementeredes gennem CRD IV og CRR som fastsætter reglerne for 

kapitaldækning10 (Danske Bank, 2016). Baselkomiteen danner rammerne for drøftelse af banktilsyn og 

																																																								
10	”Kapitalkravsdirektivet	(CRD	IV)	og	Kapitalkravsforordningen	(CRR)	er	henholdsvist	et	EU-direktiv	og	en	EU	forordning,	der	fastlægger	reglerne	for	
kreditinstitutters	kapitaldækning.	Da	CRD	IV	er	et	direktiv,	skal	dette	implementeres	i	dansk	lovgivning	via	Lov	om	finansiel	virksomhed	(FIL),	mens	
CRR	er	forordning,	som	vil	blive	implementeret	direkte	ind	i	danske	lovgivning	fra	1.	januar	2014.	CRD	IV	omhandler	bl.a.	regler	om	aflønning,	
governance	samt	regler	for	dialogen	mellem	kreditinstituttet	og	tilsynet	om	opgørelsen	af	det	individuelle	solvensbehov.	CRD	IV	vil	træde	i	kraft	per	
31.	marts	2014	i	Danmark.	”	
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udarbejdelse af vejledende retningslinjer, og komiteens tiltag vedtages som ofte i EU med enkelte 

modifikationer for at skabe en mere solid finansiel sektor. 

   Kapitalkravene skal indfases frem mod 2019, og fremgår af figur 3 nedenfor.  

 

 
                Figur 3.3. Kapital og likviditetskrav under Basel III (Basel-Committee, 2010) 

 

De væsentligste tiltag under Basel III vedrører (SIFI-Udvalget, 2013) (Deloitte, 2013): 

Mere og bedre kapital 

§ Højere krav til størrelsen af institutternes11 egenkapital samt kvaliteten af denne 

Mere balanceret likviditet 

§ Styrkelse af likviditet til at klare stressede perioder 

Gearingsbegrænsninger 

§ Simpel topklausul for hvor meget balancen må være i forhold egenkapitalen 

Kapitalbuffer 

§ Indførelse af to nye buffere (Modcyklisk kapitalbuffer og kapitalbevaringsbuffer/permanent 

buffer), hvilket skal styrke modstandskraften mod tab. 

§ Indførelse af forskellige systemiske buffere hvor kapitalen skal styrkes i de såkaldte SIFI-

institutter12, og der kan fastsættes yderligere krav til corporate governance samt ledelse generelt.   

																																																								
11	Gælder både realkredit- og pengeinstitutterne	
12

 SIFI institutter – systemisk vigtigt finansielt institut  
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3.3.1 CRD IV & CRR 

Indførelsen af CRD IV samt CRR vil medføre en forhøjelse af institutternes kapitalkrav og herunder 

bufferkrav. Disse vil gradvist blive indfaset fra 2016-2019, dog blev den systemiske buffer allerede 

implementeret i Danmark i 2015 (Danske Bank, 2016). Dertil skal institutterne med start januar 2014 

beregne og indberette deres gearingsgrad (samlede kapital i pct. af eksponeringsmål). 

   Implementeringen af CRD IV og CRR vil uden tvivl betyde større kapitaldækning og øgede 

likviditetskrav hos de danske realkreditinstitutter, som gerne skulle være med til at sikre en forsvarlig 

forretningsmodel, der kan modstå finansielle stressperioder. De væsentligste tiltag uddybes i afsnit 

3.3.1.1-3.3.1.4 med særligt fokus på kapitalbuffere samt kvaliteten af den likviditet et institut kan anvende 

til opfyldelse af kravene fra Basel III.  

 

3.3.1.1 Kvaliteten og størrelsen af egenkapital 

Der er som beskrevet ovenfor blevet øget fokus på både mere og bedre kapital. Som det ses af figur 3, 

betyder det konkret en forøgelse af den egentlige egenkapital fra 2% i 2011 til 4,5% i 2019 af de 

risikovægtede aktiver. Der stilles hertil centrale krav til kvaliteten af egenkapitalen, således at der er tale 

om indbetalt kapital, så som overført overskud, der ikke er fundet af instituttet selv.  

 

3.3.1.2 Hybrid kernekapital 

Den hybride kernekapital er en form for kapitalinstrument, der både indeholder elementer fra gæld og 

egenkapital. Kapitalen skal både kunne nedskrives eller konverteres til aktiekapital og må derudover ikke 

have begrænset løbetid eller have incitamenter til indfrielse. Såfremt Core Tier 1 (Egenkapital + Perment 

buffer), falder til under 5,125% kræver reglerne at den hybride kernekapital enten nedskrives eller 

konverteres gældende fra 2016 (Deloitte, 2013).  

 

3.3.1.3 Supplerende kapital 

Det er stadig muligt at anvende supplerende kapital i basiskapitalen for at overholde kravet på 8%. 

Kapitalen skal have en minimums løbetid på 5 år ved udstedelse og den hybride kernekapital må ikke 

have incitamenter til at indfri den supplerende kapital. Der er ligeledes krav om, at kapitalen enten kan 

nedskrives eller konverteres til aktiekapital ved en forestående konkurs af et kreditinstitut (Deloitte, 2013). 
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3.3.1.4 Ekstra buffer 

Ud over de anviste kapital og likviditetskrav13 har hvert medlemsland mulighed for at kræve yderligere 

kapitaldækning såfremt et institut klassificeres som et SIFI-institut. Disse buffere uddybes i afsnittet 3.4 

vedrørende SIFI-institutter.  

 

3.3.2 Øgede likviditetskrav  

Implementering af CRD IV og CRR medførte udover øget likviditets- og kapitalkrav også to 

nøglelikviditetsmål som skal sikre et bæredygtigt likviditetsberedskab på henholdsvis kort og lang sigt. 

Det korte likviditetsmål LCR (liquidity coverage ration) skal dække ubalancer mellem ind- og udgående 

pengestrømme i alvorlige stresssituationer set over en 30 dages periode. Kravet vil blive indfaset løbende 

fra 2015 – 2018, men vil allerede fra 2015 gælde SIFI’er i Danmark (Danske Bank, 2016).  

LCR er beskrevet ved formlen: 

 

LCR:		
Beholdning	af	højkvalitets	likvide	aktiver

Netto	cash-outflow	over	de	kommende	30	dage
≥ 100% 

 

Definition af højkvalitets likvide aktiver (HQLA) har været til stor diskussion i Danmark, da European 

Banking Autority (EBA) som udgangspunkt kun anså kontanter, centralbankindestående og 

statsobligationer til at være likvide nok til at blive betragtet som niveau 1-aktiver. De danske 

realkreditinstitutter ville lide under denne klassificering, da store dele af pengeinstitutternes beholdning 

af likvide aktiver indeholder realkreditobligationer, og på grund af LCR ville blive mindre attraktive. 

Derfor kæmpede den forhenværende regering for at få realkreditobligationerne klassificeret som værende 

på samme niveau som værdipapirer af høj kreditkvalitet og likviditet. Det lykkedes den 10. oktober 2014, 

hvor EU-kommissionen anerkendte realkreditobligationer som værende på niveau med statsobligationer 

set i forhold til likviditet og kvalitet (Finansrådet, 2014).  

   Realkreditobligationer kan dog ikke medregnes med mere end 70% set i forhold de andre niveau 1-

aktiver nævnt tidligere. Fra dansk side har anerkendelsen af realkreditobligationernes klassificering skabt 

henrykkelse, som Louise C. Morgensen, daværende vicedirektør i Finansrådet, udtalte ”Det har været 

afgørende for at bevare det boligfinansieringssystem, vi kender og er glade for herhjemme, og det har 

betydning for den måde, danske pengeinstitutter finansierer sig på” (Finansrådet, 2014). Dermed er det 

sikret, at institutterne i mindre omfang er tvunget til at rykke mod mere likvide aktiver, som kunne få 

indflydelse på realøkonomien (Deloitte, 2013). Det er helt essentielt at få klassificeret 

																																																								
13 jf. figur 3.3 
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realkreditobligationer som niveau 1-aktiver, hvilket kan blive en udfordring, da Basel-komitéens 

standarder er rettet mod globale SIFI institutterne, og som udgangspunkt ikke tager hensyn til 

specialinstitutter så som de danske realkreditinstitutter. Derfor bør samarbejdet i forbindelse med 

indførelsen af disse standarder være af aller højeste prioritet fra dansk side. 

 

LCR træder i kraft 1. oktober 2015 og indfases løbende frem mod 2019 startende med 60% det første år, 

70%, 80% og 100% i 201814. EU-kommissionen har dog mulighed for at skubbe 100% indfasningen til 

2019, men er foreløbig sat til 2018, da de ønsker at understrege vigtigheden af likviditetsreglerne 

(Deloitte, 2013). EBA lægger stor vægt på observationsperioden, og har mulighed for at ændre 

klassificeringen af aktivernes likviditet til nøgletalsberegningen af LCR, som inddeles i tre niveauer alt 

afhængig af aktivernes likviditet og kvalitet15. Niveau 1-aktiver kan medregnes med 100% i 

likviditetsstødpuden, hvorimod niveau 2A & B-aktiver medregnes med henholdsvis 40% og 15% i 

likviditetsstødpuden. Der anvendes et haircut16 på minimum 15% afhængig af aktivtypen, således at 

maksimalt 85% af aktivets værdi kan anvendes ved opgørelsen af LCR17. Ved stressede perioder er det 

dog muligt at få tilladelse til at komme under 100% i LCR, da de likvide aktiver ofte bliver anvendt i disse 

situationer. Kravet hertil er blot at finanstilsynet informeres, og der lægges en plan for, hvorledes LCR > 

100 igen. (Deloitte, 2013).  

 

Ud over et kortsigtet likviditetsmål er der efter finanskrisen erfaret et behov for at stille krav til et 

langsigtet likviditetsmål, som skal sikre, at pengeinstitutters likviditetsprofil er stabile over en 1-årig 

tidshorisont. Årsagen hertil findes i, at pengeinstitutter finansierer deres udlån og andre aktiviteter gennem 

en lang række finansielle kilder, blandt andet gennem indlån og ved at optage lån på de finansielle 

markeder (EVM, 2015). De finansielle kilder har forskellige egenskaber herunder løbetid, og i det øjeblik 

at pengeinstitutter vælger at finansiere en stor del af deres udlån ved kort funding på de finansielle 

markeder, kan der som under finanskrisen opstå et problem, når adgangen til kort funding begrænses af 

uroen på markederne. 

   En længere restløbetid igennem finansieringskilderne anses som værende mere stabilt, og jo mindre 

likvide et pengeinstituts aktiver siges at være, des større behov er der for stabilitet i finansieringskilderne. 

Op til den finansielle krise i 2007-2008 havde kort funding været en relativ billig måde at finansiere sig 

på i forhold andre finansieringskilder. Dertil havde de store pengeinstitutter opbygget et stort 

																																																								
14 jf. Figur 3.4i appendix 
15 jf. Figur 3.5 i appendix. 
16 Haircut er en procent, der trækkes fra markedsværdien af et aktiv. Størrelsen af haircuttet afhænger af den likviditsrisiko, der vurderes at være 
gældende for det aktivet.  
17 jf. Figur 3.5 i appendix.	
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indlånsunderskud, da størstedelen af deres udlån var finansieret via kort funding, hvor deres 

forretningsmodel med stor løbetidsmismatch og afhængighed af markedsmæssig finansiering viste sig at 

være uholdbar (EVM, 2015).  

   Set i lyset af ovenstående valgte finanstilsynet i 2010 at indføre et pejlemærke om stabil finansiering i 

form af en ”funding ratio”. Denne ratio blev indført i forbindelse med udarbejdelsen af tilsynsdiamanten18 

for pengeinstitutter i Danmark, som sigter mod at mindske risikoen i forbindelse med deres 

finansieringskilder til udlån. Siden indførelsen af pejlemærket har SIFI-institutterne opfyldt funding 

ratioen (Finanstilsynet, 2011, s.2) 

 

Funding	ratio	=
Udlån

Arbejdende	kapital	fratrukket	obligationer	med	restløbetid	<	1år
 

 

• Arbejdende kapital består af: Indlån, udstedte obligationer mv., efterstillede kapitalindskud og 

egenkapital.  

• Ind- og udlånsmassen opgøres ekskl. repo’er, dog således, at lån i Nationalbanken med restløbetid 

over 1 år indgår. Lån defineres som det trukne beløb og ikke som bevilligede lånerammer.  

• Grænseværdien er sat til 1, hvorved funding-ratioen skal være mindre end 1 

 

Med indførelsen af denne ratio har man fra dansk side besluttet at have fokus på, hvorledes 

pengeinstitutter finansierer deres udlån.  

   Basel komiteen har dog siden 2010 arbejdet på internationale regler for kreditinstitutters 

finansieringsrisici, hvilket har udmundet sig i et krav om stabil finansiering kaldet ”Net Stable Funding 

Ratio”. Kravet er endnu ikke vedtaget i EU regi, hvor der først i slutningen af 2016 vil blive taget endelig 

politisk stilling til kravets indførelse, som i så fald ville gælde fra 2018. Dog forventes det, at NSFR vil 

blive indført, da likviditetsmålet er en central del af Basel III-standarderne, som EU i øvrigt har 

implementeret (EVM, 2015). NSFR kravet ses nedenfor: 

 

NSFR:	
Stabil	funding	til	rådighed

Krævet	funding
> 100% 

 

NSRF-kravet og tilsynsdiamantens funding ratio er helt grundlæggende forskellige i deres opbygning. 

Funding ratioen stiller udelukkende krav til, hvorledes udlånet finansieres, hvor NSFR stiller krav til 

																																																								
18 Tilsynsdiamanten opstiller en række pejlemærker for, hvad Finanstilsynet som udgangspunkt anser for pengeinstitutvirksomhed med forhøjet 
risiko, og vil blive gennemgået yderligere i det kommende afsnit om tilsynsdiamanten.  
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hvordan hele balancen finansieres. Dertil vægtes de enkelte aktiver under NSFR afhængig af deres 

klassificering om stabilitet, hvilket ikke gør sig gældende i funding ratioens krav.  

Grundlæggende set kan pengeinstitutter sikre en mere stabil finansiering ved at skabe større 

overensstemmelse mellem aktivernes løbetid og likviditet på den ene side og passivernes løbetid på den 

anden. 

   Stabiliteten i aktivernes likviditet afhænger af deres omsættelighed og sikkerhed, eksempelvis vil indlån 

fra en privatperson vægte højere end en virksomheds indlån, da indskydergarantifonden dækker indlån 

op til 750.000 kr., hvorfor privatpersoner vil være mindre tilbøjelige til at hæve deres indskud, når der er 

uro på markederne og derved stille spørgsmålstegn ved pengeinstitutternes bæredygtighed. Jo mere likvidt 

et aktiv er, desto mindre stabil finansiering skal instituttet skaffe og jo lavere vægt tilskrives det i 

vægtningen i NSFR. Udlån vægtes derfor højere end eksempelvis beholdning af kontanter. Udlån kan 

ligeledes vægtes forskelligt afhængigt af hvilken sektor lånene ydet til, og om der er stillet sikkerhed for 

lånet og hvor lang løbetiden er.19 (EVM, Stabil finansiering i systemisk vigtige pengeinstitutter, 2015) 

For at opfylde NSFR kravet er det imidlertid heller ikke nødvendigt med et 1-1 forhold i løbetiderne på 

aktivsiden og balancen, men i højere grad skabe en større overensstemmelse end det har været set tidligere, 

hvor ubalancerne under finanskrisen var med til sætte pengeinstitutterne under gevaldigt pres (EVM, 

Stabil finansiering i systemisk vigtige pengeinstitutter, 2015). 

 

3.4 SIFI 

Efter finanskrisen i 2008 har der været yderligere fokus på den finansielle sektors stabilitet og 

bæredygtighed, hvor flere store pengeinstitutter gik konkurs og andre var tæt på. Denne afhængighed 

mellem den finansielle sektor og realøkonomien beskrives som systemisk risiko jf. afsnit 2.2. 

Finanstilsynet har valg at identificere, hvilke markedsdeltagere der er en markant del af den finansielle 

sektor, og hvor økonomiske problemer hos disse kan have vidtrækkende konsekvenser for virksomheder, 

husholdninger og samfundsøkonomien generelt. Disse er benævnt som de systemisk vigtige finansielle 

institutter (SIFI)20, og der stilles særligt skærpede krav til deres økonomiske stabilitet. Udvælgelsen af 

SIFI institutterne sker på baggrund af tre indikatorer, hvor overskridelse af en enkelt af disse medfører et 

prædikat som SIFI institut. Overskridelse af grænserne skal ske over en to-årig periode for at blive 

identificeret som SIFI. Jo flere indikatorer der overskrides des større er de skærpede krav om ekstra 

kapitalbuffer. Indikatorerne er som følger (EVM, Bankpakke 6, 2013): 

																																																								
19	Hertil gælder, at udlån vægtes efter deres likviditet i NSFR, desto højere likviditet jo lavere vægt – mens udlånet ikke vægtes efter deres likviditet 

i funding ratioen.  
20	Lov om Finansiel Virksomhed §308.  
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§ Balancens størrelse svarer til mere end 6,5 pct. af dansk BNP  

§ Udlån udgør mere end 5 pct. af sektorens samlede udlån 

§ Indlån udgør mere end 5 pct. af sektorens samlede indlån.  

 

Finanstilsynet har udpeget 6 SIFI institutter den. 30 juni 2016 bestående af; Danske Bank A/S, Nykredit 

Realkredit A/S, Nordea Bank Danmark A/S, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S og DLR kredit A/S, hvor 

indfasningen sker løbende frem til 2019 og den ekstra buffer ligger i intervallet mellem 1-3% af de 

risikovægtede aktiver, som skal dækkes med kernekapital21.  

 
3.5 Basel IV  

Der arbejdes i øjeblikket i Basel-komiteen for yderligere regulering af kapitalbehovet hos alle 

pengeinstitutter. Det er vigtigt at understrege, at de endelige regulativer endnu ikke er fastsat, blot at disse 

kommer til at indeholde yderligere stramninger. Det fremgår af udkastet til Basel IV-regulativerne, at der 

er tale om at introducere et kapitalgulv, der stiller minimumskrav til, hvor meget kapital, der skal afsættes 

til boligudlån. Dette vil selvsagt få stor konsekvens for realkreditten, da deres forretning netop baserer sig 

på boligudlån. De første meldinger var på et øget kapitalkrav på op imod 85mia, men nye tal fra 

Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen viser at realkreditinstitutterne skal rejse i omegnen 

af 130 mia. hvilket Basel IV kravene indføres i nuværende format (Realkreditrådet, 2016h). Hvis de øgede 

kapitalkrav i Basel IV bliver vedtaget uden særlig hensyntagen til den danske realkreditmodel, vil der 

være nogen som skal betale regningen. Det bliver svært at forestille sig, at boligejerne ikke bliver ramt af 

et øget gulvkrav. Større udgifter på boliglån vil alt andet lige have en negativ effekt på boligpriserne, da 

de nuværende ejere vil stå med større udgifter til boligposten. 

  
3.6 Tilsynsdiamanten Rangvid-udvalget 

Som et led i forsøget på at komme pengeinstitutternes høje risikotagning til livs, nedsatte finanstilsynet et 

udvalg, senere kendt som Rangvid-udvalget, som skulle udarbejde anbefalinger til, hvordan 

realkreditinstitutternes risiko kunne begrænses og samtidig sikre, at de kunne drive en rentabel forretning.  

Finanstilsynet indførte i 2010 udvalgets anbefalinger, som indeholder fem pejlemærker, der skal være 

med til at sikre stabilitet og sikkerhed i realkreditinstitutternes forretningsmodel. Der er på nuværende 

tidspunkt ikke nogen faste sanktioner ved overskridelse af pejlemærkerne, men en overskridelse kan have 

tre udfald i anvist rækkefølge. 

																																																								
21	Jf.	Figur	3.6	om	bufferkrav	og	figur	3.7	indfasningsperioden.	
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1) Instituttet modtager offentlig risikooplysning 

2) Kan blive pålagt at udarbejde redegørelse 

3) Kan i værste tilfælde få påbud om at reducere risikotagningen 

 

De fem pejlemærker omhandler i alt fem risikoparametre, som finanstilsynet ønsker at 

realkreditinstitutterne overholder (Nødgaard, 2014). Tilsynsdiamanten træder i kraft i 2018, hvor lån med 

kort funding og afdragsfrie lån senest skal opfyldes i 2020.  

 

3.6.1 Udlånsvækst  

Det første pejlemærke vedrører ønsket om at diversificere risikoen væk i de enkelte kundesegmenter ved 

at begrænse størrelsen af udlån til hvert segment. Årsagen er, at det tidligere er erfaret, at stor udlånsvækst 

til enkelte segmenter øger risikoen for tab og derved også det mulige tabs størrelse. Udlånsvæksten 

begrænses til maksimalt 15% i hvert af de fire segmenter; privat, erhverv med bolig, landbrug og andet 

erhverv. Der ses bort fra segmenter, hvor instituttet har et meget lille udlån (< 100 pct. af instituttets 

kapitalgrundlag) (Rangvid & et-al, Den finansielle krise i Danmark., 2013).  

 

3.6.2 Låntagers renterisiko 

Pejlemærket adresserer risikoen ved optagelse af variable lån eller lån med kort funding. For de variable 

lån består risikoen i, at låntagers ydelse afhænger af markedsrenten, og ved stigende renter vil låntagers 

rentebetaling forøges. Finanstilsynet vurderer ligeledes, at kortfundet lån med en løbetid på £ 2år også er 

særligt eksponeret. De kortfundet lån skal refinansieres ved udløb, og låntager risikerer derved en højere 

ydelse, hvis markedsrenten er højere end ved optagelsen. Et realkreditinstitut er eksponeret overfor 

kreditrisiko, hvor typen af udlån afgør graden af kreditrisiko. For at undgå unødig eksponering er der valgt 

at lægge begrænsninger ind i de tilfælde LTV overstiger 75%. Begrænsningerne gælder for kortfundet lån 

på £ 2 år, hvor LTV >75%, og denne type af lån må således maksimalt udgøre 25% af et instituts samlede 

udlån. Reglerne gælder kun lån til private samt lån til boligudlejningsejendomme, og der kan ses bort fra 

lån med afdækning så som renteswaps og lignende. 

 

3.6.3 Afdragsfrihed for private 

Afdragsfrie realkreditlån blev introduceret i 2003, og har været et yderst populært instrument anvendt af 

de danske boligejere, hvor andelen i 2014 lød på 52%. Ud af de samtlige afdragsfrie lån var 79% af dem 

også rentetilpasningslån (Finanstilsynet, Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2014). Uagtet af at 

afdragsfrie lån kan være et godt værktøj, og boligejerne enten kan nedbringe sine dyre forbrugslån eller 
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banklån, kan de også skabe problemer, da boligejerne i perioden med afdragsfrihed ikke får nedbragt 

deres realkreditgæld, samtidig med at de kan stå overfor en rentestigning på rentetilpasningslånet ved 

refinansiering. Fra politisk side har man ønsket at sætte en dæmper for dette, og andelen af lån med 

afdragsfrihed hvor LTV overstiger 75% må maksimalt udgøre 10% af det samlede udlån. De afdragsfrie 

lån tæller med uanset placeringen i prioritetsrækkefølgen.  

 

3.6.4 Lån med kort funding 

Ideen bag pejlemærket angående lån med kort funding skal findes i bekymringer vedrørende 

refinansieringsrisiko. Hvert år sælges der rentetilpasningsobligationer for et trecifret milliardbeløb, og i 

tilfælde af manglende markedsadgang eller ekstraordinært store stigninger i finansieringsomkostninger 

kan dette få betydelige realøkonomiske konsekvenser, hvis obligationerne er svære at omsætte. Herudover 

vil effekterne af højere renter ramme boligejernes lån i form af højere ydelser og deraf øge kreditrisikoen 

for reakreditinstitutterne. 

Derfor må andelen af udlån der skal refinansieres maksimalt udgøre 12,5% pr. kvartal, og 25% årligt af 

det samlede udlån (Nationalbanken, 2014a) (Rangvid & et-al, Den finansielle krise i Danmark., 2013). 

 

3.6.5 Store eksponeringer 

Det sidste pejlemærke tilsiger, at summen af realkreditinstitutternes 20 største eksponeringer ikke må 

udgøre mere end den egentlige kernekapital. Det skyldes, at finanstilsynet ikke ønsker, at de største 

eksponeringer bliver af så betydelig en størrelse, at institutternernes bliver for afhængige af disse.  

 

3.7 Bidragssats 

Bidragssatsen er som navnet antyder den sats eller gebyr, som realkreditinstitutterne opkræver af 

boligejerne til at dække drift, tab/sikkerhed og kapitalkrav. Selvom bidragssatsen betales som værende en 

rentesats af lånets restgæld, er den ej at forveksle med den rente på lånet som vedrører obligationen og 

betales til investor/ejer af obligationerne. Af samme årsag er der heller ikke et rentefradrag for 

bidragssatsen, men udelukkende på obligationsrenten. Realkreditinstitutterne har således også mulighed 

for at ændre på bidragssatsen igennem lånets løbetid, hvilket ikke er muligt for renten på lånet, da 

vilkårene for denne er aftalt på stiftelsestidspunktet.  

   Nedenfor i figur 3.8 ses de aktuelle bidragssatser hos de forskellige realkreditinstitutter med 

belåningsgrad på 80%. Der er yderligere differentiering for bidragssatser som afhænger at 
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belåningsgraden, hvor en lavere belåningsgrad betyder en lavere bidragssats grundet den lavere 

kreditrisiko22.  

 

 
Figur 3.8 bidragssatser, hentet fra www.mybanker.dk  d.1/9-2016 

Bidragssatserne er lavere for fastforrentet lån end Flexlån og ligeledes lavere med afdrag end uden. De 

differentierede bidragssatser skal ses som et initiativ fra sektoren, som er med til at mindske behovet for 

supplerende sikkerhedsstillelse. Differentieringen i bidragssatserne afspejler realkreditinstitutternes risiko 

på de forskellige låntyper, og er med til at få boligejerne til at søge over mod længere løbende lån med 

afdrag som analyseres i afsnit 4 som vedrører risici i den danske realkredit.  

 

Får pengeinstitutterne gavn af bidragssatserne? 

Pengeinstitutterne får en del af bidragssatsen (Jørgensen, 2016), som både er med til at dække kreditrisiko 

og kundebehandlingen. Totalkredit udtaler således (TotalKredit, 2016): ”Vi lægger ikke skjul på, at 

pengeinstitutterne i Totalkredit-partnerskabet får en del af bidragsstigningen. Det er en del af den 

samarbejdsaftale, vi har med pengeinstitutterne. Pengeinstitutterne i Totalkredit-partnerskabet stiller 

rådgivning til rådighed i hele Danmark for de mange kunder med Totalkredit-lån” 

Det samme gør sig, ifølge Karsten Jørgensen fra Lån & Spar, gældende for de øvrige banker og 

realkreditinstitutter.  

 

Kan realkreditinstitutterne uden videre øge bidragssatserne? 

Udgangspunktet er, at det kan de godt så længe det er forsvarligt i forhold til de kapitalkrav der stilles fra 

politisk side. En forøgelse skal dog godkendes af Finanstilsynet, som blandt andet Realkredit Danmark 

(RD) har oplevet i forbindelse med deres seneste udmelding om øgede bidragssatser, for at kunne leve op 

til myndighedernes krav (Sixhøj & Olsen, 2016). Årsagen til at Finanstilsynet undersøger sagen skyldes, 

at RD allerede opfylder kravene om mængden af rentetilpasningslån med kort løbetid, og derfor 

																																																								
22

	Se	appendix	figur	3.9	for	de	eksakte	forskellige	i	bidragssatser	ift.	belåning	og	realkreditinstitut.		
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umiddelbart ikke behøver hæve bidragssatsen, som rammer boligejerne. Det kan dog forventes, at RD får 

lov at hæve satserne ud fra følgende: 

1) Nykredit som er deres største konkurrent har hævet satserne og gør RD det ikke, vil låntagere søge 

over mod RD, hvor bidragssatsen er lavere. Det medfører selvsagt, at RD’s udlån af korte Flex-

lån øges, og at det derfor i fremtiden bliver sværere at imødekomme myndighedernes krav om, at 

andelen af Flex-lån maksimalt må udgøre 25pct. af det samlede udlån, hvorfor det alligevel på et 

senere tidspunkt vil få godkendelse til at øge bidragssatsen.  

 

Kursskæring 

Kurskæring er et fradrag eller tillæg til obligationskursen, som er en omkostning for låntager, når der skal 

handles obligationer i markedet til køb af fast ejendom. Omkostningen vil ske hyppigere for lån med kort 

løbetid, og er derfor en omkostning boligejerne bør være opmærksom på ligesom med bidragssatserne.  

 

3.8 Lånetyper 

Realkreditmarkedet har siden 1990’erne oplevet en stor liberalisering, hvor udvalget af lånetyper er steget 

markant med blandt andet mulighed for afdragsfrihed samt rentetilpasningslån. Dette afsnit har til formål 

at introducere de forskellige lånetyper, deres egenskaber og hvilke risici de enkelte typer af lån medfører 

for både låntager og realkreditinstitutterne. Afsnittet vil også inddrage afdragsfrihed og dennes betydning, 

 

3.8.1 Fastforrentet obligationslån 

Det fastforrentede obligationslån er som navnet antyder et lån med en fast rente i hele lånets løbetid. Lånet 

sikrer låntager en fast rente igennem lånets løbetid, uanset om der sker ændringer på lånemarkedet, og 

løbetiden kan være op til 30 år med mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år.  

   Låntagers ydelse ændrer sig ikke ved en rentestigning i markedet, til gengæld falder kursen på de 

bagvedliggende obligationer. Denne hedge modvirker tab ved fald i boligpriser, som skyldes 

rentestigninger, da kursen på de bagvedliggende obligationer falder ved en rentestigning, hvilket 

medfører, at restgælden falder, hvilket giver en kursgevinst, hvis lånet indfries før tid.  

  Hertil er det vigtigt at bemærke, at imens renter er fradragsberettiget, så er kurstab og kursgevinster i 

Danmark ikke skattepligtige for boligejere, hvorfor der ingen skattemæssige konsekvenser vil være ved 

at indfri sit lån. 

   Det særlige ved et fastforrentet obligationslån er, at obligationerne altid kan indfries til kurs 100 

(konverteringsretten), selv hvis et rentefald i markedet har medført, at kursen på obligationslånet er steget. 

Lånet optages ved salg af obligationer i markedet, hvor der udarbejdes et lånetilbud med en hovedstol, 

der svarer til ønskede provenu. På denne måde kender låntager den effektive rente, men ikke provenuet 
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før udbetalingsdagen medmindre han/hun har foretaget en kurssikring, hvorved provenuet bliver kendt 

ved optagelsen.  

 

3.8.2 Fastforrentet kontantlån 

Ved et fastforrentet kontantlån kender låntager provenuet med det samme, men til gengæld kendes den 

effektive rente og ydelse på lånet ikke før udbetalingsdatoen, med mindre låntager vælger at lave en 

fastkursaftale23. Dette er netop forskellen mellem et kontantlån og et obligationslån. Fordelen ligger i, at 

kurstabet ved obligationssalget indregnes i lånets rente, hvilket betyder at lånerenten (effektiv) er større 

end kuponrenten, og da denne er fradragsberettiget bliver ydelserne lavere ved et kontantlån end et 

obligationslån. Ulempen ved et kontantlån er, at kursgevinst ved omlæggelse af lånet bliver beskattet, 

hvorimod et kurstab ikke er fradragsberettiget. Låntager har mulighed for at fratrække sine egne 

omkostninger24 ved optagelse og ved omlæggelse af lånet, og kan i særlige tilfælde slippe for beskatning 

(Realkreditrådet, 2016d). 

 

3.8.3 Rentetilpasningslån  

Et rentetilpasningslån er et variabel kontantlån, som baserer sig på korte underliggende fastforrentede 

obligationer med en løbetid fra 1-10 år. Ideen bagved er at låntager påtager sig en højere risiko ved ikke 

at kende sin fremtidige ydelse, mod at få en lavere fast rente i den valgte løbetid. Ved lånets indgåelse 

vælges en løbetid, typisk på 1,2,3,5 eller 10 år, hvor der ved lånets udløb skal refinansieres hvilket sker 

til kurs 100. Ønsker låntager at refinansiere eller indfri sit lån førtidig, kan dette gøres på markedsvilkår, 

da obligationerne er inkonverterbare, og derfor ikke kan indfries til kurs 100 før udløb. Da et 

rentetilpasningslån er et kontantlån, vil indfrielse med en kursgevinst udløse beskatning, mens et kurstab 

ikke er fradragsberettiget (Realkreditrådet, 2016e).  

   Boligejere som overvejer at optage et rentetilpasningslån, bør være opmærksomme på, at de danske 

realkreditinstitutter har hævet bidragssatserne for især de kort fundet lån med løbetid 1-2 år. Årsagen 

hertil skal findes i to ting, dels de skærpede krav i tilsynsdiamanten, hvor de korte flexlån maksimalt må 

udgøre 25%, og at realkreditinstitutterne samtidig kan øge deres indtjening på de øgede bidragssatser, for 

de som stadig ønsker at optage de korte flexlån (Sixhøj & Olsen, 2016).  

 

 

 

																																																								
23 En fastkursaftale er en aftale om, at et realkreditlån skal udbetales eller indfries til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. Der betales en præmie i form 
af et gebyr til realkreditinstituttet.  
24 Disse omkostninger vedrører, tinglysningsafgift, stempelafgift, gebyrer til realkreditinstitutter, kurtage og honorar til formidler af lånet.  
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3.8.4 Variabelt forrentet obligationslån m/u renteloft 

Et variabelt forrentet obligationslån er indført som et alternativ til rentetilpasningslånet, hvor den variable 

rente ændres med korte intervaller på typisk 3 eller 6 måneder. Der er en smule forskel specifikationerne 

på lånet alt afhængig af, hvilket institut der vælges, men fælles er at lånene baserer sig på en 

referencerente, hvor renten der vedrører lån i danske kroner er Cibor-renten25.  

Der er for de variable lån mulighed for, at renten maksimalt kan stige til et i forvejen aftalt niveau 

(renteloft), som er med til at sikre, at renten på lånet i den givne periode ikke kan overstige denne 

procentsats. Renten på lånet vil stadig følge Cibor-renten, så længe denne ikke overstiger det aftalte loft 

for renteniveauet (Realkreditrådet, 2016f).  

   Et lån med variable rente kan indfries ved enten at tilbagekøbe de bagvedliggende obligationerne til 

markedspris, eller til en aftalt kurs på stiftelsestidspunktet, hvor kursen typisk ligger mellem 100-105. En 

anden mulighed er som ved rentetilpasningslånet at vente til udløbet for lånet, hvor det enten kan indfries 

eller refinansieres til kurs 100, og slutteligt er der også nogle typer af variable lån, som er inkonverterbare, 

hvortil særlige omstændigheder gælder for indfrielse.  

 

3.9 Afdragsfrihed  

I oktober 2003 blev det muligt for realkreditinstitutterne at tilbyde afdragsfrihed i op til 10 år til låntagere. 

Der er dog efter 10 års afdragsfrihed mulighed for at omlægge sit lån med yderligere 10 års afdragsfrihed 

såfremt LTV ikke overstiger 80%.  

   De afdragsfrie lån blev indført for at give låntagerne større fleksibilitet til selv at planlægge deres 

privatøkonomi og dermed tilpasse denne til deres livssituation. De særligt positive effekter heraf lyder 

blandt andet på muligheden for at afdrage dyrere bankgæld og medføre øget forbrug, som er med til at 

gavne hele samfundsøkonomien (Rangvid & et-al, Den finansielle krise i Danmark., 2013). Dog tilbød 

bankerne allerede afdragsfrihed inden, i prioritetslån med sikkerhed i fast ejendom til lave renter, hvilket 

var med til at lægge pres på realkreditinstitutterne for at imødekomme forbrugernes ønske om 

afdragsfrihed. Den lavere ydelse kan imidlertid også bevirke, at boligkøbere som er kortsynede, 

irrationelle eller ikke fuldt ud forstår baggrunden for den lavere ydelse, kan komme til at sætte sig hårdere, 

end de ellers ville.  

 

Indførelsen af afdragsfrihed har til også medført mindre positive effekter, som er med til at øge risikoen 

for både låntager og deraf realkreditinstitutterne såfremt låntager kommer i økonomiske problemer. Disse 

er anført nedenfor (Rangvid & et-al, Den finansielle krise i Danmark., 2013): 

																																																								
25 Copenhagen Interbank Offered Rate, som fastsættes dagligt på OMX NASDAQ. Der er også andre referencerenter, som kan anvendes til dette 
formål.	



	 27	

 

1) Mere risikabel boligfinansiering end tidligere 

2) Afdrag sikrer normalt imod prisfald og teknisk insolvens 

3) Afdrag fungerer som en egentlig opsparing 

4) Kan medføre øget boligpriser (mulighed for lavere ydelser, hvilket giver folk incitament til at 

købe dyrere)  

5) Tidspunktet for indførslen har været med til at puste liv til det overophedede boligmarked 

 
Efter optagelse af et lån med afdragsfrihed kan låntager på et senere tidspunkt komme i problemer, når 

afdragsfriheden udløber. Der har været stor politisk diskussion og nervøsitet omkring dette, hvilket 

relaterer sig til: 

 

• Ophør af afdragsfrihed kan betyde en markant stigning i ydelsen og maksimalt 20 år til at afdrage 

belåningen i boligen. Hvis dette skal undgås skal lånet konverteres til et nyt lån med en ny 

afdragsfri periode. Det er dog ikke altid muligt, for har der har været fald i boligpriserne, risikerer 

låntager at LTV nu overstiger 80 pct. af boligens aktuelle værdi. Dermed er der ikke mulighed for 

konvertering til et nyt lån og en evt. ny afdragsfri periode.  

 

Der har fra politisk side været stor bekymring for denne problemstilling, hvor den første bølge af 

afdragsfrie lån ophørte tilbage i 2013. Boligpriserne er dog steget siden krisen, hvilket har givet mulighed 

for ny konvertering med afdragsfrihed, og derfor har effekten ikke haft store negative konsekvenser for 

det danske boligmarked. Foreløbigt ser det heller ikke ud til at blive et synderligt stort problem i 2016-

2017, da det lave renteniveau med stabile boligpriser og gode lånemuligheder er med til at holde hånden 

over problemstillingen.  
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Figur 3.10 viser andelen af afdragsfrihed samt betalinger fra 2013-2015 (Nationalbanken, 2016c) 

 

Andelen af afdragsfrihed har været meget omdiskuteret og efter indførelsen af tilsynsdiamanten blevet en 

problemstilling, som realkreditinstitutterne har set sig nødsaget til at forholde sig til.  

   Siden 2013 er der set en nedadgående trend i forhold til andelen af afdragsfrie lån. Ultimo 2015 var 

andelen tæt på 50%, altså et fald på over 6% på 3 år, dertil er andelen af afdragsbetalinger steget fra 5,6 

mia. i 1.kvartal 2013 til over 7 mia. i 4. Kvartal 2015. Frem til 3. Kvartal 2014 steg afdragsbetalinger 

blandt andet som følge af faldende renter. Herefter er de forøgede afdragsbetalinger primært steget som 

følge af, at andelen af lån med afdrag er steget betydeligt.  

4. Risici i den danske realkredit 
Dette afsnit vil analysere de væsentligste risici, som den danske realkreditmodel står overfor. Årsagen til 

at opgaven har stort fokus på risici, skal ses i lyset af den tidligere beskrevet liberalisering af 

realkreditsystemet. Liberaliseringen kom efter ønske fra forbrugerne om mere differentierede produkter, 

som er med til at sikre bedre match mellem opsparing og investering, hvilket kan være en fordel for 

samfundsøkonomien generelt. 

Om end liberaliseringen har været positiv på mange områder, har det også nogle konsekvenser, når 

realkreditinstitutterne øger deres udlån med især kort fundet lån uden afdrag. 
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Problematikken kan være manglende forståelse og konsekvenser af disse tiltag, hvilket stiller højere krav 

til rådgivning og oplysning, som modtager ovenikøbet skal være villig til at modtage (Rangvid & et-al, 

Den finansielle krise i Danmark., 2013). 

 

§ Hvad er fordelene? Ved lave renteniveauer på de kort fundet lån og afdragsfrihed, kan boligejerne 

dels øge deres opsparing, nedbringe deres gæld dyre bankgæld eller øge deres forbrug, hvilket alt 

andet lige har en positiv indvirkning på økonomien som helhed. 

 

 Dette har skabt en nødvendighed for tilgang til de finansielle markeder, som ikke tidligere har været 

nødvendigt grundet de lange fastforrentede lån, hvilket betyder at realkreditsystemet nu ikke længere kun 

er afhængig af egen performance, men i særdeleshed resten af økonomien, som har øget den systemiske 

risiko betydeligt (Rangvid, 2016). 

   Der kan unægteligt tages mange risici i betragtning, men da opgavens fokus ligger på at belyse det 

danske realkreditsystem og dets påvirkning af de danske boligejere, vil de udvalgte risici være dem, som 

direkte påvirker realkreditsystemet i form af regulering, udlån og finansiering både for 

realkreditinstitutterne, men ligeledes for boligejerne.  

De lyder som følger: 

1) Kreditrisiko 

2) Renterisiko 

3) Likviditetsrisiko 

4) Indlåsningseffekt 

5) Refinansiering 

6) Bankernes rolle 

 
4.1 Kreditrisiko 

Et realkreditinstitut fungerer som beskrevet under balanceprincippet i afsnit 3.1, som mellemmand 

mellem låntager og långiver, hvor lånene bliver på instituttets balance, hvilket gør 

realkreditobligationerne yderst interessante for investorer grundet en lavere risici kombineret med 

besparelse af tid og penge på at skulle kreditvurdere låntager selv. Denne risici kaldes kreditrisiko og 

kommer til udtryk, såfremt låntager ikke kan servicere sine afdrag eller renter på sit lån, hvor størrelsen 

af risikoen afhænger af hvilken type lån der udstedes. Heri kan findes en af grundende til, at 

bidragssatserne er forskellige alt afhængig af typen af lån.  
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Kreditrisiko afhængig af lånetype 

Kreditrisikoen vil være mindre for fastforrentende lån end for rentetilpasningslån og de rene variable lån. 

Dette skyldes, at der i et fastforrentet lån er indbygget en hedge mod rentestigninger, som kan give en 

kursgevinst ved boligprisfald, såfremt renten er steget, samtidig med at lånet altid kan indfries til kurs 

100. Derudover kender låntager sin ydelse gennem hele lånets løbetid, hvilket styrker sikkerheden for at 

låntager kan servicere sin gæld, og ikke skal bekymre sig om ændringer i markedet. Der vil selvfølgelig 

altid være risici forbundet med stigende arbejdsløshed eller ændringer i låntagers personlige forhold, som 

kan influere i låntagers mulighed for at servicere sin gæld.  

   Årsagen til at kreditrisikoen er større ved rentetilpasningslån samt de variable lån, skal findes i 

usikkerheden om de fremtidige renteniveauer og eventuelt større omkostninger ved refinansieringer af 

lån. Hertil skal lægges at mange af disse lån er inkonverterbare, og først kan indfries til kurs 100 ved 

udløb.  

 

Kreditrisiko i forhold til belåningsgrad 

Kreditrisikoen er som sådan ikke afhængig af belåningsgraden, men det er til gengæld størrelsen af et 

eventuelt tab. En højere belåningsgrad betyder større sandsynlighed for, at boligens værdi ved et salg ikke 

dækker gælden til realkreditinstituttet, hvilket også afspejles i en højere bidragssats, da instituttet kræver 

en større kompensation, jo større tabet kan vise sig at blive26.  

 

Kreditrisiko ift. afdragsfrihed. 

Afdragsfrihed har ligesom belåningsgraden ikke en direkte påvirkning af kreditrisikoen, men udelukkende 

størrelsen af et eventuelt tab. Størrelsen af det mulige tab relaterer sig til, at når låntager ikke afdrager på 

sin realkreditgæld, nedbringes gælden ikke og der er selvsagt ingen større beløbsmæssig risikodækning. 

Realkreditinstitutter tager sig betalt for afdragsfrihed, ved at kurserne på lån uden afdrag er lavere end et 

lån med afdrag, og på samme vis er bidragssatserne højere på et lån uden afdrag end et med (Mybanker, 

2016), hvilket begge medfører at omkostningerne er højere for låntager, når der vælges afdragsfrihed.  

 

Realkreditinstitutters sikkerhed ved kreditrisiko 

I Danmark har vi regler for værdiansættelse af sikkerheder, belåningsgrænser og et pengeinstitut har 

adgang til at tvangsrealisere ved låntagers misligholdelse27. 

																																																								
26

	Se appendix figur 3.9	
27	Hvis låntager ikke betaler sine ydelser efter at være blevet rykket, vil realkreditinstitutterne som ofte prøve at inddrive disse gennem inkasso før 
man tvangsrealiserer. Inden tvangsrealisering er der ofte mulighed for at lave en ordning med realkreditinstituttet som midlertidigt måske kan hjælpe 
låntager med at komme på fode igen.	
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   Et realkreditinstitut bør have interesse i at foretage en korrekt kreditvurdering af låntager for at sikre, at 

låntager kan servicere sit låns ydelser. Såfremt låntager misligholder og realkreditinstituttets krav ikke 

dækkes ved realisering, opretholdes der et krav mod låntager. Det er sjældent i hverken låntager eller 

realkreditinstituttets interesse, at misligholdelse medfører tvangsrealisering, da dette er omkostningsfuldt. 

Det er ydermere ikke sikkert, at tvangsrealiseringen inddriver nok penge til at dække belåningen. Ud over 

en eventuel nedskrivning af lånet, mister realkreditinstitutterne deres fremtidige betalinger på lånet, 

hvorfor det som ofte er muligt som låntager at lave en aftale, såfremt misligholdelsen er midlertidig eller 

der på anden måde kan findes en løsning, hvor en tvangsrealisering kan undgås (Realkreditrådet, 2016g). 

Muligheden for at indgå en aftale mellem låntager og realkreditinstituttet bør anses for værende af særlig 

vigtig karakter, og står i skarp kontrast til, hvordan det fungerede i USA under seneste krise. 

 

Da huspriserne begyndte at falde i USA, medførte det, at mange boligejere blev teknisk insolvente, da 

krisen for alvor brød ud, betød det, at mange måtte gå fra hus og hjem. Låntagerne i USA havde købt 

obligationer hos diverse pengeinstitutter, hvor subprime strukturen betød, at man pakkede, solgte og 

pakkede på ny, i sofistikerede løsninger til investorer over hele verden, som betød at krisen kunne 

forplante sig i den globale økonomi (Shiller, 2008). Det var på baggrund af dette, fuldkommen umuligt 

for låntager at finde eller lave en aftale med den som ejede obligationen, hvilket medførte utallige 

tvangsrealiseringer af boliger og ejendomme. Denne kaskade effekt kunne være begrænset, såfremt USA 

havde haft et lignende system som i Danmark, hvor realkreditinstitutterne beholder kreditrisikoen, og 

derved er den eneste og direkte modtager af låntagers ydelser, som muliggør ordninger der kan nedbringe 

antallet af tvangsrealiseringer.  

De regler som realkreditinstitutterne og låntagerne er underlagt, er med til at skabe stærke incitamenter 

til forsvarlig kreditvurdering, og til at låntager kan servicere sit lån, hvilket formentlig er nogle af de 

væsentligste årsager til de lave nedskrivninger på udlån for realkreditinstitutter igennem mange år som 

kan ses af figur 8 nedenfor: 
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            Figur 4.1: Realkreditinstitutternes årlige nedskrivningsprocent 1992-2015 (Finanstilsynet, Markedsudvikling 2015) 

 

I de senere år har den lave arbejdsløshed og renteniveauet formentligt også haft en positiv effekt på de 

meget lave nedskrivninger.  

Hvornår er kreditrisikoen størst? 

Kreditrisikoen er størst i perioder hvor boligmarkedet er nedadgående, og styrkes yderligere når 

økonomien som helhed er ramt af faldende BNP, og herudover hvor usikkerheden på de finansielle 

markeder er stigende og væksten i bund. Faldende vækst medfører som ofte også stigende arbejdsløshed 

og pres på lønningerne, hvilket påvirker låntagernes økonomiske situation, og gør dem mere sårbare, 

hvilket øger realkreditinstitutternes risiko for tab. Realkreditinstitutterne lider tab i det øjeblik, at 

boligejerne ikke længere kan servicere deres gæld på lånet, og når boligens værdi ved salg ikke dækker 

LTV op til 80%. Kreditinstitutterne kreditrisiko stiger i takt med boligejernes grad af belåning, og jo 

kortere lån de har valgt til at finansiere deres boligkøb med. Af samme årsag tager institutterne sig betalt 

for den øgede risiko igennem højere bidragssatser.  

Det er alment kendt, at realkreditinstitutterne kan tilbyde belåning op til 80% af en boligs værdi, og at de 

resterende 20% (Minimum 5% egenkapital) tilvejebringes gennem egenkapital eller banklån. 

Realkreditinstitutterne lider først et tab, når en boligs værdi falder mere end 20%, og retssikkerheden i 

Danmark sikrer ovenikøbet, at instituttet efterfølgende kan gøre krav på det resterende fra debitor. 

Ovenstående er en sandhed med modifikationer, for det viser sig, at realkreditinstitutterne reelt set først 

lider et tab når boligernes værdi er faldet op til 40%, da de først inkasserer et tab i LTV intervallet 0-60% 
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(Jørgensen, 2016). Bankerne er åbenbart endnu mere eksponerede end det offentligheden har kendskab 

til, hvilket de tager sig betalt ved at bidragssatserne deles mellem bank og realkreditinstitut cirka 50/50, 

hvor betingelserne herfor findes i at bankerne bærer kreditrisikoen i LTV intervallet 60-80% og reelt set 

også fra 80-100% alt afhængighed af egenkapitalens størrelse. Som Karsten Jørgensen udtrykker det28: 

”Generelt kan man nok sige, at i opgangstider har bankerne større indtægter end de tab, der skal dækkes, 

mens at i nedgangstider (faldende boligpriser og/eller stigende ledighed), så skal bankerne dække større 

tab, end de får indtægter fra realkreditinstitutterne”. Konsekvenserne heraf er at realkreditinstitutterne, 

dels har en lavere indtjening end først antaget på bidragssatserne, men i den grad er langt mindre 

eksponerede overfor tab. Samarbejdet betyder dog også, at den systemiske risiko øges, idet 

afhængigheden mellem bankerne og realkreditinstitutterne er væsentlig større end først antaget. 

4.2 Renterisiko 

Liberaliseringen af det danske realkreditsystem har medført, at boligejerne har søgt mod lave renter og 

udlån med kort løbetid. Når låntager vælger et lån med kort løbetid, skal han omlægge sit lån ved udløb, 

såfremt markedsrenten er steget i mellemtiden, vil dette betyde større rentebetalinger på lånet fremover. 

Optager låntager derimod lån med variabel rente, korrigeres denne løbende, hvorved en rentestigning får 

indflydelse med det samme, dog kan et variabelt lån med renteloft kun stige til et givent niveau. Både 

rentetilpasningslånene og de variable lån medfører øget renterisiko i det omfang, at låntager ikke har taget 

højde for eventuelle rentestigninger, og øger dermed risikoen for flere tvangsauktioner. Potentielt stigende 

renter udgør på nuværende tidspunkt den største risiko for faldende boligpriser og tab for boligejerne og 

derigennem realkreditinstitutter og bankerne (Jørgensen, 2016).  

 

I Danmark er udlånene fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2016 steget fra 1427 mia. til 1498 mia. til 

ejerboliger og fritidshuse29, hvilket blandt andet skyldes at boligpriserne og salget har været stigende. 

Hertil skal lægges, at det for mange boligejere har kunnet betale sig at nedkonvertere grundet de lave 

renter for at opnå en lavere ydelse, men som samtidig øger restgælden hvorfor det samlede udlån også 

øges. 

 Nedenfor vises fordelingen af låntyper fra 2012-2016. 

																																																								
28 Se appendix figur 4.2	
29	Figur 4.3 i appendix	
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Figur 4.5 Egen tilvirkning, Data fra figur 4.4 i appendix 

 

Ovenfor ses tydeligt, at de danske boligejerne i stigende grad vælger fastforrentede lån frem for variabelt 

forrentede, men i særdeleshed også at boligejerne i større grad vælger de længere løbende 

rentetilpasningslån frem for dem med 1 år til udløb. Årsagen hertil skal findes i flere parametre. Dels har 

realkreditinstitutterne hævet bidragssatserne på de kort fundet lån, hvilket gør disse dyrere og derved 

mindre interessante. Det forventes, at den primære årsag hertil findes i reguleringen via CRD IV og CRR 

samt tilsynsdiamanten, som alt andet lige har tvunget realkreditinstitutterne til at hæve bidragssatserne 

for at tvinge boligejernes mod længere løbende lån og fra variabelt- til fastforrentet lån. 

 Renten er historisk lav, og mange ser derfor en fordel i at omlægge deres variable lån til fastforrentede 

for derved sikre sig mod rentestigninger og derigennem prisfald på baggrund af disse.  
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                                       Figur 4.6: Egen tilvirkning med afsæt i figur 3.14.  Fordeling af udlån fra 2012 til 201630 

 

Det er værd at bide mærke i, at boligejerne i større grad vælger fastforrentet obligationslån, som er steget 

med 7,3% siden 2012 samtidig med at rentetilpasningslån med 1-5 års løbetid er steget med 8,6%. Hertil 

er andelen af rentetilpasningslån med 1 år til udløb faldet med hele 15,1%. Der ses altså en tydelig tendens 

til, at den danske befolkning i større grad vælger længere løbende obligationslån, hvilket er med til at 

mindske renterisikoen og deraf kreditrisikoen for både boligejerne og realkreditinstitutterne. Det tyder til, 

at de pålagte reguleringer har haft den ønskede effekt. 

 

Mindre afdragsfrihed  

Som det ses af figur 13, falder afdragsfriheden i perioden med 5%. De fastforrentede lån og 

rentetilpasningslånene med 1-5 år løbetid har en stigning i udlån med afdragsfrihed, og således er det de 

korte rentetilpasningslån, hvor boligejerne i stigende grad fravælger afdragsfrihed. Bevæggrunden for 

boligejernes valg af både låntype m/u afdragsfrihed må findes i følgende tre grunde: 

 

1) De stigende bidragssatser har medført en mindre besparelse for boligejerne på kort sigt ved at 

vælge de kort løbende obligationslån, hvorfor boligejerne i stigende grad vælger at optage lån 

med længere løbetid. 

2) Det er ligeledes blevet dyrere at optage lån med afdragsfrihed, hvor især de korte lån er udsat 

grundet ovenstående. 

3) Det er især på de længere løbende lån, at rentefradraget får betydelig effekt, da der ikke afdrages 

på gælden, hvilket giver en større kontant besparelse. Dette skyldes, at de længere løbende lån har 

																																																								
30

	VF	lån	består	af	de	3	typer	rentetilpasningslån,	og	VF	m.	loft	er	en	underkategori	af	RTP	lånene	jf.	tabel	4.7	i	appendix.	

i	procent 2012K2 2016K2 Difference
Alt	udlån Samlet	udlån

FF	lån 30,7% 38,0% 7,3%
VF	lån 69,3% 62,0% -7,3%
RTP	<1år 45,3% 30,2% -15,1%
RTP	1-5år 22,3% 30,9% 8,6%
RTP	>	5år 1,7% 0,9% -0,8%
VF	m.	loft 13,9% 8,1% -5,8%

Heraf	afdragsfrie Samlet	udlån 56,4% 51,4% -5,0%
FF	lån 9,4% 11,8% 2,3%
VF	lån 46,9% 39,7% -7,3%
RTP	<1år 29,9% 18,7% -11,2%
RTP	1-5år 15,7% 20,4% 4,7%
RTP	>	5år 1,4% 0,6% -0,8%
VF	m.	loft 8,0% 3,9% -4,1%
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højere rente end de korte, hvorfor rentefradraget får større betydning kombineret med at en stor 

restgæl betyder et  større fradrag. 

 

De historisk lave renter har betydet, at de mulige konsekvenser afledt af liberaliseringen ikke har haft 

nogen særlig betydning for markedet eller boligejerne. Tværtimod har de kort fundet lån været en gevinst 

for boligejerne i perioden. Realkreditinstitutterne tog sig nemlig ikke ordentlig betalt for deres øgede 

risiko af de korte lån samt afdragsfrihed i tilstrækkelig grad.  Det skyldes i særdeleshed de øgede 

reguleringer jf. afsnit 3.3-3.7.  

   Det er kærkomment, at den øgede risici, også betales i form af lavere kurser og højere bidrag på 

optagelses tidspunktet. Det er med til at få boligejerne til at vælge længere løbende lån, som letter presset 

på renterisikoen. De øgede reguleringer i forhold til afdragsfrihed har haft samme effekt.  

 

4.3 Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisikoen er risikoen for, at et værdipapir ikke kan omsættes på det tidspunkt, hvortil investor 

eller låntager ønsker at købe eller sælge. De danske realkreditobligationer betragtes som værende 

højlikvide i samme omfang som statsobligationer, hvilket er med til at øge deres omsættelighed 

(Buchholst, Gyntelberg, & Sangill, 2010).  

   Danske realkreditobligationer udstedes som ofte i store serier, da realkreditinstitutterne for så vidt 

muligt anvender samme serier som grundlag for de mange lån. Især ved refinansiering prøver de at bruge 

samme serie frem for at åbne en ny, hvilket gør obligationerne substituerbare, og deraf mere likvide. 

Professor Finn Østrup angiver to faktorer som de primære årsager til de danske realkreditobligationers 

store likviditet. (Østrup, 2011) 

 

1) Den høje sikkerhed bag de udstedte obligationer der hænger sammen med den lave kreditrisiko.  

2) Det er et simpelt system, som gør det nemt for køber og sælger at indgå en aftale. 

 

Høj likviditet medfører lave omkostninger og mindre risiko ved køb og salg af realkreditobligationer, 

hvilket underbygger et effektivt finansielt system. Investorerne vil i nogle tilfælde også være villige til at 

betale en likviditetspræmie for at købe sig ind i en likvid obligationsserie. Det skyldes, at en investor ved 

køb af en illikvid serie risikerer, at skulle gå på kompromis med prisen, såfremt han kan være nødsaget 

til at sælge sin position før tid. Dog er der en tendens til, at de mindre illikvide serier sælger til højere 

priser end store likvide serier, altså til investors fordel, hvilket kommer til udtryk ved et begreb kaldes 

knaphedspræmien, som forklares i næste afsnit (Nationalbanken, Finansiel stabilitet, 2015, 2. halvår). Det 
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skyldes, at det ofte ikke er ejerne af obligationerne som ønsker at sælge før tid, men boligejerne som 

ønsker at tilbagekøbe deres obligationer enten på grund af salg af deres ejerbolig eller omlægning af lån. 

Der er efter finanskrisen et større fokus på likviditetsrisikoen, hvilket afspejles i, hvilke obligationsserier 

investorer helst køber sig ind i. Realkreditinstitutterne forsøger at nedbringe risikoen ved blandt andet at 

samle serierne og sikre sig, at de har en vis størrelse. 

 

4.4 Indlåsningseffekt 

Ovenstående angiver, at der er stor likviditet i de danske realkreditobligationer.  Liberaliseringen af den 

danske realkredit har medført flere lånetyper og produkter som alt andet lige øger antallet af serier og 

mindsker likviditeten. Nedenfor ses, hvorledes fordelingen af obligationernes mængde og antal papirer 

har udviklet sig de seneste 15 år. 

 

 
                   Figur 4.8 Udestående mængde og antal papirer fordelt på seriestørrelse.  

 

Der er i dag seks udstedere af realkreditobligationer, hvor Nykredit31, Realkredit Danmark og Nordea 

realkredit tilsammen står for 80% af de udstedte obligationer. Den udestående mængde er i større grad 

koncentreret i store serie og udgjorde i 2015 rundt 80% af det samlede udestående jf. figur 4.8 (venstre). 

Til trods for at antallet af obligationsserier er faldet over tid, er størstedelen af obligationerne stadig samlet 

i små serie jf. figur 4.8 (højre). Dette skyldes den brede vifte af låntyper, som tilbydes låntagerne. De 

mange antal papirer fordelt på små serier fremkommer også fordi, at realkreditinstitutterne ikke kan lukke 

																																																								
31	Inklusiv datterselskabet Totalkredit	
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serier så længe der er låntagere, som stadig tilbagebetaler på serierne. Dette skyldes det kendte 

balanceprincip, hvor betalingerne på lån og obligation skal stemme overens.  

Nogen obligationsserier bliver derfor ret små, såfremt ejerkoncentrationen ligeledes er stor i disse serier 

får investorerne i større grad mulighed for selv at sætte kursen på obligationerne.  

Dette kan medføre, at der bliver knaphedspræmier på mindre likvide obligationsserier, hvor størrelsen 

heraf, afhænger af serierne og ejerkoncentrationens32 størrelse. Disse to faktorer influerer prisfastsættelsen 

af obligationerne samt afgør, hvorvidt der er en egentlig knaphedspræmie.  

   Knaphedspræmien beskriver den merpris, som investorerne kan tillægge låntagerne, såfremt disse 

ønsker at indfri deres lån før tid. Investorerne kan presse kursen op, ved at holde på obligationerne når 

deres ejerandel er så stor, at det kan være svært for låntagerne at købe deres obligationer tilbage.  

 

Normalvis vil en rentestigning i markedet medføre et fald i obligationskursen, men i ovenstående tilfælde 

er der ikke længere fri prisdannelse, og låntager vil opleve det, der kaldes en indlåsningseffekt. 

Indlåsningeffekten betyder, at låntager ikke har mulighed for at indfri sit lån til markedskurs, hvilket kan 

blive dyrt, enten gennem en forhøjet indfrielseskurs eller ved at beholde obligationen og så senere risikere 

at skulle optage et nyt lån til en højere rente. Det kan dog være svært for låntagere at vide, hvorvidt de 

køber sig ind i en illikvid serie, og finder typisk først ud af det, når indlåsningseffekten er opstået. Låntager 

kan derimod vælge at optage et fastforrentet lån, som tidligere nævnt har en konverteringsret indbygget, 

der betyder at der trods alt er en øvre grænse for knaphedspræmien. De seneste års store renteudsving har 

betydet, at der nu kan udstedes obligationer med kuponrenter fra 1,5 – 3,5%, hvilket er med til at gøre 

obligationsserierne mindre, som derved øger risikoen for indlåsning. Dog er der ikke tegn på indlåsning, 

idet ejerkoncententrationen er lav for de ellers mindre obligationsserier (Nationalbanken, 2015d). 

 

Rentetilpasningslån er inkonverterbare og vil derfor have større sandsynlighed for at opleve en 

indlåsningseffekt, dog ikke de helt korte, da effekten heraf vil være relativ lille for låntager, når der er 

kort tid til udløb.  

   Som det fremgår af ovenstående, stiger knaphedspræmien i takt med udstedelse af mindre 

obligationsserier kombineret med stor ejerkoncentration. Af samme årsag udsteder 

realkreditkreditinstitutterne helst større obligationsserier og serier som ligner hinanden, således at der er 

substitutionseffekt. I forbindelse med den nye LCR-lovgivning som trådte i kraft oktober sidste år, har 

investorerne i mindre grad været villige til at betale samme pris for små obligationsserier som for de store. 

																																																								
32	Ejerkoncentrationen opgøres af nationalbanken, hvilket øger gennemsigtligheden i markedet. Andelen i serierne inddeles således: 
 Lavt koncentrerede < 20% ejerandel; mellem koncentrerede 20-50% ejerandel; højt koncentrerede > 50%.		
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Nikolaj Lending Jensen, underdirektør og head of funding i Nykredit udtaler således: ”Lovændringen 

betød, at vi så en ændring i efterspørgselsbilledet, og der begyndte at komme en priseffekt, hvor låntagere 

i små serier fik dårligere priser på deres lån” (Houmann, 2016). Helt konkret forsøger Nykredit og blandt 

andre BRF Kredit at samle deres obligationsserier til minimum 3,5 mia. kroner, da lovændringen gør det 

mindre attraktivt at holde mindre obligationsserier, samt at investorerne er villige til at betale mere for 

større serier (Nationalbanken, Finansiel stabilitet, 2015, 2. halvår). For at samle serierne er det blevet 

besluttet at gå væk fra fire årlige rentetilpasningsauktioner til to.  

 

Disse tiltag er med til at mindske knaphedspræmien og derfor også sandsynligheden for indlåsningseffekt. 

Som det fremgår af diskussion ovenfor, kan det også konkluderes, at udvidelsen af låntyper og produkter 

som ovenikøbet er inkonverterbare, selvsagt øger sandsynligheden for indlånseffekter. Det betyder, at der 

skal udstedes flere serier, hvilket gør hver enkelt serie mindre. Indførelsen af afdragsfrihed har også den 

effekt, at rigtig mange store obligationsejere som udgangspunkt skal indfri og omlægge deres lån 

samtidigt, hvilket alt andet lige øger knaphedspræmien.  

 

Den øgede regulering fra EU medfører, at der stilles højere krav til likviditeten, som kan påvirke 

sandsynligheden for indslåsningseffekter. Likviditetskravet LCR kan få betydning for efterspørgslen, da 

seriestørrelsen kan have indflydelse på, om den kan tælle med i den påkrævede likviditetsbuffer33.  

   Realkreditinstitutternes kritik af LCR-lovgivningen går på, at når låntagerne indfrier deres lån på mindre 

serier, kan dette nedbringe obligationsserien til under 1,75 mia., som vil påvirke investorefterspøgslen 

markant. Lars Waalen Sandberg, direktør i BRF, udtrykker således: "Det er helt meningsløst, at 

reguleringen straffer obligationsserier, hvor kunderne bare omlægger, indfrier eller tilbagebetaler deres 

lån med afdrag" (Houmann, 2016). EU-kommissionen har i et åbent brev til Morten Messerschmidt 

tilkendegivet, at den vil genoverveje, hvorvidt de danske realkreditinstitutter skal efterleve LCR-reglerne, 

da dansk forskning på Copenhagen Business School har vist, at der ikke er saglige argumenter for, hvorfor 

den danske realkredit skal omfattes heraf (Houmann, 2016).  

 

4.5 Refinansieringsrisiko 

Refinansieringsrisiko er et udtryk for manglende finansiering i markedet, som opstår i det øjeblik at 

vilkårene for de nyudstedte obligationer til refinansiering, ikke afspejler vilkårene for de eksisterende 

udlån. Refinansieringsrisikoen er opstået i forlængelse af liberaliseringen med indførelsen af 

																																																								
33	Serie på minimum 500mio EUR medregnes i LCR krav med haircut på 7%, hvor serier mellem 250-500 mio. EUR har haircut på 15%, og serier 
under 250mio. EUR kan slet ikke medregnes.		
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rentetilpasningslånene. Udlånene er udstedt som værende lån med lange løbetider, der baserer sig på kort 

løbende obligationer. Rentetilpasningslånene er derfor ikke-forfinansieret og der opstår et mismatch 

mellem lånets løbetid og de bagvedliggende obligationer (Nationalbanken, 2014a). Der opstår derved et 

behov for refinansiering, og i perioder med finansiel uro, pengepolitiske ændringer eller nedgradering af 

de danske realkreditobligationer kan dette være med til at skræmme investorerne væk eller få den korte 

rente til at stige betydeligt ved refinansieringen.  

Folketinget vedtog den 19. marts 2014 en ændring, som sikrer en fælles strategi for løsningen af 

refinansieringsrisikoen, som baserer sig på en forlængelse på op til 12 måneder af de eksisterende 

obligationer (DLR-Kredit, 2016). Reglerne indtræder når: 

 

1) Der er kraftige rentestigninger på +5% ved refinansiering af obligationer med op til 2 års løbetid. 

Låntagers rente stiger således med 5%, men sikrer til gengæld en forlængelse af de eksisterende 

obligationer.  

2) Der er manglende afsætning af obligationerne i forbindelse med refinansieringen (fejlet 

refinansiering) 

 

Begge regler finder kun anvendelse under ekstreme forhold, og sandsynligheden for disse vurderes at 

være yderst lave. Det er uanset ikke hensigtsmæssigt, at en refinansiering alene finder sted rundt årsskiftet, 

og det er derfor valgt at sprede auktionsdatoerne ud henover året. 

   Til trods for at refinansieringsrisikoen vurderes som værende lav, vil konsekvenserne heraf være 

kolossale og kunne udløse en dominoeffekt for tab hos både låntagere og realkreditinstitutter (EVM, 

Arbejdsgruppen om lige konkurrencevilkår mellem penge- og realkreditinstitutter, 2014). En stigning i 

de korte renter vil medføre større tab for boligejerne, som først vil ramme bankerne og sidenhen 

realkreditinstitutterne. En rentestigning kan også komme fra et dansk forsvar af fastkurspolitikken, hvor 

et markant kurstab i forhold til euroen vil resultere i, at den danske udlånsrente stiger, som vil betyde at 

den korte rente ligeledes stiger. Dette scenarie kan blive ganske virkeligt taget i betragtning af 

nationalbankens direktør Lars Rohdes udmelding til børsen (Praefke & Askjær, 2016): ”Vi skal fastholde 

kronens kurs over for euroen. Det gør vi med de midler, der er nødvendige”. Rentestigningens størrelse 

afledt af et kursforsvar vil være svær at forudsige, og selvom refinansieringsrisikoen øges i dette tilfælde, 

anses den stadig for at være relativ lille. 

 

Refinansieringsrisikoen er faldet betragteligt eftersom boligejerne i større grad går væk fra de meget korte 

rentetilpasningslån (F1), hvis andel er gået fra 45,3% i 2012 til 30,2% i 2016, hvorfor refinansieringen 

sker mindre hyppigt og derved mindsker risikoen. De regulatoriske krav fra EU samt tilsynsdiamanten 
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ser ud til at have den ønskede effekt ved at nedbringe udlån med kort løbetid og afdragsfrihed, som betyder 

at realkreditinstitutternes risiko mindskes betydeligt. Derudover tager de sig i højere grad betalt for den 

øgede risiko gennem de differentierede bidragssatser.  

   Realkreditobligationerne har desuden den fordel, at de er velrenommeret internationalt, og derved 

betragtes som sikker havn, som betød af investorer købte disse under sidste finanskrise.  

Udlandet har en forholdsvis stor beholdning og ejerandel af realkreditobligationer som ved udgangen af 

juni 2016 på 20% svarende til godt og vel 700 mia34.  

 

Realkreditrådet argumenterer for, at refinansieringsrisikoen må anses som værende lav, idet systemet før, 

under og efter finanskrisen ikke viste tegn på svagheder (Andersen L. L., 2011). Deres version bygger på, 

at end ikke en global finanskrise kunne ryste det danske system, og at rentetilpasningslånene aldrig har 

været udsat for uhensigtsmæssige høje rentestigninger, ej eller finansieringsproblemer ved salg af de 

bagvedliggende obligationer. Finn Østrup finder dog, at denne konklusion er en sandhed med 

modifikationer, og at især Bankpakke I indirekte var medvirkende til, at refinansieringsproblemet aldrig 

blev et problem (Østrup, 2011). 

   Ifølge et interview med Henrik Sass Larsen, var Danske bank i så voldsomme problemer under 

finanskrisen med en gearing på 36 (Lehman Brothers havde en gearing på 31), og han henviser til, at 

banken var blevet for stor til, at staten kunne lade den bukke under og udtalte: ”Vi smadrer hele 

samfundsøkonomien, hvis vi lader falde, hvad der ikke kan stå”. (Mikkelsen, 2012). Denne problematik 

understreger nok engang, at den systemiske risiko er en realitet, hvor størrelsen og afhængigheden i den 

finansielle sektor gør alle markedsdeltagere følsomme overfor udsving, som påvirker de største aktørers 

forretningsmodel.  

 

4.6 Bankernes rolle 

Bankerne har en rolle som market maker, som betyder at størstedelen af realkreditobligationer primært 

handles via bankerne på både det primære og sekundære marked (Nationalbanken, Finansiel stabilitet, 

2015, 2. halvår). 

 

§ Det primære marked er styret af balanceprincippet, der medfører at hvert enkelt boliglån 

finansieres ved tilsvarende udstedelse af obligationer. Da investorer som ofte gerne vil aftage 

større mængder, fungerer bankerne som bindeleddet mellem investor og låntager, hvor de opkøber 

obligationerne fra udstederne og sælger dem videre i blokke til investorerne. 

																																																								
34	Appendix figur 4.9		
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§ På det sekundære marked spiller bankerne en væsentlig rolle i likviditetskabelsen på 

obligationsmarkedet, da deres market making-aktivitet er med til at absorbere ubalancer imellem 

udbud og efterspørgsel, som de tager sig betalt gennem bid-ask spændet, der bestemmes af den 

risiko, de har påtaget sig ved at tage en given position i markedet.  

 

Så udover at styrke likviditeten i markedet, opkøber bankerne især de korte obligationer bag 

rentetilpasningslånene til likviditetsstyring, idet de kortløbende obligationer på bankernes aktivside 

matcher den korte varighed på deres passivside (Østrup, 2011). Nedenstående figurer viser udviklingen i 

investorkredsen samt bankernes beholdning til brug for market making. 

 

 
      Figur 4.10 Investorer i realkreditobligationer Figur 4.11Bankernes beholdning af realkreditobligationer, market-making    (Nationalbanken, 

Finansiel stabilitet, 2015, 2. halvår)  

 

 

Som det fremgår af figur 4.10 er bankernes samlede mængde af udstedte obligationer faldet de senere år, 

og udgør nu rundt 23-24%. På den ene side er bankerne siden krisen blevet mere robuste, men omvendt 

kan dette også have mindsket bankernes understøttelse af likviditeten. 

   De øgede kapital- og likviditetskrav påvirker bankernes risikotagning, og man risikerer at bankerne i 

mindre grad ønsker at agere market maker, når indtjeningen ikke længere vurderes at være tilstrækkelig 

(Nationalbanken, Finansiel stabilitet, 2015, 2. halvår). Dette fremgår tydeligt af figur 4.11 hvor bankerne 

fra ultimo 2014 til oktober 2015 har sænket deres nettobeholdning til brug til market making fra 220 mia 

til ca. 130 mia.  
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Det finansielle system er tæt sammenknyttet, hvor realkreditinstitutterne og bankernes samarbejde er med 

til at sikre et effektivt finansielt system, hvor realkreditobligationer kan købes og sælges. Denne indbyrdes 

afhængighed, også beskrevet som systemisk risiko, påvirker markedet for realkreditobligationer så snart 

den ene af aktørerne er under pres. Som tidligere nævnt, var Bankpakke 1 med til at redde bankerne fra 

deres økonomiske vanskeligheder, men selvsamme pakke understøttede i ligeså høj grad 

realkreditinstitutternes forretning, idet de er afhængige af bankernes opkøb og interageren i samspillet 

med investorerne. De øgede regulatoriske krav, og i særdeleshed LCR-kravet, er med til at sikre at 

pengeinstitutterne generelt set driver en mere sund forretning, hvilket overordnet set mindsker risikoen 

ved en forestående krise. Dog har selvsamme regulatoriske krav også negative konsekvenser for 

realkreditobligationsmarkedet, da disse stiller krav til pengeinstitutternes balance og sammensætning af 

risiko, som blandt andet betyder at bankerne mister en del af incitamentet til at opkøbe obligationerne, i 

de tilfælde de ikke længere opfylder indregningskravene til de forskellige krav (Jørgensen, 2016). 

Kravene kan derfor betyde, at det bliver sværere for realkreditinstitutterne at omsætte deres obligationer, 

hvilket vil gøre det dyrere for boligejerne.  

5. Overholdelse af EU krav og tilsynsdiamant 
Regulering er blevet hverdag for realkreditinstitutterne, og afsnittet vil give et indblik i, hvorvidt det er 

muligt for SIFI-institutterne at overholde de anførte krav i CRD IV/CRR og tilsynsdiamanten samt se 

nærmere på de specifikke krav LCR og NSFR. Dernæst vil der blive udarbejdet en analyse af, hvad 

konsekvenserne af de øgede krav betyder for institutternes indtjening set i forhold til risiko og egenkapital. 

Diskussion vil inddrage Miller og Modiglianis teori om kapitalstruktur samt professor Jesper Rangvid og 

boligøkonom/-direktør Karsten Jørgensens syn på dette.  

 

Opfyldelse af krav fra tilsynsdiamanten 

Realkreditinstitutterne opfyldte overordnet set de fleste af pejlemærkerne i tilsynsdiamanten ved 

udgangen af 2014, hvor finanstilsynet foretog en række dataindsamlinger35 som skulle belyse 

realkreditinstitutternes placering i forhold til de enkelte pejlemærker (Finanstilsynet, Faktabilag -

Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter, 2014). Pejlemærkerne træder i kraft fra 2018, hvor pejlemærkerne 

vedrørende lån med kort funding og afdragsfrihed først træder i kraft i 2020. Årsagen hertil er som 

rapporten også konkluderer, at disse to pejlemærker kræver fortsat justering for at opfylde kravene fuldt 

																																																								
35	Rapporten: Faktabilag viser data for hvorledes realkreditinstutterne i 2014 overholdt hvert enkelt pejlemærke. Figurerne signalerer 
spredningsbåndet mellem minimum og maksimum observationerne samt deres middelværdi.		
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ud. Både Realkredit Danmark og Nykredits årsrapporter fra 2015 understreger, at de ser positivt på 

opfyldelsen af de enkelte krav, men de gør samtidig opmærksom på, at pejlemærkerne vedrørende kort 

funding og afdragsfrihed stadig skal justeres (RealkreditDanmark, 2015) (Nykredit, 2015).  

   Effekterne af realkreditinstitutternes fokus på netop disse to pejlemærker kan ses i figur 4.5 i afsnit 4.2, 

hvor både kortfundet lån og afdragsfrihed falder betragteligt fra 2014 til 2015 (Finanstilsynet, Faktabilag 

-Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter, 2014).  

 Som nævnt tidligere har realkreditinstitutterne i 2016 løbende differentieret deres bidragssatser således, 

at boligejerne i større grad vælger længere løbende lån med afdrag fremover at kunne opfylde de to nævnte 

pejlemærker.  

 

Opfyldelse af krav fra EU 

SIFI-institutterne ser ikke ud til at få problemer med at overholde kravene fra CRD IV/CRR, da de løbende 

har øget sin andel af kernekapital og de tilsvarende kapitalbuffere. Alle de systemiske institutter har en 

solid kernekapital i forhold til deres nuværende krav jf. figur 5.1 nedenfor.  

 

 
          Figur 5.1 Kapitalgrundlag i systemiske koncerner samt det fuldt indfasede kapitalkrav (Nationalbanken, Finansiel stabilitet, 2015, 2. halvår) 

 

 



	 45	

De har dermed øget deres robusthed, da der er mere kapital kan tæres på i tilfælde af finansielt uro med 

dertilhørende tab. I de kommende år skærpes kravene med et yderligere SIFI-bufferkrav, som langsomt 

indfases fra 2015-201936, hvor størrelsen af kravet afhænger af instituttets systemiskhed. Til trods for at 

disse krav først er fuldt indfaset i 2019, opfyldte samtlige af de systemiske koncerner kravene i 2. kvartal 

2015 (Nationalbanken, Finansiel stabilitet, 2015, 2. halvår). 

 

LCR-kravet som sikrer tilstrækkelig med højlikviditetsaktiver over en 30 dages periode, er overholdt af 

både de systemiske og ikke systemiske koncerner i 2015 endda med en pæn overdækning37. At alle de 

systemiske institutter overholder kravene fra EU er selvfølgelig positivt, dels fordi de ikke behøver at 

ændre deres forretningsmodel markant for fremover at opfylde kravene, men i særdeleshed giver deres 

større robusthed en bredere tro på det finansielle system. En mere robust finansiel sektor falder også i god 

jord hos ratingbureauerne, hvor en god rating alt andet lige også medfører en øget interesse og bedre pris 

for SIFI institutternes aktiver, herunder realkreditobligationer.  

 

Konsekvenserne ved den øgede regulering 

Udfordringen i den øgede regulering skal ses i lyset af et trade-off mellem finansiel stabilitet på den ene 

side, og omkostningerne ved en dyrere og mindre effektiv sektor på den anden. Omkostningerne ved at 

skulle holde mere egenkapital øges, hvis den ikke kan afdækkes gennem større indtjening, da 

realkreditinstitutterne i så fald skal øge sit kapitalgrundlag på anden vis. De kan øge deres indtjening på 

flere måder, men da det ikke længere er muligt at øge udlån grundet regulering, vil det som ofte ske 

gennem højere udlånsrenter, hvilket har en negativ effekt på samfundsøkonomien som helhed, da det 

indskrænker boligejernes økonomi og dermed hæmmer vækst. I 2016 har realkreditinstitutterne pålagt 

boligejerne højere bidragssatser, hvilket ikke er blevet modtaget vel. Dog har finanstilsynet indtil videre 

godkendt samtlige af realkreditinstitutternes anmodninger om at øge deres bidragssatser for at afdække 

de aktuelle behov for et større kapitalgrundlag grundet både EU-krav og tilsynsdiamanten (Ritzau, 2016) 

(Kjelland, 2016).  

   Øget regulering har dog et klart formål, nemlig at undgå store samfundsøkonomiske omkostninger ved 

finansiel uro, og der er således ikke kun omkostninger ved at regulere, men også en samfundsmæssig 

gevinst. Rangvid finder, at omkostninger ved en øget finansiel regulering er forholdsvis små, mens 

nettogevinsten ved højere kapitalkrav vurderes at være forholdsvis store, samtidig med at risikoen for 

konkurs falder væsentligt i takt med øget egenkapital (Rangvid J. , 2011).  

																																																								
36	Se	appendix	figur	3.6	&	3.7.		
37	Se appendix figur 5.2	
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I Rangvid rapporten argumenteres to teoretiske punkter for konsekvenserne af den øgede regulering, 

udover den samfundsmæssige gevinst ved en større robust finansiel sektor (Rangvid & et-al, Den 

finansielle krise i Danmark., 2013). 

 

1) Når realkreditinstitutterne skal holde mere kapital eller forbedre forholdet mellem kapital og 

risikovægtede aktiver medfører det mindre udlån pr. kapitalkrone og derved en lavere indtjening. 

2) Argumentet for øget regulering skal findes ved, at en større egenkapital vil gøre driften billigere 

da sikkerheden i sektoren øges. Det betyder lavere låne- og egenkapitalomkostninger. Gearingen 

falder i takt med, at der holdes mere dyr egenkapital, men til gengæld falder institutternes 

omkostninger grundet lavere risiko. 

 

Rangvids andet argument relaterer sig til Miller og Modigliani’s teori om kapitalstruktur, som tilsiger at 

kapitalstrukturen er irrelevant da ændringer i gæld/egenkapital forholdet ikke ændrer WACC38. Karsten 

Jørgensen som har et ben i hver lejr, idet han både er boligøkonom og professor, samt souchef hos Lån & 

Spar, konstaterer dog i forbindelse med yderligere regulering i form af Basel IV: ”Stigende egenkapital 

à mindre risiko à mindre afkastkrav. Dette er som udgangspunkt sandt. Men en så kraftig regulering 

om kravet til størrelsen af egenkapital vil få konsekvenser for investorerne. Godt nok falder risikoen, men 

i særdeleshed også indtjeningen, og investorerne kræver altså et vist afkast, for ellers søger de mod andre 

aktiver.” Karsten Jørgensen konstaterer, at Basel III og tilsynsdiamanten har været en nødvendighed for 

at sikre en sund finansiel sektor som er i alles interesse, men samtidig at regulering kan gå for vidt, og 

derved skade dets egentlige formål som er at øge robustheden, samtidig sikres det, at pengeinstitutterne 

fremover kan drive en rentabel forretning (Jørgensen, 2016).  

 

Tilsynsdiamanten har ifølge Rangvid også givet realkreditinstitutterne mulighed for at konkurrere på mere 

fair vilkår ved at tage sig betalt for den øgte risici som kort fundet lån samt afdragsfrihed medfører uden 

at miste kunder til konkurrenterne. Han udtaler således (Rangvid, 2016): ”Ved modtagelsen af de øgede 

krav til realkreditinstitutterne blev der råbt højt, men ikke så højt som man kunne have forventet, hvilket 

også indikerer en vis forståelse for behovet. Det har givet dem mulighed for at prisfastsætte deres 

produkter efter risici ved differentierede bidragssatser, og derved konkurrere på lige vilkår uden at skulle 

hænge efter sine konkurrenter”.  

 

																																																								
38	Teorien som er anvist ovenfor tager ikke højde for skatteforhold, og når disse medregnes vil skatteskjoldet på renteudgifterne betyde at det kan 
betale sig for virksomheder at have en større andel af gæld, da dette mindsker WACC’en.		
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Det er uvist, hvorvidt de øgede kapitalkrav kan forhindre en ny krise, men det er sikkert at de allerede 

indførte kapitalkrav har øget robustheden i den finansielle sektor. Nogle af kravene påvirker 

pengeinstitutterne mere end andre, hvor især LCR-kravet allerede nu ser ud til at påvirke 

pengeinstitutternes ageren, som ”market maker”, grundet de øgede krav til obligationsseriernes størrelse. 

Derudover er realkreditinstitutterne afhængige af, at deres aktiver fortsat klassificeres som niveau-1 

aktiver, da en nedgradering til niveau-2 aktiver vil betyde at pengeinstitutterne er nødt til at ændre deres 

portefølje af aktiver for at opfylde kravene fra CRD IV/CRR.  

Institutterne har stor bekymring når det gælder de foreløbig præsenterede Basel IV krav, idet et øget 

gulvkrav i den størrelsesorden vil få betydning for, hvor meget kapital realkreditinstitutterne skal sætte til 

side til boligudlån, hvilket vil ramme institutterne hårdt, idet deres forretningsmodel bygger på disse 

udlån. Det følgende afsnit vil i en SWOT analyse, opsummere, hvilke udfordringer den danske realkredit 

står overfor samt give et indblik i systemets nuværende forvaltning.  

 

5.1 SWOT analyse / delkonklusion 

De danske realkreditinstitutter står overfor andre udfordringer og muligheder end tidligere. Det er en del 

af at drive forretning i en dynamisk verden, hvor forbrugerne efterspørger produkter som opfylder deres 

specifikke krav. Det faktum, at realkreditsystemet har undergået en liberalisering kombineret med den 

seneste finanskrise, har efterladt realkreditinstitutterne med nye udfordringer, både i forhold til at udbyde 

interessante produkter til investorer såvel som boligejerne. Krisens efterspil har betydet, at boligejerne 

har nydt godt af et meget lavt renteniveau, hvilket også afspejles i priserne på ejerboliger. Boligejerne 

har, med afsæt i det lave renteniveau, i stor grad valgt at optage variable lån med afdragsfrihed, hvilket 

har medført øget renterisiko, såvel som de andre risici beskrevet i afsnit 4.1-4.5. 

 

 Den øgede risiko har også betydet, at man fra politisk side har set sig nødsaget til at blive involveret, for 

at stabilisere realkreditinstitutternes såvel som pengeinstitutternes forretning. Deres betydning er 

simpelthen så stor for det finansielle system, at det kollaps fra en eller flere markedsdeltagere kan have 

fatale konsekvenser for realøkonomien. Konsekvenserne heraf er øget regulering, hvor der stilles større 

krav mængden og kvaliteten af egenkapital hos alle pengeinstitutter, hvilket har direkte indflydelse på 

realkreditinstitutternes udlånspolitik.  

   Nedenfor er de interne og eksterne forhold som påvirker realkreditinstitutternes forretning opsamlet i 

en SWOT-analyse.  De interne forhold beskriver udover realkreditsystemets styrker og svagheder også 

de nuværende markedsbetingelser, hvor de eksterne også tager højde for fremtidige problemstillinger.  

 



	 48	

Interne forhold 
Styrker Svagheder 
 

- Bred produktpalette 
- Over 200 år gammelt belåningssystem med stor 

sikkerhed 
- Transparens  
- Stærk markedsposition med højlikvide 

obligationer 
- Overholder allerede krav fra Basel III samt 

tilsynsdiamanten 
 

 
- Høj kapitalbelastning 
- Afhængig af adgang til de finansielle markeder 
- Klassificering af realkreditobligationer afhænger 

af politiske beslutninger uden for Danmark 
- Manglede forståelse for forretningsmodellen hos 

Basel komitéen/rating bureauerne 
 

Eksterne forhold 
Muligheder  Trusler  
 

- Udvikling i boligmarkedet 
- Adfærdsændring hos kunder 
- Konvertering af lånetyper 
- Teknologisk digital platform 
- Konsolidering i branchen 

 
 
 

 
- Volatile markedsforhold, Brexit, USA & Kina 
- EU’s kommende Basel IV lovgivning med 

yderligere kapitalkrav 
- Illoyale kunder 
- Lovændringer eller yderligere indgreb fra 

Finanstilsynet 
- Økonomisk situation med faldende priser 
- Konsolidering i branchen 

 
Figur 5.3 SWOT 

6. Det danske boligmarked 
Det følgende afsnit vil indeholde en kort gennemgang af den danske økonomi for at danne grundlag for 

en analyse af det danske boligmarked. 

For at kunne foretage en analyse af prisdannelsen på det danske boligmarked, vil afsnittet fokusere på, 

hvilke underliggende faktorer der påvirker priserne, herunder lånetilgængelighed og samspillet mellem 

udbud og efterspørgsel.  

DiPasquale & Wheaton’s boligøkonomiske model vil blive inddraget til at give indsigt i hvorledes den 

langsigtede ligevægt på boligmarkedet kan findes, og denne anvendes til en diskussion af, hvorvidt det 

danske boligmarked er overophedet.  

 

De styrende faktorer, som også anvendes i den boligøkonomiske model, kaldes ”fundamentals”. De vil 

give et indblik i, hvilke forhold som direkte influerer boligpriserne, og der vi blive foretaget en analyse 

af om fundamentals understøtter de stigende boligpriser, eller om der er tale om en såkaldt boligboble på 

markedet.  
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6.1 Økonomien lige nu 

I de avancederede økonomier er den økonomiske vækst moderat, mens beskæftigelsen er steget kraftigt 

og ledigheden faldet. Herhjemme voksede det reale BNP i første del af 2016 med 0,5 pct. og 

beskæftigelsen steg med 11.000. Fremgangen i den reale BNP forventes af stige frem mod 2018 til 1,8 

pct, og frem til udgangen af 2018 ventes beskæftigelsen at stige med 60.000. 

 Der er dog risiko for at væksten bliver mere afdæmpet, blandt andet som følge af stigende uroligheder i 

forbindelse med Brexit, immigration og bekymringer omkring Kina. I USA er den amerikanske 

centralbank begyndt at sætte renten op, mens der i euroområdet fastholdes den lempelige finanspolitik 

som skal ses i lyset af, at prisstigningstakten fortsat er meget lav. Der forventes derfor en længere periode 

med lave renteniveauer, og til trods for at boligpriserne er bøjet af de seneste måneder, ses der ikke nogen 

større afdæmpning af prisniveauet på ejerlejligheder i hovedstadsområdet eller andre store byer 

(Nationalbanken, Kvartalsoversigt_2kvartal , 2016). 

 Regeringens 2025 plan er så småt blevet præsenteret, med blandt andet fokus på ejendomsværdiskatten 

og rentefradraget, som blandet andet skal være med til at afdæmpe boligprisstigninger og sikre at 

boligejerne i større grad afdrager på deres gæld. Konsekvenserne heraf, vil blive drøftet i afsnit 7 som ser 

nærmere på de politiske tiltag, der er i spil i 2025 planen.  

 

De ovenstående faktorer er med til at påvirke udbud og efterspørgsel på det danske boligmarked og 

hermed priserne. Det følgende afsnit vil indeholde en beskrivelse og diskussion af hvilken type gode en 

bolig er, for den på måde at forstå hvorledes udbud og efterspørgsel opstår. Herefter vil afsnittet gå videre 

med den boligøkonomiske model, som viser sammenhængen mellem boligtjenesten/boligmassen på den 

ene side, og ejendomsmarkedet/byggesektoren på den anden, som er grundstenen i forståelse af 

prisdannelsen på boligmarkedet. 

 

6.2 Den Boligøkonomiske model 

6.2.1 Boligen et dualt gode 

Inden vi vender fokus mod den boligøkonomiske model, er det vigtigt at forstå hvordan det danske 

boligmarked fungerer, hvorfor det er helt essentielt at forstå egenskaberne som godet, bolig, indeholder. 

En bolig er et dualt gode (sammensat gode), som både fungerer som forbrugs- og investeringsgode. At en 

bolig er et sammensat gode, er med til at øge efterspørgslen samt kompleksiteten. For det første kan det 

være svært at afgøre hvad prisen på forbrugsudgifter på boligen reelt set er, idet de sammenblandes med 

afkastet fra investeringskomponenten (Larsen & Mjølhus, 2009). Dernæst ender sælger som oftest med 

at købe noget andet, og sidst men ikke mindst betyder godets egenskaber, at der til enhver tid er en 

potentiel stor købermasse iblandt lejerne og modsat en potentiel sælgermasse blandet ejerne. 
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 I perioder hvor det er gunstigt for lejere at indtræde på boligmarkedet, vil dette presse prisen op, lige 

såvel som at priserne falder i perioder, hvor mange ejere ønsker at sælge. Grænserne mellem at eje eller 

leje afgøres ofte af, hvor i livet folk befinder sig, både økonomisk men i ligeså høj grad livscyklussen, da 

det at købe en bolig medfører transaktionsomkostninger såvel som optagelse af lån. Mange folk siger, at 

de ikke køber bolig for at investere, men for at spare op og have et fast holdepunkt. Dog viser historien, 

at mange indtræder på markedet for at opnå en gevinst såvel som for at have et sted at bo.  

Lejepriserne kan i perioder godt være højere end udgifterne ved at eje, men til gengæld er lejerne ikke 

eksponeret overfor samme risici som ejerne, og kan forlade boligen uden andre omkostninger foruden 

deres depositum. Et boligudlejningsfirma ytrede talemåden: ”Hvorfor købe et problem når man kan leje 

en løsning?” (Larsen & Mjølhus, 2009). 

Det er vigtigt at forstå, at et ejerboligkøb er en gearet investering, og ifølge finansielle teorier bør 

investorer sprede sin risiko, hvilket ikke er tilfældet for et boligkøb. Det er altså ikke alene en gearet 

investering, men bærer i den grad også stor risiko i form af manglende diversificering. Boligkøb har for 

mange også fungeret som en sparegris med tvungen opsparing. Opsparingsdelen er dog faldet væsentligt 

i takt med de meget populære afdragsfrie lån, som øger risikoen for teknisk insolvens ved faldende 

boligpriser jf. afsnit 3.9.  

 

Ejerboligens rolle 

Alle har brug for et sted at bo, og derfor spiller boliger en væsentlig rolle i samfundsøkonomien, især 

fordi antallet er stort, men i særdeleshed på grund af prisen på godet. I de fleste lande og i Danmark, er 

gevinsten for privatpersoner ved salg skattefrit, så længe de har beboet boligen i en periode (ca. 6 

måneder). Det er derfor et attraktivt aktiv, idet der kan laves relativ store gevinster, hvis markedet stiger. 

Derfor trådte mange med på formuetoget op til sidste finanskrise, som var med til at øge priserne 

yderligere (Larsen & Mjølhus, 2009). Den seneste boligboble, kunne i ligeså høj grad være kaldt en 

kreditboble, da disse to ikke kan separeres, idet de øgede boligpriser krævede større udlån. En villig 

udlånspolitik kombineret med muligheden for at tilvælge kortløbende lån med meget lave rentebetalinger 

samt afdragsfrihed var med til at puste ild til priserne. Det skal ses i lyset af, at selvom der er øvre grænser 

for LTV på 80%, vil en stor andel af boligejere opfatte de korte lån og afdragsfrihed som værende billigere 

lån end længere løbende obligationslån, uagtet at risikoen ved disse er større. Det har været med til at give 

boligejere incitament til at sætte sig dyrere grundet de lavere ydelser, da omkostningerne til lånet opslugte 

en mindre del af den disponible indkomst, hvilket også har haft stor effekt på prisstigningerne (André, 

2010). 
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Tilgangen til finansiering er altså altafgørende, når vi taler boligkøb, hvorfor samspillet mellem 

realkreditsystemet og boligkøb spiller en afgørende faktor i prisfastsættelsen af ejerboliger. Jo større udlån 

og jo billigere finansiering des større efterspørgsel og deraf priser i markedet for boliger.  

 

6.2.2 Boligøkonomiske model 

Dipasquale & Wheaton (D&W) har udviklet en udvidet boligmodel, som giver indblik i, hvorledes 

samspillet mellem udbud, husleje, værdiansættelse og nybyg af boliger hænger sammen. Modellen tager 

normalt afsæt i at (R) beskriver huslejen. Afhandlingen tager udgangspunkt i boligejernes omkostninger, 

hvortil huslejen opfattes som den årlige betaling som ejeren betaler for at bo i sin egen bolig, da pengene 

kunne være investeret i andre aktiver eller boligen være udlejet og derved generere en indtægt. Modellen 

er mest anvendelig til at beskrive et langsigtet ligevægt, hvor udbuddet af antal boliger har mulighed for 

at korrigeres ud fra den givne efterspørgsel. Dog kan modellen stadigvæk anvendes til at beskrive de 

kortsigtede konsekvenser af ændringer i efterspørgslen, hvis man har for øje, at boligbeholdningen ikke 

kan justere sig hurtigt nok til at undgå relativt store prisudsving på kort sigt. I figur 6.1 repræsenterer den 

højre side af kvadranten ejendomsmarkedet til plads anvendelse, hvor den venstre side repræsenterer aktiv 

markedet for ejerskab af boliger (DiPasquale & Wheaton, 1992). 

 

 
                          Figur 6.1  Real Estate: The property and asset markets (DiPasquale & Wheaton, 1992) 

 

I første kvadrant (nordøst) beskrives markedet for boligydelser. Efterspørgslen (D), afhænger af 

indkomsten og størrelsen på huslejen/den årlige betaling (R), samt realøkonomiens tilstand. Linjen 

repræsenterer ligevægten mellem udbud og efterspørgsel. Boligudbuddet anses som værende konstant på 

kort sigt, hvorfor R bestemmes af boligbeholdningsstørrelse set i forhold til den efterspørgsel, der er på 

markedet. 
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I anden kvadrant (nordvest) beskrives, hvorledes R influerer prisdannelsen på boliger sammen med 

diskonteringsfaktoren i39. D&W’s price-to-rent ratio er et udtryk for det afkast som investorer kræver. 

Boliger/ejendomme værdiansættes ud fra 𝑃 = P
Q
, hvor i bestemmes ud fra fire faktorer: det langsigtede 

renteniveau i økonomien, den forventede vækst i R, risikoen ved at holde aktivet samt beskatningen af 

godet (DiPasquale & Wheaton, 1992). For eksempel vil lavere renter øge boligpriserne idet bliver billigere 

at erhverve sig en bolig, og for de eksisterende boligejere blive billigere hvis renten på deres allerede 

optaget lån også falder40.  

 

I tredje kvadrant bestemmes sammenhængen mellem priser på eksisterende boliger, som vi fandt i anden 

kvadrant og priserne på nybyggeri. Tanken er, at jo dyrere en eksisterende bolig er, desto større incitament 

er der til at bygge nyt. D&W viser, at prisen P er en funktion af byggeomkostningerne C til opførelse af 

nybyggeri.  

Denne sammenhæng kan beskrives ved:  

 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠	𝑄	 =
	𝑃𝑟𝑖𝑠	𝑓𝑜𝑟	𝑒𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑏𝑜𝑙𝑖𝑔

𝑃𝑟𝑖𝑠	𝑓𝑜𝑟	𝑜𝑝𝑓ø𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒	𝑎𝑓	𝑛𝑦	𝑖𝑛𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣	𝑝𝑟𝑖𝑠	𝑓𝑜𝑟	𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑
 

 

Når Tobin’s Q > 1, er det fordelagtigt at bygge nyt. Formlen er et simpelt værktøj til at beskrive hvornår 

nybyggeri bør finde sted. Problemet er imidlertid, at det i praksis er næsten umuligt at fastsætte Tobins 

Q, da det er svært at lave en opgørelse af en gennemsnitlig pris for en eksisterende bolig i et givent område. 

Tobins Q tager udgangspunkt i at aktiver er homogene. Dette gælder imidlertid ikke for boligen, som er 

et heterogent gode, hvor få boliger er ens i opbygning og beliggenhed er en afgørende faktor for 

prisfastsættelsen. Prisen for eksisterende boliger kan i perioder være stigende grundet manglende ud 

udbud af plads/grunde i især hovedstadsområdet. Hertil er det vigtigt at være opmærksom på, at nybyggeri 

tager tid grundet opførelse, godkendelser med mere, hvorfor udbuddet ikke kan øges tilstrækkeligt i 

forbindelse med en stigende efterspørgsel som beskrevet ovenfor, hvilket fører til prisstigninger.  

 

Den fjerde kvadrant beskriver sammenhængen mellem nybyggeri og boligbeholdningen. Intuitivt vil en 

stigning i nybyggeri øge boligbeholdningen, som vil betyde en lavere husleje. Det er dog vigtigt at tage 

højde for at ejendomme/boliger nedslides og til tider rives ned, hvilket sænker udbuddet. Derudover kan 

																																																								
39

	P=R/i er formlen for et evigt løbende cash flow, som vi kender det fra finansiel teori.	
40	Det gør sig gældende for variabelt forrentet lån, samt rentetilpasningslån med kort tid til udløb da boligejerne kan ved refinansiering får et lån med 
et lavere renteniveau, og derved en lavere ydelse.	
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stigningen i populationen også medføre et øget behov for nybyggeri. Af disse grunde kan det ikke altid 

antages, at boligbyggeri medfører en stigning i udbuddet, som betyder en stigning i huslejen/den årlige 

betaling (R), da der kan være en helt naturlig årsag til byggeriet som ikke nødvendigvis kommer af 

eksogene variable, der påvirker boligprisstigninger og deraf øget byggeri.  

   Ligevægten i den fjerde kvadrant er udtryk for, at andelen af nybyggeri stemmer med nedslidningen af 

den eksisterende boligmasse, således at den samlede boligbeholdning er uændret (DiPasquale & Wheaton, 

1992). Såfremt at boligbeholdningen ender med at være større (mindre) end udgangspunktet, da må 

husleje, pris og nybyggeri aftage (stige) for at vende tilbage til ligevægt. I tilfælde af, at realøkonomien 

påvirker modellen, må det først identificeres, hvilken kvadrant der påvirkes af den eksogene forandring 

for derefter udlede, hvilken effekt forandringen får i de andre kvadranter.  

 

Faktorer som påvirker modellen 

Samfundsøkonomien påvirker den boligøkonomiske model, ved at de eksogene variable får en direkte 

indflydelse på folks indkomst, og til hvilket renteniveau det er muligt at optage lån. 

Hvis der er økonomisk vækst, øges alle faktorer og omvendt ved kriser. Når økonomien vokser rykker 

kurven i nordøst sig udad. Efterspørgslen for boliger på det nuværende prisniveau vil vokse, da en øget 

indtægt og antal potentielle købere stiger, som så påvirker boligpriserne opad. Der vil derfor opstå et 

større spænd mellem at opføre nye boliger og prisen på eksisterende, hvilket gør det attraktivt at bygge 

boliger. Boligbeholdningen vil derfor have en nedadgående effekt på lejepriserne, således at disse igen 

falder. Derved er cyklussen afsluttet, men hver gang faktorerne som påvirker modellen ændrer sig, starter 

cyklussen igen.  

   Der er forskellige faktorer, som kan påvirke skift i efterspørgslen af fast ejendom. Hvis renten i resten 

af økonomien stiger/falder så bliver afkastet på ejendommen lavere/højere i forhold til fastforrentede 

værdipapirer (og alternative investeringer), og dermed vil investorer skifte mellem fast ejendom og andre 

værdipapirer. Det samme sker, hvis risikoen stiger/falder for fast ejendom, så vil de kræve et højere/lavere 

afkast. Det er derfor svært at sætte en diskonteringsfakto, som giver mening på lang sigt, idet denne ændrer 

sig i forhold til udviklingen i markedet, og i særdeleshed på renteniveauet. Prisniveauet vil derfor ændres 

i takt med ændringer i diskonteringsfaktoren, hvorfor værdien af en bolig kan regnes på kort sigt, mens 

der på længere sigt kan være store afvigelser i værdierne når eksempelvis diskonteringsfaktoren ændres 

(Jørgensen, 2016). 

 

Kritik af den boligøkonomiske model 

DiPasquale & Wheaton’s model baserer sig på et langsigtet ligevægtm hvilket gør det svært at spore de 

mellemliggende trin når markedet bevæger sig ind i sin nye ligevægt. For at kunne skildre de 
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mellemliggende tilpasninger af markedet ville det kræve et dynamisk system af ligninger, som i væsentlig 

grad ville komplicere analysen (DiPasquale & Wheaton, 1992). Desuden har flere teoretikere studeret 

formeringen af makroøkonomiske chok på ejendomsmarkedet. Makroøkonomiske choks såsom pludselig 

ændringer i rentesatser eller pengemængden påvirker ejendomsmarkedet med en vis forsinkelse afhængig 

af hastigheden i formeringsmekanismen (Case, 2000). 

 For eksempel, hvis renteændringer udbreder sig hurtigt til ændringer i realkreditmarkedets rentesatser, 

vil en stigning i pengemængden påvirke ejendomsmarkedet meget hurtigere end modellen er i stand til at 

tage i betragtning. Når der anvendes en langsigtet ligevægtsmodel som den boligøkonomiske model, er 

det derfor vigtigt at tage i betragtning at det tager tid, før modellen tager disse stød i betragtning. Til 

gengæld giver modellen et utrolig indblik i og en grundlæggende forståelse af hvilke mekanismer som 

påvirker ejendomsmarkedet. 

 

Der er mange forskellige faktorer, som påvirker modellen og disse er betegnet som ”Fundamentals”.  

”Fundamentals” er med til at bestemme udbud og efterspørgsel, hvilket giver en grundlæggende forståelse 

boligprisernes op- og nedture.  

 

6.3 Fundamentals 

”Fundamentals” repræsenterer en lang række økonomiske faktorer, der hver især påvirker 

ejerboligmarkedet igennem de enkelte aktører forudsætninger for at være en del af boligmarkedet. 

Eksempler på Fundamentals findes nedenfor, hvor de første tre vurderes at have den største indflydelse 

på boligmarkedet (André, 2010), og derved vil blive analyseret og gennemgået i dybden, hvor de 

efterfølgende Fundamentals vil blive inddraget i diskussion i det omfang de påvirker markedet. 

 

1. Husholdningernes disponible indkomst  

2. Beskæftigelsesniveauet i samfundet samt demografien/befolkningssammensætningen 

3. Lånetilgængelighed og renteniveau til finansiering 

4. Landets opbygning og infrastruktur.  

5. Finanspolitik som vedrøre ændringer i skatter og subsidier 

6. Byggeomkostninger ved opførsel af ny ejendom - Tobins Q 

7. Efterspørgsel fra non-residents/udenlandske investorer, dette har ikke så stor indflydelse i 

Danmark grundet bopælspligten.  

8. Forbrugernes ønske om at eje 

9. Prisforventninger som til tider er selvopfyldende  
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”Fundamentals” udvikling og betydning 

I de senere år er ordet boligboble anvendt i medier utallige gange ovenpå seneste finanskrise, hvor 

boligpriserne faldt voldsom. Når vi taler boligboble, er det vigtigt at understrege, at de underliggende 

faktorer, ”Fundamentals”, godt kan være årsag til store prisstigninger i perioder, som ikke nødvendigvis 

udgør en boligboble. Karsten Jørgensen udtaler til spørgsmålet om en forestående boligboble: ”For det 

første er det vigtigt at få defineret en boligboble. Hvis Fundamentals ikke understøtter priserne, vil dette 

givetvis være tilfældet. Det mener jeg dog de umiddelbart gør, med det lave renteniveau og lave 

arbejdsløshed i mente. Det der kan være med til at skabe et større prisfald i markedet vil især vedrøre et 

stigende renteniveau og en potentiel regulering af ejendomsværdiskatten og andre subsidier. Hertil er 

beskæftigelsen og det generelle lønniveau en vigtig faktor”. (Jørgensen, 2016). Det fremgår tydeligt af 

hans betragtning, at boligbobler først finder sted i det øjeblik, at priserne stiger uden ændringer i 

Fundamentals. Dette betyder selvsagt ikke, at priserne ikke kan falde voldsomt efter en periode med 

stigende priser, bare at der ikke nødvendigvis er tale om en boligboble, men snarere et fald forårsaget af 

ændringer i markedet, som rent faktisk afspejler de reelle ændringer i omkostningerne ved at holde/købe 

bolig som eksempelvis rentestigninger.  

 

6.3.1 Husholdningernes disponible indkomst 

Den disponible indkomst afgør flere forhold, når befolkningen vælger at investere i fast ejendom, som 

derigennem påvirker boligpriserne. Værdien af en bolig er opgjort på baggrund af de offentlige 

vurderinger i samme år som indkomståret. Der har den seneste tid har været store diskussioner omkring 

validiteten af de offentlige vurderinger, men den generelle holdning er primært, at selvom der er 

problemer med at ramme præcist på mikroniveau, vil de på det overordnede plan ramme nogenlunde 

fornuftigt (RealkreditDanmark, Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten, 2013). 

   Det betyder også, at såfremt de offentlige vurderinger generelt set ligger for lavt i forhold til de reelle 

markedsværdier, vil gearingen være større end de beregnede værdier fra Danmarks statistiks publikation 

fra 201141. Denne betragtning er særdeles vigtig, da boligejernes gældsforhold beror sig på de aktuelle 

markedspriser, som de har betalt for deres ejerbolig, og ikke de offentlige vurderinger, hvorfor man 

fejlagtigt kan risikere at tro stabiliteten i det danske boligmarked er større end det i virkeligheden viser 

sig at være. 

																																																								
41 Tallene fra RealkreditDnamarks rapport ”Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten” kommer fra Danmarks Statistiks publikation fra 
2011 
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   En højere disponibel indkomst betyder, at familier har et større rådighedsbeløb og derved et større beløb 

af investere i fast ejendom for42. Derudover påvirker indkomstniveauet danskernes valg af boligform og 

gearingen i boligen43.  

   På det danske boligmarked ses der en tydelig sammenhæng mellem indkomst og boligform, hvor en 

højere indkomst øger sandsynligheden for at folk bor i ejerbolig. Med en familieindkomst på 400-500.000 

bor omtrent halvdelen i ejerbolig, og denne andel stiger til næsten 90% når vi nærmer os en 

familieindkomst på 1 mio. eller mere. Er indkomsten mellem 200-300.000 ændrer forholdet sig til 70/30 

i lejes favør44. Ovenstående viser tydeligt at en generel øgning af befolkningens disponible indkomst, er 

med til at øge efterspørgslen efter ejerboliger og deraf prisniveauet, akkurat som den boligøkonomiske 

tilsiger det. 

 

6.3.2 Gearing i forhold til indkomst 

Ejerboligkøbets størrelse afhænger af indkomstniveauet, og der anvendes en tommelfingeregel ved 

kreditvurdering på mellem 2,5-3,5 for gearingsforholdet, hvor gennemsnittet i 2004 var en faktor på 2,3 

(RealkreditDanmark, Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten, 2013). Det er ikke 

overraskende, at gearingen øges ved stigende indkomstniveau, når man tænker på, at faste udgifter typisk 

vil fylde en mindre og mindre andel af det samlede budget, hvorfor boligposten kan optage en større andel 

af indkomsten. Ser vi tilbage på boligpriserne og indkomstniveauerne i 2007, lå den gennemsnitlige 

boligpris på 3,1 gange højere end indkomsten, og ved boligpriser mellem 3-6mio. lå faktoren oppe i 4-

5,545 (RealkreditDanmark, Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten, 2013). Dette 

understreger det store mismatch, der var mellem boligpriser og indkomst op til sidste finanskrise. I 2011 

er gearingen tæt på gennemsnitsniveauet for 2004, hvilket vidner om en øget stabilitet set i forhold til 

indkomst og boligpriser. 

 

Ejerlejligheder har en højere gearing end parcelhuse 

En af årsagerne til at ejerlejlighederne svinger mere i pris end parcelhusene kan findes i deres højere 

gearing, hvor forskellen er størst tæt ved boligpriser på 2.250.000, hvor ejerlejligheder har en gearing på 

3,7 mod 2,8 i parcelhuse tilbage i 201146. Tesen understøttes af aldersfordelingen, som ser lidt anderledes 

																																																								
42 Andre makroøkonomiske konsekvenser, så som renteniveau og skattepolitik kan trække i den modsatte retning og derved begrænse det samlede 
rådighedsbeløb, som aktørerne kan købe for. 
43 Analysen vil bero sig på indkomst- og boligtal i perioden fra 2004-2011, som er fra den nyeste publikation der indeholder de relevante opgørelser 
til forståelse og analysering af indkomstniveauet betydning for de ovenstående parametre. 
44 Se appendix figur 6.2	
45	Se appendix figur 6.3 
46 se appendix figur 6.4	
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ud ejerlejlighedsmarkedet, hvor omkring 34 % af beboerne i ejerlejligheder er mellem 18-39 år, mens 

samme aldersgruppe repræsenterer 19 % på parcelhusmarkedet (RealkreditDanmark, Danskernes 

boligpris i bedre match med indkomsten, 2013). Årsagen skal findes i, at denne aldersgruppe typisk har 

en lavere opsparing ved boligkøb, hvilket alt andet lige betyder en højere gældssætning. 

Ejerlejlighedsmarkedet er størst i større byer og i perioder med stor tilflytning til byerne, stiger 

efterspørgslen efter ejerlejligheder, som kan være med til presse priserne op og derved stille større krav 

til størrelsen af finansiering og deraf gearingen. 

 

Gearingen mellem huspriser og indkomstniveau 

Som analysen ovenfor finder, kan sammenhængen mellem huspriser og indkomstniveauer give 

indikationer på hvorvidt boligmarkedet er overophedet. Hertil skal man være opmærksom på, at andre 

”Fundamentals” kan være med til at sænke omkostningerne ved at eje en ejerbolig, således at en øget 

gearing ikke nødvendigvis er en sikker indikation på overophedning af boligmarkedet. Det er dog klart, 

at en øget gearing alt andet lige øger boligejernes risiko for tab, og herigennem realkreditinstitutternes og 

bankernes tab i perioder med økonomisk ustabilitet.  

 

6.3.3 Beskæftigelsesniveauet og demografi 

De positive tendenser i beskæftigelsen47 betyder at en større del af befolkningen har et bedre økonomisk 

udgangspunkt, som kan forplante sig i både øget forbrug eller opsparing, men i særdeleshed også i 

interessen for at investere i fast ejendom. I perioder hvor der er stigende arbejdsløshed, vil boligmarkedet 

være under pres, da de nuværende boligejere risikerer at miste deres job, og derfor ikke længere kan 

servicere deres lån. Dette afhænger nok engang af deres gearing samt typen af lån de har valgt til at 

finansiere deres bolig med. Hertil vil stigende arbejdsløshed også begrænse flere i at indtræde på 

boligmarkedet som ligeledes vil påvirke efterspørgslen. 

   Der har siden 2008 været ændringer i de demografiske mønstre, da den økonomiske vækst i Danmark 

har været ujævnt fordelt. Fremgangen har primært været centreret rundt storbyerne, især København, hvor 

beskæftigelsen har udviklet sig kraftigt. Arbejdsstyrken øges i storbyerne og falder i store dele af resten 

af landet, hvor ledige og pensionister søger hen. Herudover er det gennemsnitlige lønniveau øget mere i 

København blandt andet som følge af det stigende uddannelsesniveau. Det samme gør sig gældende for 

de andre storbyer, hvilket øger efterspørgslen efter ejerboliger i disse byer (Nationalbanken, 

Kvartalsoversigt_3kvartal, 2014). Som den boligøkonomiske model viser, vil disse faktorer betyde en 

																																																								
47	se appendix figur 6.5 
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højere pris, idet udbuddet ikke kan korrigeres på kort sigt. Da boligudbuddet ikke kan følge med den 

stigende efterspørgsel har det betydet store prisstigninger i storbyerne de seneste år.  

 

I Danmark er der en utrolig stærk infrastruktur med gode transportmuligheder, som gør det muligt at 

bosætte sig et stykke fra sin arbejdsplads og stadig have mulighed for at komme på arbejde indenfor en 

overskuelig tidsramme. Det betyder, at stigende priser i storbyerne efter noget tid gør at dele af 

befolkningen kigger efter alternativer i byerne rundt om, hvilket trækker priserne med op i forstaderne. 

Boligøkonomerne diskuterer i flæng denne problemstilling og ofte bliver det omtalte 

ejendomsværdiskattestop fra 2002 nævnt som en af synderne herpå. Skattestoppet har grundlæggende set 

den effekt, at der ikke er en automatisk regulering ved stigende boligpriser. Det er selvsagt et problem i 

områder hvor priserne stiger meget, idet der ikke længere er nogen automatisk regulering af markedet, 

som kan have en afdæmpende effekt og være en afgørende faktor for at undgå overhedning af 

boligmarkedet i specifikke områder (Rangvid & et-al, Den finansielle krise i Danmark., 2013). Udover at 

virke regulerende på overophedning vil ophør af skattestoppet samtidig betyde, at det bliver mere 

attraktivt at bo i områder med lave huspriser grundet den lavere skatteregning. 

 

Ifølge Danmarks Statistik vil befolkningen falde i 52 af landets 98 kommuner frem mod 2023, fordi 

danskerne samler sig mere og mere i klynger (DanmarksStatistik, 2013). Det giver uroligende effekt på 

priserne i udkantsområderne, hvor efterspørgslen i større grad forsvinder, hvorfor flere boligejere risikerer 

at blive teknisk insolvente, og ikke kan flytte fra deres ejerbolig, idet tabet kan være for stort.  

Udviklingen i beskæftigelsen kombineret med den demografiske forandring har en stor indflydelse på det 

danske boligmarked. Hvis vi trækker en tråd tilbage til realkreditsektoren, betyder disse forandringer også, 

at der er nogle udfordringer i forhold til store stigninger i visse områder som kræver større lån, og derved 

er med til at øge kreditrisikoen. Affolkning har ligeledes stor indflydelse på kreditinstitutternes villighed 

til at lave udlån til udkants Danmark, og Karsten Jørgensen tilføjer til denne problemstilling: ”Det er 

sandt, at nogle yderområder kan være udsat, da risikoen for yderligere prisfald er stor i forhold til den 

potentielle indtjening. Især vil ejerboliger nede omkring 500.000 være svære at få finansieret, hvilket kan 

virke tosset grundet det lave udlån, men det begrundes simpelthen med, at risikoen for tab, ikke opvejes 

at den mulige indtjening” (Jørgensen, 2016). 

   Institutternes kritiseres ofte for at afvise lån til yderområder, som dermed er med til at øge den 

demografiske udvikling mod urbanisering. Realkreditinstitutterne afviser imidlertid kritikken i 

realkreditrådets årsberetning fra 2014, hvor de argumenterer for at de udlåner til hele landet, i det omfang 

der er sikkerhed for lånene (Realkreditrådet, 2014). Det er fra et samfundsmæssigt perspektiv et problem, 
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at bekendtgørelsens § 248 (Retsinformation, 2016) i princippet giver institutterne ”carte blanche” til at 

afvise låntagere, så snart der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt pantet vil kunne dækkes af et salg 

inden for 6 måneder. Realkreditinstitutternes kan derved blot henvise til § 2, og afvise den potentielle 

låntager, hvilket er med til at puste liv til hele urbaniseringsproblematikken. 

   Urbaniseringen får altså en dobbeltsidet effekt, idet efterspørgslen ikke alene stiger i nogle områder, 

som betyder højere priser og større gearing, men samtidig falder kraftigt i især udkantsområderne, hvor 

risikoen for yderligere fald er med til at gøre finansieringsmuligheder svære som så igen har en negativ 

effekt på boligpriserne. Disse forhold kan gøre en ond spiral værre, hvorfor der blandt andet arbejdes med 

politiske tiltag jf. afsnit 7, som skal understøtte og være med løse ovenstående problemstilling.  

 

Erhvervslivet har også anerkendt problemstillingen, og set muligheder i den manglende finansiering i 

yderområder. En gruppe velhavere har derfor investeret i en fond, kaldet provinsfonden, som skal 

kautionere for 80% af lån til køb af fast ejendom, hvor de sidste 20% skal komme fra pengeinstitutterne. 

Tiltaget er kærkomment ifølge Morten Bruun Pedersen, senior økonom hos Forbrugerrådet, som mener 

det kan være et godt bidrag til vores eksisterende lånesystem (Madsen, 2016). Provinsfonden håber at 

kunne tjene penge på initiativet og tager en merrente på halvanden procent for at kautionere. 

Finansieringsdelen bliver altså dyrere for kunderne, men giver mulighed for at få finansieret boligkøb i 

yderområderne.  

 

Urban centre 

De tæt befolkede områder (storbyer), er ofte de steder hvor der ses voldsomme boom/fald, når markedet 

vender (Shiller, 2008). Mangel i boligbeholdningen kan medføre store prisstigninger, som i København, 

men i særdeleshed i byer, hvor lokalplanen ikke tillader at der udbygges mere, så som Oslo. Men hvordan 

korrigerer man så priserne udover gennem politiske reguleringer? 

   Det er muligt at skabe nye urban centre, så som Nordhavn/Amager. Disse urbancentre er med til at øge 

boligbeholdningen således, at priserne formentlig stabiliseres i de i forvejen meget besatte områder på 

længere sigt. 

   Nye urban centre er muligt i de ovennævnte eksempler, fordi infrastrukturen i især København er rigtig 

god, hvor det nye metrobyggeri i særdeleshed er med til at forbinde storbyen og gøre de nye centre 

attraktive, selvom de ligger lidt længere væk fra centrum. 

 

																																																								
48	Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer 
og særligt dækkede obligationer	
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6.3.4 Lånetilgængelighed og renteniveau 

Adgangen til finansiering er helt essentiel, når vi taler boligkøb. Helt grundlæggende har udlån en kolossal 

indflydelse på nutidens samfund, da det giver husholdningerne mulighed for at sprede deres betalinger ud 

over en lang løbetid, som giver luft i budgettet til at forbruge, opspare og planlægge deres fremtid i forhold 

til hvor i livet de befinder sig.  

   I Danmark har vi et velfungerende realkreditsystem, som giver befolkningen mulighed for at låne penge 

til køb af fast ejendom. Til trods for at den danske realkredit er blevet liberaliseret, vurderes systemet 

stadig til at være meget stabilt, da risikoen for tab er begrænset, idet der er sikkerhed ved pant i den faste 

ejendom. Dermed ikke sagt, at realkreditinstitutterne ikke kan lide tab ved manglende betaling fra deres 

kunder, men den relativ lave risiko, er med til at sikre et stabilt og ikke mindst billigt udlånssystem, som 

har stor indvirkning på det danske boligmarked.  

 

Nationalbanken laver modelsimulationer til at estimere, hvorledes boligpriserne påvirkes af en række 

forskellige forhold. Forholdene inkluderer, konjunkturfølsomhed, den økonomiske pengepolitik og de 

finansielle forhold som påvirker renterne. Beskatningsregler og andre subsidier så som rentefradraget 

inkluderes også og ikke mindst realkreditsektorens institutionelle forhold så som LTV-grænser, 

afdragsfrihed, lånetyper og omkostninger herved er medtaget (Nationalbanken, 

Kvartalsoversigt_3kvartal, 2014). De institutionelle forhold er beskrevet i afsnit 3.9, hvor konklusionen 

var, at liberaliseringen og afdragsfriheden giver realkreditinstitutterne øget risiko, men samtidig også 

giver boligejerne mulighed for at sammensætte deres lån ud fra deres økonomiske situation her og nu. 

Derudover har liberaliseringen været med til at sænke boligejernes månedlige ydelser, hvilket har øget 

incitamentet for flere til at købe og samtidig købe dyrere end man ellers kunne forvente. Grundlæggende 

set kan det siges, at en billigere lånefinansiering alt andet lige øger efterspørgslen, som derigennem 

påvirker prisniveauet. I figur 9.14 nedenfor ses de afledte konsekvenser af liberaliseringen samt 

skattestoppet for priserne på boligmarkedet frem til 2012. 
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Figur 6.6: Huspriser med og uden nye låneformer og fastfrosset ejendomsværdiskat (Rangvid & et-al, Den finansielle krise i Danmark., 2013) 

 

 

Som det ses af figur 9.14 ovenfor, fik de nye låneformer og fastfrysningen af ejendomsværdiskatten en 

utrolig stor indvirkning på prisstigningen frem mod krisen. Ifølge nationalbankens analyse fra 2011 steg 

de reale boligpriser i gennemsnit 71 procent fra 4. Kvartal 1999 frem til 1.kvartal 2007, hvori det 

konstateres at op til 46 procent af stigningen alene skyldtes rentetilpasningslånene samt afdragsfriheden 

(Nationalbanken, Kvartalsoversigt_1kvartal , 2011).  

   Rangvid rapporten er enig i ovenstående, men konstaterer også at de nye låneformer og skattestoppet 

var med til at holde hånden under boligmarkedet efter finanskrisen, hvor den lavere ydelse bidragede til 

at holde antallet af misligholdte lån og tvangsauktioner nede (Rangvid & et-al, Den finansielle krise i 

Danmark., 2013). 

Hvis vi springer frem i tiden, betyder rentetilpasningslånene og ejendomsværdiskattestoppet stadigvæk at 

boligejerne får en lavere ydelse, som derigennem påvirker efterspørgslen og medfører stigende 

boligpriser. Ejendomsværdiskattestoppet giver ubalancer som nævnt i 6.3.3, og selvom de kort forrentet 

lån og afdragsfrihed stadigvæk har stor betydning for priserne på boligmarkedet, er deres effekter blevet 
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mindsket siden den øgede regulering. Det skyldes, at realkreditinstitutterne tager sig betalt for den øgede 

risiko, og da det er boligejerne, som betaler regningen igennem differentierede bidragssatser og dårligere 

kurser, mindskes effekten af disse på ejerboligerne pris.  

 

Renteniveau 

Adgang til finansiering og omkostninger til realkreditinstitutterne er med til at påvirke boligmarkedet 

gennem øget/lavere efterspørgsel. Realkreditinstitutterne tager, som tidligere nævnt, sig betalt for at 

udlåne penge til boligkøb, til blandt andet indtjening og dække risici. Renten som boligejerne betaler på 

deres lån, bliver ikke sat af realkreditinstitutterne, men bliver sat hver eneste dag på finansmarkedet. 

Herudover sætter Danmarks nationalbank pengemarkedsrenten som led i pengepolitikken. Markedsrenten 

afspejler, hvor meget långiver er villig til at låne sine penge ud for, og hvad låntager er villig til at betale 

for lånet. Markedsrenten på obligationer i Danmark læner sig indirekte op af nationalbankens 

rentefastsættelse, som beskriver investors krav ved investering i obligationer. Investeringen vurderes ud 

fra alternativet som er at placere sine penge som indlån i bankerne, samt ud fra pengebindingsperioden 

og kreditrisikoen (Realkreditrådet, 2016i).  

   Renteniveauet har en enorm indflydelse på boligpriser, da de direkte går ind og påvirker ydelsen på 

lånet, hvorfor de seneste mange års lave renteniveau har en stor andel i prisstigningerne, med en fast 

realkreditobligationsrente i 30 år tæt på 2,5%, og de korte renter tæt på 0%49.  

 Miles & Pillonca (2008) finder, at det lave renteniveau har betydet en general prisstigning i intervallet 

mellem 30-70% (André, 2010). Når det hertil lægges, at liberaliseringen af realkreditsystemet har betydet, 

at folk i stor stil har valgt at finansiere sig ved kort løbende obligationer med utrolig lav rente, vurderes 

de kraftige stigninger i overvejende grad at skyldes de lave renteniveauer og dertilhørende liberalisering. 

Selvom ”Fundamentals” understøtter store prisstigninger, betyder dette ikke at priserne ikke kan falde 

kraftigt, når de underlæggende faktorer ændrer sig. Hvis/når renteniveauet vender tilbage til et mere 

langsigtet ligevægt må det forventes at påvirke boligpriserne i en negativ retning som beskrevet i den 

boligøkonomiske model. Hvor stort prisfald et stigende renteniveau vil medføre, er svært at afgøre, da 

dette også afhænger af realøkonomien og boligejernes robusthed i dette scenarier. I figur 6.8 nedenfor ses 

hvorledes en rentestigning på 1 procentpoint vil påvirke BNP og huspriserne i Danmark.  

 

																																																								
49	Se appendix figur 6.7. Det bør nævnes, at realkreditobligationsrenterne ikke viser de effektive renter for låntager, da disse også betinges af kurser, 
bidragssatser og oprettelsesomkostninger.		
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Figur 6.8 Påvirkning af realt BNP og huspriser i Danmark ved en global rentestigning på 1 procentpoint over hele rentekurven. (Nationalbanken, 

Kvartalsoversigt_3kvartal, 2014) 

 

Figur 6.8 viser tydeligt hvor stor en betydning rentestigninger vil få på dels BNP og huspriser. Det rammer 

væksten og beskæftigelsen hårdt og deraf BNP, hvilket også er årsagen til at der endnu ikke er set store 

rentestigninger efter krisen. Så længe væksten i USA og Europa endnu ikke har normaliseret sig, er 

centralbankerne  meget påpasselige med at foretage rentestigninger, da dette kan få fatale konsekvenser 

for real økonomien. Den boligøkonomiske model viser i første kvadrant, at efterspørgslen blandt andet 

afhænger af realøkonomien, hvor en negativ effekt på BNP vil betyde en lavere efterspørgsel. Derudover 

vil en rentestigning også påvirke boligejernes ydelse og investorernes afkastkrav, hvilket ligeledes vil 

presse efterspørgslen og boligpriserne i en nedadgående retning. Som det ses af figur 6.8, vil den ene 

procents rentestigning, medføre et fald i boligpriser over en 5 årig periode på op til 13 procent. Selvom 

markedet ikke på nuværende tidspunkt forventer store rentestigninger, vil renteniveauet blive hævet når 

den økonomiske vækst atter er på et tilfredsstillende niveau, og boligejerne kan derfor forvente, at renterne 

vil stige og derved påvirke boligmarkedet indenfor en nær fremtid.  

   De nuværende lave renter giver boligejerne store besparelser, især for dem med rentetilpasningslån og 

det forventer som minimum at de lave renter fortsætter i 2016. I forlængelse heraf udtaler Jesper Borre, 

seniorøkonom fra Nykredit til politikken: ”Man skal bare huske på, at renterne i den grad er påvirkelige 

i øjeblikket, og hvis man er bekymret for, hvor renten er på vej hen, så kan man stadig sikre sig med et 

fastforrentet lån” (Dalgaard, 2016). Som tidligere nævnt sikrer de fastforrentende lån jo netop mod 

prisfald ved rentestigninger idet værdien af restgælden falder. Nedenfor vises det hvordan det lave 

renteniveau påvirker boligbyrden i procent af den disponible indkomst, for både korte og lange 

realkreditrenter.  
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Figur 6.9 Renteudvikling og boligbyrde. (Nationalbanken, Kvartalsoversigt_3kvartal, 2014) 

 

Figuren giver et meget klart indblik i renteudviklingens betydning for boligbyrden. Hvis vi ser tilbage til 

begyndelsen af 2005 og frem til 2008, er der ingen klar sammenhæng mellem renteudviklingen og 

boligbyrden. Dette skal ses i lyset af de kraftige prisstigninger, hvor boligejere gældsatte sig dyrt i forhold 

til deres disponible indkomst. De voldsomme prisstigninger i denne periode var ikke understøttet af 

”Fundamentals”, og figur 6.9 viser meget klart, hvilken betydning dette fik for boligbyrden som i 

gennemsnit steg 10 procentpoint på næsten 1 år. Kraftige prisfald i 2008 kombineret rentenedsættelser 

har fået boligbyrden til efterfølgende at falde tæt på 14 procentpoint til det laveste niveau siden 1999. 

Hvis vi ser det fra boligejernes synspunkt vil de som holdt et variabelt forrentet lån uden afdrag mindske 

deres boligbyrde med (30-14,5)/30*100 = 51,67% toppen i 2008 til 2.kvartal 2014.  

   Det må ikke glemmes, at et rentefald som ofte medfører højere priser, og derved ikke altid kan betyder 

et fald i boligbyrden, da de højere priser medfører en højere gearing ved boligkøb. Hvordan 

sammenhængen mellem disse to modsatrettede virkninger påvirker boligbyrden afhænger af de andre 

”Fundamentals”, herunder udviklingen i den disponible indkomst, finansieringsomkostninger og 

skattemæssige subsidier, så som rentefradrag og ejendomsværdiskattestoppet.  

 

Udbud/efterspørgsel opsummeret. 

Efterspørgslen på boligmarkedet er som ovenfor beskrevet primært drevet af de 9 nævnte 

”Fundamentals”. Herudover har liberaliseringen af det danske realkreditsystem også betydet, at folk har 

kunnet optage kortforrentede lån til meget lave renter og kunne kombinere disse med afdragsfrihed, 

hvilket har betydet et større rådighedsbeløb for boligejerne og deraf en øget efterspørgsel. 
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De seneste års politiske reguleringer har haft betydning for efterspørgslen af de forskellige lånetyper, da 

de har medført øget fokus hos realkreditinstitutterne for at nedbringe andelen af disse lån. Det betyder 

kort fortalt, at det er blevet dyrere for låntagerne at oprette de kortforrentende lån og lån med 

afdragsfrihed, hvilket samlet set har øget udgifterne ved finansieringen, som alt andet lige mindsker 

efterspørgslen. 

   Efter krisen har efterspørgslen efter ejerboliger steget voldsomt, i særligt visse regioner og byer, hvilket 

skal ses i lyset af det meget lave renteniveau, kombineret med urbaniseringen som beskrevet i afsnit 6.3.3 

Prisudviklingen ved kraftig stigning i efterspørgslen som vi har set i forbindelse skift i renteniveauet, 

afhænger fundamentalt set af, om boligbeholdningen kan justeres på kort sigt (André, 2010). 

Muligheden for at udvide boligbeholdningen afhænger af flere faktorer, hvor de vigtigste relaterer sig til 

om der er ledigt land, eventuelle byggerestriktioner og infrastrukturen (DiPasquale & Wheaton, 1992). 

Det er derfor ikke altid muligt at udvide udbuddet, selvom der er øget efterspørgsel, og selv hvor det er 

muligt tager det tid at opkøbe, skaffe godkendelser og for til sidst at bygge.  

   Boligbeholdningen siges at være uelastisk, hvilket betyder, at en stigning i efterspørgslen medfører en 

prisstigning, da udbuddet ikke kan følge efterspørgslen på kort sigt50. I de tilfælde at boligbeholdningen i 

nogle områder er mere elastiske vil priserne stige i mindre grad ved en stigende efterspørgsel51. Hvis det 

var muligt at forudsige en stigende efterspørgsel, ville det i højere grad være nemmere at tilpasse udbuddet 

til efterspørgslen, men dette er ikke alene en svær øvelse, men også en risikabel en. Udbuddet af boliger 

stiger ofte først efter en stigning i efterspørgslen, hvilket øger prisen på de eksisterende boliger. Det 

indebærer også en vis risiko for bygherrerne, da byggeri tager tid, og hvis de underliggende faktorer der 

har forårsaget stigningen i efterspørgslen er mindsket eller forsvundet når byggeriet er færdigt, risikerer 

de at der ikke længere er aftagere til byggeriet, eller at prisen er faldet så de indkasserer et tab. Hvis 

udbuddet ud i at være større end efterspørgsel vil det have en naturlig nedadgående effekt på prisniveauet 

(André, 2010).  

   Det kortsigtede prisniveau påvirkes af efterspørgslen og af det uelastiske udbud. På længere sigt vil 

udbuddet øges, som den boligøkonomiske model tilsiger og virke stabiliserende på prisniveauet. 

Der vil altså på kort sigt være en positiv autokorrelation i priserne, men på lang sigt vil autokorrelationen 

være negativ, fordi ”Fundamentals” slår igennem, så priserne vender tilbage til deres langsigtede 

ligevægtspris (André, 2010). 

 

																																																								
50	Se appendix figur 6.10 første graf.	
51	Se	appendix	figur	6.10	anden	graf.	
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6.4 Boligomkostninger (user cost). 

Der er omkostninger ved at eje. For ejerboliger er boligtjenestens værdi lig boligomkostningen (user cost) 

og alternativt kunne pengene været investeret andetsteds eller boligen kunne være udlejet52.  

User cost53 bliver introduceret for at give perspektiv på, hvilke faktorer der bør indgå i beregningen ved 

boligkøb, som boligejerne ikke nødvendigvis tænker på, idet der som ofte handles på rene ydelser. 

Ydelserne bestemmes af lånetype, skatter og fradrag, men der burdes reelt set også tages højde for andre 

poster, som er relevante for at producere boligtjenester. Disse kapitalposter lyder som følger: afskrivning, 

kapitalomkostningen for den investerede kapital og et fradrag for ejendomsprisstigningen (Lunde, 2013).  

For det første bør værdien af boligens nedslidning og forældelse medtages. Begge disse har en negativ 

indvirkning på boligens værdi, og der bør medregnes vedligeholdelsesomkostninger og tages højde for 

afskrivninger. 

   For det andet bør kapitalomkostningen ved at kunne disponere over realkapitalen i perioden medtages. 

Denne beregnes, som det afkast ejeren kunne have opnået ved en alternativ investering med samme risiko 

efter skat. 

    Den tredje post dækker over, at prisen på ejendomme af uændret kvalitet ofte vil stige over tid, hvorved 

ejeren får en kapitalgevinst. En sådan gevinst må fratrækkes i boligomkostningen og såfremt der er 

periode med fald i boligpriser skal denne i stedet lægges til boligomkostningen (Lunde, 2013). 

Problemet i den almindelige måde at handle ejerboliger på, er at der handles på ydelser og ikke så meget 

den samlede omkostning ved at købe og eje. Der udlånes altså efter hvad ydelsen er, og om køber har 

likviditet til at blive i boligen, men der tages sjældent højde for de tre ovennævnte kapitalposter 

medmindre de allerede er synlige ved køb af boligen. Hvis der blev taget højde for disse, ville det betyde 

mere stabile låntagere, og ville medføre lavere belåningsgrader, som vil få en stabiliserende effekt på 

priserne. Sidst men ikke mindst ville det skabe større transparens i forhold til de samlede udgifter, hvilket 

ville give folk et bedre indblik i omkostningerne ved at eje og derved gøre dem mere påpasselige med at 

købe, eller afvente til de har en tilpas stor opsparing.  

 Fra et samfundsmæssigt perspektiv ville det være ønskværdigt, hvis der i højere grad blev taget højde for 

de tre ovennævnte omkostninger ved udlåning. Det er dog ikke tilfældet, og medmindre der kommer nogle 

politiske reguleringer, som sætter krav til ovenstående ser det ikke ud til at ændre sig. Det skyldes, at 

																																																								
52	Beskatningsreglerne ved udlejning af fast ejendom, gør at denne mulighed sjældent anvendes, idet beskatningen opgøres under den personlige 
indkomst, og ikke alene har en hård beskatning, men også kan medfører, at husejeren kan ende med at skulle betale topskat, hvis løn + 
huslejeindtægter overstiger 467.300 efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag.	
53	Se appendix Bilag 2: User cost, kan beskrives i en formel, men grundet kompleksiteten af user cost for ejerboliger, opstilles udtrykket i tre 
omgange. Formlerne er vedlagt i appendix, da de ikke anvendes i denne afhandling til nogen specifik udregning, men udelukkende til forståelsen af 
begrebet user cost.	
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regnestykket bliver langt mere komplekst og kræver store skøn at udregne de samlede udgifter der bør 

medtages, hvilket vil gøre det svært at overvåge og håndhæve eventuelle krav hertil. 

 

Konkurrencen om kunderne har den indflydelse at realkreditinstitutterne også har svært ved at indarbejde 

ovenstående uagtet, at det er den mest korrekte måde at opgøre de samlede boligomkostninger på. Det vil 

derfor kræve et fælles regelsæt for at få disse omkostninger inkluderet ved beregning af lånetilbud. For så 

længe de andre realkreditinstitutterne tilbyder at udlåne uden at tage højde for ovenstående faktorer, så 

kan kunden altid gå et andet sted hen og få lånet (Jørgensen, 2016). Der kan trækkes en parallel til 

liberaliseringen af realkreditsystemets udlån jf. afsnit 4. Realkreditinstitutterne vidste godt, at de mange 

rentetilpasningslån og afdragsfrihed øgede kreditrisikoen, men måtte konstatere, at de enten måtte hoppe 

med på vognen eller også ville konkurrenterne overhæle dem indenom en indenom og tilbyde kunderne 

det de efterspurgte. Det betød samtidig, at realkreditinstitutterne før reguleringen havde svært ved at tage 

sig betalt for den øgede kreditrisiko, hvilket reguleringerne fra CRD IV, CRR og tilsynsdiamanten har 

haft en positiv indflydelse på når man ser på de øgede bidragssatser for de lån med størst kreditrisiko jf. 

afsnit 5. 

 

6.5 Boligmarkedet 

Boligmarkedet har indtil videre haft en samlet stigning i 2016 som følge af de ovenfor nævnte tendenser 

i udviklingen af ”Fundamentals”. Det er især den lave beskæftigelse og stigende disponible indkomst 

kombineret med det lave renteniveau som har den største indflydelse. At den lange rente faldt yderligere 

første kvartal 2016, skubber yderligere til boliginvesteringerne. Disse faldt igennem det meste af 2015, 

men steg igen første del af 2016, hvor det ikke alene er nybyggeri, men også hovedreparationer, som 

udgør en stor del af boliginvesteringerne. Der er fortsat forventninger om en stigning i 

boliginvesteringerne, og selvom Brexit, Kina og flygtningekrisen er med til at skabe uro på de finansielle, 

virker det fortsat lave renteniveau samt olieprisen mere ekspansivt på den økonomiske vækst end først 

antaget (Nationalbanken, Kvartalsoversigt_2kvartal , 2016). Der er således fortsat en forventning om, at 

det samlede boligmarked stiger ca. 3% i 2016 og de følgende år. Nedenfor ses den reale prisudvikling på 

landsplan for ejerlejligheder og enfamiliehus. 
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Figur 6.11 Reale boligpriser og stigningstakst i boligpriser (Nationalbanken, Kvartalsoversigt_4kvartal) 

 

Som det ses af figur 6.11, er ejerlejligheder siden 2013 steget væsentlig mere end enfamiliehuse, hvilket 

skal ses i lyset af, at ejerlejlighedernes antal er størst repræsenteret i større byer, hvor urbaniseringen som 

diskuteret i afsnit 6.3.3 spiller en stor rolle. Graferne viser derudover, at der forsat er en kvartalsvis 

stigning i boligpriserne og at prisniveauet medio 2015, endnu ikke var tilbage til samme niveau som før 

krisen. Udviklingen siden medio 2015 har været fortsat stigende boligpriser, hvor især ejerlejlighederne 

er steget mest54. De nyeste tal fra 2016 er endnu kun opgjort nominelt, hvorfor det kan være svært at sige, 

hvor boligpriserne ligger realt på nuværende tidspunkt, men de stigende nominelle priser tyder på, at det 

danske boligmarked for ejerlejligheder må være tæt på niveauet fra før krisen.  

Boligprisstigningerne nominelt er fordelt ud på regioner55, og det ses tydeligt at for både ejerlejligheder 

og enfamiliehuse, at visse regioner oplever stor vækst, hvorimod især region Sjælland halter gevaldigt 

efter de andre. Dette underbygger endnu engang, at nogle områder er mere attraktive, som igen medfører 

øget priser, hvilket også betyder, at disse områder med stor sandsynlighed vil opleve større prisfald end 

regioner, hvor priserne ikke er steget tilsvarende. Overordnet set er der i alle regioner boligprisstigninger, 

hvilket skyldes udviklingen i ”Fundamentals” som tidligere behandlet. 

  

 

 

																																																								
54	Se	appendix	figur	6.12	samt	6.13	
55	Se	appendix	figur	6.13	
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Husholdningernes boliggæld 

Husholdningernes gæld er stor, men kan ikke anses som værende en aktuel trussel mod den finansielle 

stabilitet. Det betyder dog ikke, at gælden ikke kan gå hen og få store konsekvenser for de danske 

boligejere. Ifølge de nyeste tal fra OECD, har danskerne den højeste ratio af gæld/disponibel indkomst af 

alle lande56. Det kan dog være svært at sammenligne med andre lande, da deres udlånssystem og 

husholdningernes generelle opsparing ikke medtages beregningerne. Det viser sig nemlig samtidig, at 

danskerne har nogen af verdens største pensionsopsparinger (Nationalbanken, Kvartalsoversigt_2kvartal 

, 2016). Danskernes høje boliggæld skal også ses i lyset af muligheden for at belåne sit boligkøb med op 

til 80% hos realkreditinstitutterne, kun 5% i udbetaling og det resterende som banklån. Mange boligejerne 

har fra start af ikke nødvendigvis nogen stor egenkapital, hvilket gør at de har gældsat sig tæt på 100% af 

markedsværdien for boligen. 

   Ved boligprisfald betyder dette, at mange boligejere bliver teknisk insolvente, som selvfølgelig ikke er 

at foretrække, hverken for boligejerne eller samfundsøkonomien generelt. 

Herudover kan det vække bekymring, at de danske boligejere har gældsat sig hårdt når de samtidig 

foretrækker de mere rentefølsomme lånetyper hvor 62% af udlånene er variabelt forrentet og 51,4% af 

det samlede udlån er med afdragsfrihed jf. 4.6. Disse tal har de senere år været faldende som følge af EU-

reguleringerne samt tilsynsdiamanten, hvilket er med til at øge robustheden. Risikoen for tab mindskes 

yderligere af, at størstedelen af husholdningerne med høj gearing, både har høje indkomster og store 

aktiver jf. afsnit 6.3.2 (Nationalbanken, Finansiel stabilitet, 2015, 2. halvår). Rentestigninger medfører 

som ofte også prisfald på boliger, og hvis den generelle økonomiske stabilitet er usikker, risikerer 

danskernes øget arbejdsløshed og lavere reale lønninger. Så længe de danske boligejere kan servicere 

deres gæld er udsigten til tvangsauktioner lav, medmindre andre forhold tvinger en stor andel af danskerne 

til at sælge deres bolig, enten som følge af arbejdsløshed, familiære årsager mv. Hvis boligejerne ikke kan 

servicere deres gæld og bliver tvunget til salg, risikerer bankerne og realkreditinstitutterne tab.  

   Overordnet set vurderes risikoen for den generelle finansielle stabilitet at være relativ lav. Det skal ses 

i lyset af, at danskerne i større grad vælger længere obligationslån med afdrag, som er at minimere risikoen 

for tab som følge af stigende renter samtidig med at friværdien øges.  

 

 

																																																								
56	se appendix figur 7.1	
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7. Politiske tiltag for at sikre sund belåning 
Det følgende afsnit vil se hvilke politiske tiltag, der er foretaget i Danmark for at sikre en sundere belåning. 

De politiske tiltag er afledt af udviklingen i ”Fundamentals”, samt bekymringer for den høje gearing, som 

kan medføre store tab boligejerne, bankerne og realkreditinstitutterne. Finanstilsynet ønsker generelt set 

en mere fornuftig udlånspolitik, som skal styrke robustheden, men samtidig også virke stabiliserende på 

boligpriserne, så de ikke fortsætter i himmelflugt lige førsidste finanskrise. Analysen vil tage 

udgangspunkt i de fire mest betydningsfulde initiativer og afslutte med en diskussion af, hvorledes 

ejerboliger beskattes i Danmark med særlig fokus på ejendomsværdiskattestoppets betydning samt 

alternative måder at beskatte ejerboliger på. 

 

1. 5% udbetalingsregel  

2. Belåning i vækstområder 

3. Krav til husholdningernes økonomi ved låneoptagelse 

4. Lavere rentefradrag 

 

7.1 5 % udbetalingsregel 

Fra 1. november 2015 blev der stillet krav til, at kommende boligejere skal kunne stille med 5% i 

egenkapital ved køb af fast ejendom57. Af bekendtgørelsen fremgår det, at såfremt bankerne ikke 

overholder disse regler vil der være konsekvenser. Finanstilsynet kan efterfølgende give påbud om at 

ændre praksis samt uddele bøder. Der er ligeledes sat krav til, at de sidste 5% ikke må komme fra en 

kassekredit eller lignende, medmindre der er en særlig god grund herfor (Nielsen, 2015). Reglen betyder 

ganske vist, at boligejerne ikke længere kan belåne 100% af deres boligkøb, men de 5% må også anses 

som værende af så lille karakter, at konsekvenserne heraf ikke betyder et stort fald i efterspørgslen, da 

pengene ofte kan anskaffes fra forældre eller på anden vis (Jørgensen, 2016). Reglen er dog ikke uden 

betydning, da det stiller krav til opsparing inden boligkøb som alt andet lige vil øge robustheden hos 

boligejerne. Et fald i boligpriserne på mere end 5% vil stadig gøre disse boligejere teknisk insolvente, og 

det bør overvejes at kigge på omkringliggende lande så som Irland eller Norge, hvor udbetalingskravet er 

20%, hvilket betyder en større sikkerhed ved fald i boligpriser. 

   En højere udbetaling kræver længere opsparing og skaber et større sikkerhedsnet ved boligprisfald. 

Konklusion må blive at tiltaget er et skridt i den rigtige retning, men at udbetalingskravet er for lille til at 

																																																								
57	Bekendtgørelse nr. 1094 af 14. september 2015 om god skik for finansielle virksomheder  
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det får en reel effekt i form af større sikkerhed for udlånene. Det virker dog fornuftigt at tage små skridt 

ad gangen for en voldsom stigning i ét ryk, vil få stor betydning for priserne i det sekund de indføres, 

hvilket ikke er at foretrække.  

 

7.2 Belåning i vækstområder 

Kravene ved belåning af privatkunders ejerboliger tilsiger, at penge- og realkreditinstitutter bør anvende 

en tilpas forsigtig vurdering når der udlånes til områder med større prisstigninger (vækstområder). Aktuelt 

er vækstområder defineret som København og Århus, men større prisstigninger i andre dele af landet kan 

medføre en lignende klassificering (Finanstilysynet, 2016).  

Kunder med en høj gearing bør have en robust, positiv formue. Formuen bør således forblive positiv, hvis 

boligen falder i værdi. Det betyder at formuen skal være positiv for en gearing mellem 4-5 trods 10% fald 

i boligens værdi. Ved en gearing over 5 skal formuen forblive positiv ved boligprisfald på 25%.  

Disse krav er indført i vækstområderne for at sikre, at boligejerne ikke rammes hårdt ved boligprisfald, 

som typisk er mere gravende i vækstområderne end andre dele af landet.  

   Tiltaget er ifølge Karsten Jørgensen kærkomment, da en større egenkapital giver et mere sikkert 

belåningssystem. Han påpeger, at implementeringen sker henover 2016, og at man endnu ikke har set den 

fulde effekt af, om dette vil have en nedadgående påvirkning af boligpriserne (Jørgensen, 2016). Det er 

klart at et sådan tiltag betyder, at den almindelige danske lønmodtager kan få sværere ved at købe boliger 

i disse områder. En indskrænket købermasse betyder alt andet lige en lavere efterspørgsel, og deraf en 

lavere pris.  

   Der er mulighed for at omgås reglerne i de tilfælde, hvor en kunde er under uddannelse med høj 

sikkerhed får job efterfølgende, hvor gearingen efter endt uddannelse vil falde til under 4, dog så længe 

det stadig er forsvarligt i forhold til kundens nuværende økonomi. 

 

7.3 Krav til husholdningernes økonomi ved låneoptagelse 

De nuværende regler stiller krav til, at en kunde ved bevillingstidspunktet skal kunne betale et fastforrentet 

lån med afdrag på 4%. Der stilles herefter ikke krav om, at kunden skal vælge et fastforrentet lån, blot at 

lånegrænsen betinges af, at kunden kan sidde med et lån med ovennævnte kriterier. 

Kunder som ønsker at købe før de har solgt deres eksisterende bolig, stilles der også skærpede krav til. 

Der sættes krav til robustheden af kundens indtjening og likviditet til at skulle kunne betale renter og 

afdrag på begge boliger i en periode på minimum 6 måneder.  

Kravene til husholdningernes økonomi er både fornuftige og hjælper til mere sikker belåning. Kravet til 

de 4% sikrer, at kunder ikke alene kan belåne sig højere ved at vælge rentetilpasningslån og afdragsfrihed, 
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hvor ydelsen er lavere, hvilket må siges at være yderst fornuftigt. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved 

om 4% er nok, hvis meningen er at renten skal repræsentere en langsigtet ligevægt (Rangvid, 2016). 

 

7.4 Lavere rentefradrag 

Rentefradraget blev med forårspakken 2.0 i 2009 nedsat for renteudgifter over 50.000 kr. Så længe 

renteudgifterne er under 50.000 kr. (100.000 for ægtepar) er rentefradraget stadig 33 procent eksklusiv 

kirkeskat. For renteudgifter over 50.000 kr. falder fradraget med 1 procent hvert år fra 2011 til 25 procent 

i 2019 (EY, 2016). Det lavere rentefradrag får kun indflydelse for dyrere boliger, hvor renteudgifter 

overstiger 50.000. De vil opleve øget boligudgifter, hvilket skaber vanskeligere adgang til 

ejerboligmassen. Derudover giver et lavere fradrag incitament til øget opsparing, men vil også begrænse 

investeringer i fast ejendom, både i form af køb, men også renovering, da boligejerne vil opleve øget 

omkostninger i form af et lavere fradrag. Et lavere rentefradrag mindsker interessen for længere løbende 

obligationslån, hvor renten er væsentlig højere end de kortforrentede, men vil samtidig også mindske 

interessen for afdragsfrihed og øge incitamentet til opspare i boligen. I regeringens 2025-plan ønsker de 

en yderlige nedsættelse af rentefradraget på 5 procent for både det høje og lave fradrag, som indfases med 

1 procent fald hvert år efter 2020 og frem mod 2025.  

 

Et sådan tiltag vil betyde en forstørret effekt af de allerede diskuterede faktorer forårsaget af forårspakken 

2.0. Tiltaget vil have en modsatrettet effekt af tilsynsdiamantens krav, hvor de fastforrentet lån vil blive 

lidt mindre attraktive og de korte flekslån mere attraktive. Mikkel Høegh, boligøkonom i BRFkredit 

udtaler således: ”Vi har i lang tid været gennem en øvelse, der skulle gøre fast rente mere attraktivt. Dette 

trækker i den forkerte retning. Det er svært nok i forvejen at overbevise boligejere om, at de bør vælge 

fast rente.” (Simonsen, 2016).  

   Ovenstående viser tydeligt, at BRFkredit ikke synes, at en yderligere nedsættelse af rentefradraget virker 

specielt gennemtænkt, når der fra politisk side ønskes, at få folk væk fra flekslån og over i fastforrentede 

lån. 

 

Der kan næppe sås tvivl om, at en regeringens 2025-plan betyder at det bliver mindre attraktivt at låne 

penge til boligkøb og mere attraktivt at afdrage på sin gæld, hvilket øger robustheden på det danske 

boligmarked (Rangvid, 2016) (Jørgensen, 2016). En yderligere nedsættelse af rentefradraget som også 

rammer renteudgifter under 50.000 kr. vil selvsagt betyde at boligudgiften stiger, om end det ikke er 

voldsomt, så stadig med en betydelig størrelse. Dette vil alt andet lige også ramme priserne på ejerboliger, 

da udgifterne øges.  
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7.5 Skat af fast ejendom. 

I Danmark betaler boligejerne skat af fast ejendom, som består af en ejendomsværdiskat til staten og 

grundskyld (ejendomsskat) til kommunen. Skatterne beregnes ud fra de offentlige ejendomsvurderinger, 

som foretages af SKAT.  

   Grundskylden er en skat på selve jorden og skattetaksten vælges af de enkelte kommuner, men skal dog 

ligge i intervallet 16-34 promille. Afgiftsgrundlaget beregnes som enten den aktuelle grundværdi, eller 

forrige års grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent (grundskatteloftet). Reguleringsprocenten 

beregnes årligt og ligger mellem 3-7 procent (Skatteministeriet, 2016). 

 

Ejendomsværdiskat beregnes som en andel af den fastsatte ejendomsværdi, og udgør 1% op til 3.040.000 

kr. Overstiger progressionsgrænsen betales der 3% af det overstegne beløb.  

Den fastsatte ejendomsværdi har siden 2001 været fastfrosset, således at grundlaget for 

ejendomsværdibeskatningen udregnes fra den laveste værdi af (Skatteministeriet, 2016): 

 

1. Den offentlige vurdering i januar 2001 plus 5 procent. 

2. Den offentlige vurdering i januar 2002 

3. Boligens aktuelle offentlige vurdering 

 

Ejere, der er fyldt 66 år, får et ekstra ”pensionistnedslag” på 0,4 %, dog højest 6.000 kr. De ejere, der har 

køb før 2. juli 1998, gælder der en ekstra ”rabat” på 0,2 % af ejendomsværdien, og de har samtidig et 

nedslag for det gamle standardfradrag på 0,4 % af ejendomsværdien, dog maksimalt 1.200 kr. Pensionister 

har ligeledes mulighed for at indefryse deres ejendomsskat, således at de får et større rådighedsbeløb 

(Borger.dk, 2016).  

 

Ejendomsværdiskattestoppet har uden tvivl gjort en masse boligejere glade gennem tiden, da de sparer en 

masse penge i skat når skatten ikke justeres i forhold til aktuelle vurderinger. Det er især boliger til over 

3.040.000, som får den største besparelse idet de skal betale hele 3% i skat af det overstegne beløb.  

Skattestoppet har den konsekvens, at den effektive ejendomsværdiskat udhules i takt med at boligpriserne 

stiger (Nationalbanken, Kvartalsoversigt_3kvartal, 2014). Skatten bliver derfor konjunkturløbende, og er 

med til at bidrage til øget udsving i boligpriserne. 

   Fastfrysningen af skattestoppet har vidt forskellige betydninger for besparelsen i ejendomsværdiskatten, 

og afhænger i særdeleshed af hvor store prisstigninger, der har været i de enkelte område. Nationalbanken 

har lavet et regneeksempel i 2013, som viser besparelsen for et gennemsnitshus i to kommuner. I Morsø 

kommune gav skattestoppet en besparelse på godt og vel 2000 kr. årlig, mod 14.500 kr. i Københavns 
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kommune for en tilsvarende bolig. Disse tal er næsten tre år gamle, og resultatet vil grundet de stigende 

boligpriser i Københavnsområdet værre endnu mere graverende, hvis vi tager de nuværende priser i 

betragtning (Nationalbanken, Kvartalsoversigt_3kvartal, 2014).  

 

Både Rangvid & Jørgensen konkluderer, at skattestoppet er lidt af en katastrofe, som har lagt et 

opadgående pres på boligmarkedet, så selvom boligejerne har sparet penge i skat, har de samtidig betalt 

en højere pris for boligerne grundet skattestoppet (Rangvid, 2016) (Jørgensen, 2016). Derudover er både 

Rangvid og Jørgensen enige om, at det er meget svært at fjerne skattestoppet i og med det kommer til at 

berøre en så stor del af den danske befolkning. Rangvid udtaler således: ”Problemet med at fjerne 

skattestoppet vil være, at de nuværende boligejere er dem som skal betale prisen gennem højere ydelser, 

og givetvis også lavere priser på deres bolig. Det er derfor meget svært for politisk side at fjerne 

skattestoppet.” Jørgensen går et skridt videre og kalder det for politisk selvmord at pille ved 

ejendomsværdiskattestoppet, uanset om det er det rigtige set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. 

Det faktum at 58 procent af den danske befolkning bor i en ejerbolig, gør det meget svært at få folkets 

opbakning til en fjernelse af ejendomsskatten, da det vil påvirke alle boligejere i større eller mindre grad 

(Jørgensen, 2016) (DanmarksStatistik, 2016). 

   Jes Asmussen, cheføkonom fra handelsbanken, konkluderer, at det nu er det rigtige tidspunkt, hvis 

ejendomsværdiskattestoppet skal ophøre, da boligmarkedet er stigende, og renteniveauet er fortsat meget 

lavt. En ophør af skattestoppet, vil kunne afhjælpe de særlige udsatte områder hvor boligpriserne stiger 

mest (Olsen, Juel, & Dengsøe, 2016). 

   Ejendomsværdiskattestoppet vil også fremover være en af de skatter som mange politikere og økonomer 

ønsker at få ændret, men samtidig også noget at det sværeste at korrigere. Konklusionen må være, at det 

er meget svært at rette op på den fejl de lavede tilbage i 2002, for konsekvenser af en korrektion vil betyde 

meget stor utilfredshed hos befolkningen, hvilket ingen regering ønsker.  

 

Fejlvurderinger 

Et stort samtaleemne både politisk såvel som i medierne vedrører de store afvigelser, der er i de offentlige 

vurderinger af ejendomme, og de faktiske salgspriser. De offentlige vurderinger rammer sjældent præcist, 

og da disse er grundlag for beskatning af ejerboliger, er der stor kritik heraf. Rigsrevisionen finder at 

SKAT ikke formår at varetage opgaven med rette kvalitet58.  

Problematikken er, at det er meget vanskeligt at have et system, som kan indeholde alle faktorer til at lave 

korrekte vurderinger af hver enkelt ejerbolig. Der arbejdes for tiden med at forbedre det nuværende 

																																																								
58	se appendix: Rigsrevisionens kritik af de offentlige ejendomsvurderinger		
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system, således at fejlmarginen mindskes, hvor SAS Institute er en af partnerne involveret i SKAT’s 

projekt. Der er dog ikke tegn på en revolution af det nuværende system, hvor der ikke er store forbedringer 

for parcelhuse, men til gengæld et løft for ejerlejligheder fra omkring 70 procent til 80 procent 

træfsikkerhed. Problemet er simpelthen at ejendomme er ekstremt heterogene, og at det derfor praktisk 

talt er umuligt at fastsætte en række parametre, som over en kam kan estimere værdien af ejendomme59.  

 

Alternativ beskatning af ejendomme 

En håndfuld af de politiske partier på Christiansborg med de Konservative i spidsen mener ikke, at den 

nuværende beskatning af boliger fungerer godt nok, og kigger derfor mod Sverige for en alternativ 

løsning. I Sverige betales, der ikke nogen løbende skat, men boligejerne beskattes i stedet når de helt 

udtræder af boligmarkedet. Dansk Folkepartis skatteordfører Dennis Flydtkjær udtaler til Berlingske 

Business: ”Modellen om avancebeskatning, som de Konservative er bannerfører for, synes vi kunne være 

interessant, fordi den er gennemsigtig, da man bliver beskattet efter fortjenesten”. Modellen kan virke 

tiltalende, også fordi borgerne vil have flere penge mellem hænderne i deres tid som boligejere, hvilket 

også kommer samfundet til gode.  

   Der er dog et væsentligt problem, hvordan i alverden skal det effektueres? Både myndigheder og 

borgerne skal i så fald have styr på den kommende skatteregning og herunder få fradrag for forbedringer 

indarbejdet løbende. Derudover skal der tages stilling til, om der skal være et fradrag for den generelle 

prisudvikling.  

   Jesper Rangvid udtaler således: ”Der er mange mulige tiltag, dog alle svære at praktisere i 

virkeligheden. En beskatning af boliggevinster ved salg giver mening idet forbrugerne ikke beskattes 

løbende, men i stedet ved afhændelse.” 

   Det lader derfor til, at en overgang til en alternativ beskatning af boligejerne er mindst ligeså kompleks 

som det nuværende system, og derfor ikke vil fungere meget bedre. Herudover, vil en overgang med stor 

sandsynlighed øge prisniveauet for ejerboliger, idet de løbende omkostninger vil falde betragteligt. Det 

lader derfor til, at danskerne må lade sig nøjes med det nuværende system og håbe på, at den offentlige  

ejendomsvurdering for deres ejerbolig ikke er sat for højt. 

 

 

																																																								
59	Se appendix figur 7.2	
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8. Konklusion 
Der har siden sidste finanskrisen været stort fokus på den systemiske risiko fra EU-kommissionen og 

finanstilsynets side. Det har medført øget kapitalkrav fra EU-kommissionens side i form af CRD IV og 

CRR, samt LCR-kravet. Kravene har til hensigt at sikre, at både penge- og realkreditinstitutter har et 

forsvarligt kapitalgrundlag til at modstå eventuelle økonomiske vanskeligheder. 

Der stilles øget krav til koncernbundne pengeinstitutters kapitalbuffer for at mindske risikoen ved 

indbyrdes afhængighed. Afhængigheden vurderes stadigvæk at være stor, da bankerne aftager næsten en 

fjerdedel af de udstedte realkreditobligationer og samtidig fungerer som ”market maker”. 

Realkreditinstitutterne og bankerne deler bidragssatsen imellem sig, mod at bankerne overtager en del af 

kreditrisikoen, hvilket også øger den indbyrdes afhængighed. 

Too-big-to-fail problematikken mindskes ved at stille øgede kapitalkrav til SIFI-institutterne, som blandt 

andet indeholder modcyklisk buffer, som skal være med til at oparbejde ekstra kapital i opgangstider, for 

at stå stærkere i nedgangstider. Kravene er med til at mindske den systemiske risiko.  

Overordnet set betyder de øgede krav og deres efterlevelse, at der i dag er en mere stabil realkreditsektor, 

uden indlånsunderskud hos hverken realkreditinstitutterne eller bankerne. De har mere og bedre kapital 

og de er derfor i mindre grad afhængige af adgang til de finansielle markeder. En sundere realkreditsektor 

betyder samtidig, at rating bureauerne fastholder realkreditobligationernes rating, hvilket har indflydelse 

på interessen for obligationerne samt prisen på disse. Alt dette kommer ikke alene realkreditinstitutterne 

til gode, men i særdeleshed boligejerne, da det har en direkte effekt på prisfastsættelsen af obligationerne 

som ligger til grund for deres lån. 

Den øgede regulering har selvfølgelig en pris. Realkreditinstitutterne skal holde mere egenkapital, hvilket 

er dyrt, og regningen risikerer boligejere at skulle betale. Derudover stilles der større krav til 

pengeinstitutternes balance og risikotagning, som betyder at de mister en del af incitamentet til at opkøbe 

obligationerne, i de tilfælde de ikke længere opfylder indregningskravene. Det stilles derfor endnu større 

krav til, at realkreditobligationerne også fremover bliver klassificeret som niveau 1 aktiver, da en 

nedgradering til niveau 2-aktiver vil betyde at pengeinstitutterne skal ændre deres sammensætning af 

aktiver for at opfylde kravene fra CRD IV og CRR.  

 

Fra dansk side har finanstilsynet indført tilsynsdiamanten, som skal være med til at sikre en mere 

forsvarlig udlånspolitik hos realkreditinstitutterne, der vil aflede en stabiliserende effekt på boligpriserne. 

Realkreditinstitutterne overholder de fleste af tilsynsdiamantens fem pejlemærker, og det forventes at alle 

i sektoren overholder disse ved den fulde implementering i 2020. Det er især de kort fundede lån og 

afdragsfrihed som realkreditinstitutterne har haft sværest ved at overholde, men der ses betydelig 
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fremgang i at få nedbragt disse. Det konkluderes, at tilsynsdiamanten allerede har haft en positiv effekt 

på at sikre en mere stabil realkreditsektor, men at der stadig er plads til yderligere forbedringer.  

 

Den øgede regulering fra både europæisk og dansk side har i store træk betydet en langt mere stabil 

realkreditsektor, hvor også pengeinstitutternes forretning er langt mindre risikofyldt. Langt størstedelen 

af kravene overholdes af penge- og realkreditinstitutterne, hvorfor de ikke behøver ændre nævneværdigt 

på deres forretning. Tiltagene har samtidig betydet, at realkreditinstitutterne i mindre grad er eksponeret 

overfor fem nævnte risici jf. afsnit 4. Bankernes rolle konkluderes at have en væsentlig indflydelse på 

afsætningen af realkreditobligationer, og det bør derfor vække bekymring, at især LCR-kravet ser ud til 

at mindske interessen for bankerne i at agere ”market maker”. Det må yderligere konkluderes, at 

realkreditinstitutterne i mindre grad er afhængige af de finansielle markeder, hvilket er med til at mindske 

risikoen ved finansiel uro. 

   Realkreditsektoren største bekymring i forhold til yderligere reguleringer omhandler Basel IV kravene, 

da en hævning af kapitalgulvet for udlån til boliger vil ramme deres forretning hårdt. Det bliver derfor 

spændende at følge udviklingen og kravene til de fremtidige reguleringer, og se hvilken betydning det får 

for realkreditinstitutterne og boligejernes udgifter.  

 

Markedet for ejerboliger og fritidshuse konkluderes stadigvæk at have væsentlige risici. Det skyldes dels 

udlånenes størrelse og deraf boligejernes gearing, valget af låntyper, samt det lave renteniveau affilieret 

med prisudviklingen på boligmarkedet. Disse faktorer påvirker hinanden indbyrdes og kan i værste fald 

være med til at bidrage til den systemiske risiko, som påvirker alle aktører i markedet. 

 

Det meget lave renteniveau er med til at holde hånden under økonomisk pressede boligejere, da over 

halvdelen af boligejerne har valgt at belåne sig med rentetilpasningslån, som øger rente-, refinansiering- 

og likviditetsrisikoen. Dog er der positive tendenser i danskernes boliglån, da andelen af de helt korte 

rentetilpasningslån (F1) og afdragsfrihed nedbringes, idet boligejerne i større grad vælger at afdrage og 

optager længere løbende rentetilpasningslån (F2-F5) og 30 års fastforrentede lån. Den positive udvikling 

skal ses i lyset af, at realkreditinstitutterne har valgt at hæve deres bidragssatser på netop de helt 

kortfundede lån og lån med afdragsfrihed. De hævede bidragssatser skyldes de øgede krav til især udlån 

og afdragsfrihed i tilsynsdiamanten.  Det er derfor blevet væsentlig dyrere for boligejerne at optage disse 

lån, hvorfor de i større grad søger hen imod længere løbende obligationslån med afdrag. 

 

Det lave renteniveau har desuden den konsekvens, at der kan lånes mere eftersom kreditgivningen sker 

på baggrund af et lån med fast afdrag, som i 2016 har en historisk lav påtrykt rente på 4%. Det faktum, at 
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der som udgangspunkt handles på ydelser betyder samtidig, at det lave renteniveau medfører større 

belåning. Det har selvsagt en stor betydning for prisfastsættelsen af ejerboliger, for når det er billigere at 

låne, vil en større del af befolkningen være mere købekraftig, som afspejles i større efterspørgsel som 

derved lægger et opadgående pres på priserne som vi har set det de senere år. 

Problematikken opstår i det øjeblik, at en stor andel af boligejerne har valgt rentetilpasningslån og/eller 

afdragsfrihed. Når lånene så skal omlægges ved udløb risikerer de, at renten er steget i mellemtiden som 

derved kan betyde en væsentlig forhøjelse af deres boligudgifter.  

En rentestigning vil alt andet lige have en nedadgående effekt på boligpriserne, hvilket kan betyde 

manglede mulighed for konvertering til ny afdragsfrihed hvis LTV overstiger 80%. Boligejerne risikerer 

at blive teknisk insolvente og kan derfor ende med at være stavnsbundet med en højere ydelse, eller at 

skulle sælge deres bolig med tab. En rentestigning kan altså ende med både at øge udbuddet, og samtidig 

begrænse efterspørgslen, hvilket vil lægge et yderligere nedadgående pres på boligpriserne.  

 

Boligprisfald har også betydning for realkreditinstitutterne og ikke kun i forbindelse med den øget risiko 

for tab hos boligejerne. Langt størstedelen af realkreditinstitutternes obligationsudstedelser er i dag 

SDO’er, hvor der skal stilles supplerende sikkerhed ved boligprisfald i tilknytning til lån som overskrider 

de lovfæstede lånegrænser. Dette er i sig selv omkostningsfuldt, men kan også gå hen og blive 

problematisk i det øjeblik, at et boligprisfald sker i en periode med general finansiel uro, da dette kan 

medføre manglende adgang til de finansielle markeder, hvorfor det kan blive enten meget dyrt eller svært 

at få stillet den supplerende sikkerhed. Det skal dog bemærkes, at realkreditinstitutterne på nuværende 

tidspunkt har en pæn overdækning af supplerende kapital, hvorfor der skal store boligprisfald til, før de 

skal ud og finde kapital. 

 

Urbaniseringen har været med til at presse priserne op i og omkring storbyerne, imens andre regioner 

oplever faldende priser. Denne opdeling af boligmarkedet kan også få store konsekvenser, da især 

storbyerne med de største prisstigninger, også risikerer de største procentvise fald. 

Ejendomsværdiskattestoppet bidrager til denne udvikling, og set fra et samfundsøkonomisk perspektiv 

ville det være at ønske, at skatten blev beregnet ud fra de aktuelle markedsværdier for boligerne og dermed 

virker stabiliserende på priserne. De høje boligpriser i visse områder øger belåningen som er med til at 

øge renterisikoen yderligere. 

 

Markedet for ejerboliger bestemmes af udbud og efterspørgsel. Boligejernes efterspørgsel afhænger 

primært af deres indkomst, prisen på boligen og boligudgiften. Det hele er tæt knyttet sammen for 

indkomsten afhænger af den generelle økonomiske udvikling som påvirker renteniveauet og derigennem 
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boligudgiftens størrelse, der har en direkte indflydelse på prisniveauet. Realkreditobligationers 

omsættelighed, afhænger som tidligere nævnt af deres rating og klassificering, hvor de øgede reguleringer 

har en positiv indflydelse på ratingen, men giver udfordringer i forhold til klassificeringen. Reguleringen 

betyder grundlæggende set, at risikoen ved køb af realkreditobligationer er faldet, hvilket gør dem mere 

attraktive, men samtidig stiller de også krav til indregning af denne type aktiver, som gør dem mindre 

attraktive for pengeinstitutterne.  Alle disse faktorer spiller ind i prisfastsættelsen på 

realkreditobligationer, og har en direkte effekt for boligejerne.  

De politiske initiativer behandlet i afsnit 7, har ligeledes en indflydelse for boligejerne, som risikerer en 

større skatteregning og et lavere rentefradrag fremover. De fem procent i udbetaling forventes ikke at 

have en stor betydning for udlånet, men vurderes at have en positiv psykologisk effekt ved 

boligfinansiering. Kravene til udlån i storbyerne konkluderes at være fornuftige, og betyder at der stilles 

større krav til boligejerne ved dyre boligkøb, som alt andet lige vil være positiv for risikoen for både 

boligejer og realkreditinstitut.  

Grundlæggende set betyder en dyrere finansiering til boligen en lavere efterspørgsel som vil have en 

nedgående effekt på boligpriserne. Derfor er samspillet mellem realkreditsektoren og boligejerne en af 

grundstenene i prisfastsættelsen på ejerboliger. Alle har gavn af en stabil realkreditsektor, både investor, 

boligejer og samfundsøkonomien generelt. Dog kan yderligere regulering få betydelige konsekvenser for 

realkreditsektorens udlån som kan ende med en større regning til boligejerne som alt andet lige må 

forventes at påvirke prisniveauet på ejerboliger. 

 

9. Perspektivering 
Hvis der skulle studeres videre i hvorledes realkreditsystemets udlånspolitik og sammensætning af 

lånetyper påvirker det danske boligmarked kunne det være relevant at foretage en dybdegående analyse 

af konsekvenserne ved en rentestigning i det nuværende marked. Det ville kræve et vidtgående samarbejde 

med Nationalbanken, Danmarks statistik og et eller flere af realkreditinstitutterne, da analysen kræver 

adgang til personfølsomme data. En sådan analyse vil bero sig på de enkelte boligejers gældsforhold og 

valg af lånetyper. Der vil på baggrund af ovenstående kunne laves en rentefølsomhedsanalyse for 

boligejere fordelt i forskellige regioner.  

Det vil i denne sammenhæng være relevant at se på hvor meget ejerboliger i de enkelte regioner ville falde 

i pris ved forskellige rentestigninger, og derigennem estimere effekten på boligejernes 

obligationsrestgæld., afhængigt af lånetype og LTV. 

Under normale omstændigheder vil en rentestigning alt andet lige medføre et i fald i ejerboligernes pris, 

da det bliver dyrere at optage lån til køb af en ejerbolig. For de boligejere som har valgt 
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rentetilpasningslån, vil det betyde en stigning i boligudgiften ved omlægning af deres lån. Det skyldes, at 

rentetilpasningslånene modsat de fastforrentende lån ikke er beskyttet af en hedge imod rentestigninger, 

der sikrer at kursen på de bagvedliggende obligationer falder som gør restgælden lavere ved indfrielse.  

Det kunne være relevant at udvikle en boligprismodel for rentefølsomheden, og se på kursudviklingen for 

de forskellige lånetyper sammenholdt med gældsforholdet hos de enkelte boligejere. Der ville på 

baggrund af dette, kunne foretages en vurdering af realkreditinstitutternes renterisiko, og lave et estimat 

for hvor stor en del af obligationsrestgælden som overstiger en LTV på 80 pct., og derved kræver 

yderligere kapitaldækning for realkreditinstitutterne. Analysen vil samtidig også kunne anvendes til at 

vise boligejerne effekten af hedgen ved at vælge fastforrentede lån, som formentlig vil få flere til at 

overveje at omlægge deres lån for at sikre sig imod rentestigninger. Analyse vil samtidig også kunne 

anvendes til at estimere den allerede omtalte problemstilling med afdragsfrihed, da boligejerne jo netop 

ikke kan konvertere til ny afdragsfrihed ved en LTV > 80. Denne problemstilling vil uden tvivl få stor 

indflydelse for boligejerne som har sat sig dyrt, og hvor afdragsfrihed er en nødvendighed for at kunne 

servicere sin gæld. Hertil kommer, at hvis man boligejerne bliver ramt af teknisk insolvens på samme tid, 

vil kunne resulterer i et stigende boligudbud, som igen vil have en nedadgående effekt på priserne, og 

derved tab til både boligejere og realkreditinstitutterne.  

Ydermere bliver det spændende at følge hvor vidtgående reguleringerne som eksempelvis Basel IV 

kommer til at blive, og hvilken effekt det kommer til at få for boligejerne. Sidst men ikke mindst, kunne 

det være sjovt at arbejde videre med en analyse af de politiske initiativer jf. afsnit 7, som alle i større eller 

mindre grad påvirker udlånets størrelse til boligkøb samt boligudgiftens størrelse, som selvfølgelig i en 

eller anden udstrækning vil få effekt på ejerboligernes pris. 
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11. Appendix 
	
 

 
Figur 3.1 Begrænsninger i LTV 

 
 

 
Figur 3.2  (Erhvervs- og vækstministeriet, 2015, s. 22) 
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Figur 3.4 Forventede tidsfrister og indfasning af Basel III (Deloitte, 2013) 
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Figur 3.5 HQLA (Deloitte, 2013) 

 

 
Figur 3.6: SIFI-Bufferkrav, hentet fra www.evm.dk - sifibufferkrav 

 
 

 

 
Figur 3.7: Indfasning af SIFI-bufferkrav i pct, hentet fra www.evm.dk 
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Figur 3.9 Bidragssatser fordelt på låntype og belåningsgrader,hentet fra www.mybanker.dk d.1/9-2016 

 
 

 
Figur 4.2: Mailkorrespndance: Opklarende spørgsmål efter interview med Karsten Jørgensen. 
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Figur 4.3 (http://www.realkreditraadet.dk/statistikker/udlånsstatistik/data) 

 
 
 

 
4.4 Egen tilvirkning. Data fra www.realkreditraadet.dk, UL30: Realkreditinstitutternes udlån efter afdrag, ejendomskategori og låntype 
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Tabel 4.7 Mailkorrespondance  m.Jonas Langberg Sørensen fra realkreditrådet. 

 
 
 
 

 
Figur 4.9 (Nationalbanken, 2016d) 
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Figur 5.2 Liquidity coverage ratio, LCR (Nationalbanken, Finansiel stabilitet, 2015, 2. halvår) 

 

 

 
Figur 6.2: Jo større indkomst des større sandsynlighed for ejerbolig  (RealkreditDanmark, Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten, 2013) 
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Figur 6.3  Huspriser i bedre match med indkomsterne end i 2007 (RealkreditDanmark, Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten, 2013) 

 

 
Figur 6.4:  Højere boligpris i forhold til indkomst på markedet for ejerboliger (RealkreditDanmark, Danskernes boligpris i bedre match med 

indkomsten, 2013) 
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Figur 6.5: Arbejdsmarkedet fremstår stærkt med stadigt færre ledige arbejdsressourcer (Nationalbanken, Kvartalsoversigt_2kvartal , 2016) 

 

 
Figur 6.7: Realkreditobligationsrenter og rentespændet er også faldet. (Nationalbanken, Kvartalsoversigt_2kvartal , 2016) 
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Figur 6.10: Elasticitet udbud - Egen tilvirkning. 

 

 

 
Figur 6.12 Nominel prisudvikling. (Danmarks Statistik, 2016) 
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Figur 6.13 Prisindeks for ejendomssalg -  Danmarks statistikbank EJEN55 

 
7.1 Husholdningernes gæld set i forhold til deres disponible indkomst. 
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        Figur 7.3: Mailkorrespondance med Karsten Jørgensen 
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Bilag 1: Interviews 

 
Interview med Jesper Rangvid: 
Baggrund: 

Cand. Polit samt Ph.D. Department of Finance ved Copenhagen Business School 

Professor, Department of Finance (CBS) 

 

1. Hvorfra kommer behovet for regulering af det danske realkreditsystem 

Reguleringen skyldes, at liberaliseringen af det danske realkreditsystem har medført øget risici med en 

bred portefølje af produkter så som, afdragsfrihed og lån med kort funding. Disse har øget 

likviditetsrisikoen, samt et øget behov for refinansiering og derved interageren med kapitalmarkederne 

samt et behov for at disse fungerer optimalt.  

 

2.  Hvordan er kravene i tilsynsdiamanten blevet modtaget? 

Ved modtagelsen af de øgede krav til RK blev der råbt højt af, men ikke så højt som man kunne have 

forventet, hvilket også indikerer en vis forståelse for behovet, samt mulighed for RK at prisfastsætte deres 

produkter efter risici og betale bidrag heraf, og derved konkurrere på lige vilkår uden at skulle hænge 

efter sine konkurrenter.  

 

3. (Indskudt spørgsmål) Vil du sige at liberaliseringen har skabt et behov og lyst for diverse 

institutter til at udlåne til øget risici, men har manglet et instrument for at dæmpe 

risikotagningen, hvorved de skærpede krav er med til at sikre at institutterne nu er tvunget 

til at tage sig betalt for den øgede risiko som derved styrker hele branchen? 

Jeg er fuldkommen enig i din betragtning, og uagtet at der er omkostninger for RK ved skærpede tilsyn, 

medfører tilsynsdiamanten at alle institutterne er nødt til at tage sig betalt for den øgede risiko for netop 

at overholde kravene og derved få forbrugerne til at tilpasse deres lån herefter, da det bliver dyrere med 

de kort fundet lån samt lån med afdragsfrihed. 

 

4. Er der nogle væsentlige problemstillinger ved at Danmark ikke sidder ved bordet under 

Basel III forhandlingerne og først kan argumentere når denne skal diskuteres i EU regi? 

Jeg tænker her især på klassificeringen af danske realkreditobligationer som niveau 1 

aktiver. 

Ja, det giver et problem at der ikke rigtig tages hensyn til den danske model. Dette skyldes nok vores lille 

andel i det samlede marked. Dog har vi indtil nu formået at sikre, at der tages hensyn til  RK-obligationer 
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hvilket er særdeles vigtigt. En omklassificering fra niveau 1 til niveau 2 aktiv, vil betyde at mindre 

interesse for pengeinstitutterne til at holde realkreditobligationer, hvilket alt andet lige kan være med til 

at påvirke omsætteligheden heraf. Men som sagt, har man indtil videre formået at sikre denne 

klassificering, men det er klart, at samme problemstilling igen vil blive taget op når/hvis Basel 4 indføres.  

 

5. Der har de senere år været en del politiske tiltag som skal være med til at sikre mere sikker 

belåning. Jeg tænker her på, kravet om 5% udbetaling, optagelse af lån skal ske på 

baggrund af 4% fastforrentet lån, samt en sænkelse af rentefradraget. Hvordan ser du de 

enkelte tiltag, og er det nok? 

For at starte med de 5% i udbetaling. Jeg synes det er et fornuftigt tiltag, og hvis man ser på vores 

nordiske venner, har man op til 20% i Norge. Dette er alt andet lige med til at sikre tab for de som udlåner, 

og mindske risikoen.  

De 4% er også et godt pejlemærke og er med til at sikre, at der ikke alene kan optages lån på ydelser, 

som vil være lavere ved kort fundet lån. Dog kan man diskutere om 4% er for lavt, da dette ikke er tæt på 

et langsigtet ligevægt for et fastforrentet lån.  

Rentefradraget er ligeledes en fin regulator, og ideen med en langsom indfasning er med til at sikre at 

dette ikke rammer priserne på boligmarkedet på en gang, men over en periode, hvilket er at foretrække. 

Overordnet set er alle tiltagene fornuftige, dog kunne man sagtens argumentere for en højere udbetaling, 

som ville sikre mere stabil og sikker låntagning som bør være i alles interesser. De 5%  er en fin start, og 

mon ikke vi fremover vil se denne stige til et lidt højere niveau. 

 

6. Der er meget snak om ejendomsværdiskatten og skattestoppet som indtræf i 2002. Selvom 

skattestoppet skaber en forvridning og man mangler en regulering af markedet i form af 

denne, er det så ikke svært at forestille sig at skattestoppet fjernes? Det må alt andet lige 

have store konsekvenser for de boligejere som har købt og sat sig dyrt? 

Helt enig. Skattestoppet er først og fremmest givet på et tidspunkt hvor det var unødvendigt med en sådan 

liberalisering. Boligejerne er nok glade for dette, men hvis man vender tallerkenen, betyder det samtidig 

at priserne er øget mere end hvis skattestoppet ikke være indført. Så på den måde betaler boligejerne 

alligevel herfra i højere priser og større gældssætning. Problemet med at fjerne skattestoppet vil være at 

de nuværende boligejere er dem som skal betale prisen gennem højere ydelser, og givetvis også lavere 

priser på deres bolig. Det er derfor meget svært for politisk side at fjerne skattestoppet, selvom de fleste 

er enige om, at vi nu engang har en beskatningsform som er skæv og ikke er med til at regulere 

boligpriserne som man ønsker det.  
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7. Hvad er alternativet til at regulere via ejendomsværdiskatten? Der er meget snak om en 

mulig beskatning af boliggevinsten i stedet? 

Der er mange mulige tiltag, dog alle svære at praktisere i virkeligheden. En beskatning af boliggevinster 

ved salg giver mening idet forbrugerne ikke beskattes løbende, men i stedet ved afhændelse. Dette vil alt 

andet lige være godt for den ældre befolkning, som jo stadig beskattes uagtet at deres indkomst er 

nedafgående i de senere år. Dog er der for pensionister jo mulighed for at fastfryse disse skatter så de 

først beskattes ved realisering af ejendommen. Men det store problem ved en ejendomsavancebeskatning 

er kompleksiteten heraf. Tænk bare alene på løbende forbedringer som alle skal opgøres ved et salg. Det 

er derfor svært at forestille sig den praktiske udførsel heraf.  

 

8. Er belåningen i forhold BNP et problem? 

Danmark ligger jo som bekendt rimelig højt ift. de fleste andre lande. Men vi har i Danmark en tradition 

for at have høj belåning til fast ejendom, men til gengæld også nogle utrolig høje pensionsopsparinger. 

Så det er reel set et swap mellem at nedbringe sin gæld for at spare en rentebetaling og få en gevinst ved 

at opspare penge i et pensionsfond. Den høje belåning er i sig selv ikke et problem, men det er klart at 

hvis låntagerne gældsætter sig gennem mere risikofyldte aktiver, er sandsynligheden for teknisk insolvens 

stigende jo større belåningen måtte være. Jeg mener derfor ikke at det er belåningen i sig selv der bør 

reguleres, men i større grad kilderne til belåningen.  

 

9. Hvad er alternativet til realkreditudlån, og hvad er omkostninger herved? Kan man 

sammenligne vores system med de andre nordiske lande? 

Det danske realkreditsystem er unikt på mange parametre, og står for 2/3 af det samlede udlån i Danmark. 

Det har derfor en enorm betydning og er med til at sikre en billig og sikker belåning med meget stor 

transparens.  

Det vil være oplagt at kigge mod Sverige og der tidligere lavet analyser ift. omkostninger ved at overgå 

til et system som deres. Der er grundlæggende to væsentlige faktorer som jeg synes er værd at benævne. 

1) Systemet er dyrere, det er blevet bevist. Dette sker i form at en højere endelig pris for låntagerne. 

Prisen kommer i form af, rente + bidrag + kurs.  

2) I RK er der fuldkommen transparens for låntager. De ved præcis hvor meget der går til renter, 

bidrag og kurs. Dette er ikke tilfældet i f.eks Sverige. Der får man et samlet tilbud, og hvordan de 

enkelte faktorer hænger sammen ved man faktisk ikke som låntager.  

Det er derfor en kæmpe fordel for de danske boligejere at kunne anvende det danske realkreditsystem til 

belåning, da det både er billigere og der er større transparens i prisfastsættelsen af lånet, som givet 

låntaget det fulde overblik over sin økonomiske situation, og derved mulighed for at navigere rundt.   
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Interview med Karsten Poul Jørgensen 
 
Baggrund:  
Cand.polit, boligøkonom samt ekstern lektor i finansiering på CBS. 
Souchef hos Lån & Spar (Markets) ved højbro plads. 
 

1) Hvordan fungerer samarbejdet mellem jer som bank og Totalkredit? Hvordan tager i jer 
betalt for at tilvejebringe kunden? 

Potentielle kunder møder ikke TotalKredit, hvorfor vi er bindeled mellem realkredit og låntager. Vi tager 

nogle administrationsgebyrer som betaler af kunden + eventuel kurtage.  

Derudover fordeles bidragssatserne mellem bank og realkreditinstitut ca. 50/50, og vi bærer den del af 

kreditrisikoen som vedfører obligationsudlånet i intervallet fra 60-80%, hvor TotalKredit bærer det 

resterende fra 0-60%.  

 

2)  Er vi tæt på en ny boligboble, og hvilke underliggende faktorer ser du som værende de 

væsentligste for at vi igen vil opleve dette? (Her tænker jeg på rentestigninger, BNP vækst, 

politiske lovreguleringer etc) 

For det første er det vigtigt at få defineret en boligboble. Hvis fundamentals ikke understøtter priserne vil 

dette givetvis være tilfældet. Det mener jeg dog de umiddelbart gør, med det lave renteniveau og lave 

arbejdsløshed i mente. Det der kan være med til at skabe et større prisfald i markedet vil især vedrøre et 

stigende renteniveau og en potentiel regulering af ejendomsværdiskatten og andre subsidier.  Hertil er 

beskæftigelsen og det generelle lønniveau en vigtig faktor. 

 

3) Hvis vi taler om en mulig bolig boble vil det så kun være aktuelt i vækstområder og 

storbyerne? 

Historisk set, har boligmarkedet gået op og ned som følge af de økonomiske forudsætning som helhed. 

Siden krisen har billedet dog set lidt anderledes ud, hvor nogle områder i Danmark er steget meget 

voldsomt, og andre enten ligger på samme niveau som før krisen og igen nogen lavere. Så man kan godt 

tale om et demografisk problem, hvor priserne i nogle områder stiger voldsomt, og derved også har risiko 

for at falde tilsvarende ved ændringer i markedet. Især ejerboligmarkedet i især KBH har oplevet stigende 

vækst i forhold til andre områder.  

 

4) I forlængelse af ovenstående vil du mene, at problematikken ”fra land til by” blevet større, 

og udlånes der mindre til udkantsdanmark sådan som medierne fremstiller det? 
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Det er sandt, at nogle yderområder kan være udsat, da risikoen for yderligere prisfald er stor i forhold 

til den potentielle indtjening. Især vil ejerboliger nede omkring 500.000 være svære at få finansieret, 

hvilket kan virke tosset grundet det lave udlån, men det begrundes simpelthen med, at risikoen for tab, 

ikke opvejes at den mulige indtjening. 

 

5) Hvordan bør man udregne værdien af en bolig? 

Som så mange andre aktiver tilskriver den teorestiske tilgang, at værdien bør udregnes vha. Nutidværdien 

af de fremtidige cashflow. Tanken er ganske fin, men rent praktisk kan dette være svært at anvende, for 

diskonteringsfaktoren vil i særdeleshed afhænge af renten, og den vil i en periode over 20-30 ændre sig 

meget, hvorfor værdien vil gøre det samme. Man er derved tilbage til det samme problem, at værdien af 

en bolig kan regnes på kort sig, men på længere sigt vil den være svigende alt afhængig af alle faktorer 

der påvirker det såkaldte cashflow og ligeledes renteniveauet.  

 

6) Hvilken effekt vil den politiske regulering som allerede er vedtaget medføre for 

boligmarkedet (5% udbetaling, Gearing i forhold til egenkapital, Rentefradrag og 

ejendomsværdiskatten) 

a) 5% udbetaling:  

Tiltaget er rigtig godt, og man kan håbe at dette fremover øges så låntanger vil være mere robust 

overfor fald i ejendomspriser. De 5% har dog ikke haft nogen umiddelbar indflydelse på priserne, da 

5% er muligt at skaffe for de fleste købere, enten gennem familie, egenkapital eller lån fra pårørende. 

 

b) Gearing i forhold til egenkapital i vækstområder:  

Dette tiltag er først blevet indført i januar 2016, og kravene ift. implementering er ikke fastlagt mig 

bekendt. Vi har hos lån og spar brugt ca. 6 mdr for at implementere ovenstående, og det vil uden tvivl 

virke regulerende, men effekten har vi ikke set endnu, da det ikke er implementeret alle steder, og 

derfor ikke har givet udslag i markedet. Tiltaget virker fornuftigt, og større egenkapital fra låntager 

er altid en kærkomment.  

 

c) Rentefradrag: 

 Rentefradraget ser vi også som værende en god stabilisator, idet det er mindre attraktivt at låne 

større beløber end det tidligere er set. En reel effekt i boligpriserne vil dette nok ikke få, givetvis også 

fordi man har valgt en langsom indførsel af kravet.  

 

d) Ejendomsværdiskatten:  
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Som boligejer er jeg selvfølgelig glad for skattestoppet, men hvis jeg tager min akademiske briller på, 

er dette skattestop lidt af en katastrofe som har været med til at lægge et yderligere pres på 

boligpriserne – opadgående. Problemet ved at afskaffe dette, er at det vil være politisk selvmord i og 

med ca. 60% af befolkningen bor i en ejerbolig og derfor vil blive berørt at dette. En ophævelse af 

skattestoppet vil uden tvivl lægge en dæmper på priserne på boliger, og måske endda påvirke dem i 

en nedadgående retning. Den store diskussion er selvfølgelig hvilket niveau en eventuel beskatning 

skal lyde på. Siden skattestoppet har den ligget på rundt 1% < 3.040.000 og 3% > 3.040.000. En 

regulering i forhold til de reelle ejendomspriser vil derfor få stor betydning for især de boligejere som 

har købt over 3mio.  

 

7)  Hvordan ser i på de øgede regulering fra tilsynsdiamanten? 

Tilsynsdiamanten er i og for sig ganske udmærket. De fleste banker og realkreditinstitutter kan leve op til 

kravene, og de små justeringer der skal laves bør være muligt. Det har derudover hjulpet RK til at sætte 

bidragssatserne op, da man ønsker at ændre på porteføljen af udlån. Det eneste pejlemærke som kan være 

svært at overholde er det om afdragsfrihed på især den yderste del af lånet.  

 

8) Hvordan ser i på den øgede regulering fra Basel III og implementering i EU? 

Det lader til, at der efter en periode med liberalisering kommer ofte en periode med en masse reguleringen, 

da man er blevet overrasket over liberaliseringens indflydelse. I bund og grund er tanken om et mere 

sikkert bank og realkreditsystem i alles interesse. Basel III fastsætter godt nok øgede krav, men stadig 

noget som vil være muligt at efterleve, uden for store omkostninger på indtjeningssiden. Dog kan LCR-

kravet og den mulige indførsel af NSFR have indflydelse på i hvor stor grad pengeinstitutterne fremover 

ønsker at holde realkreditobligationer, da især mindre obligationsserier ikke i samme grad tæller med når 

kravene skal opfyldes.  

 

9) Jeg læste så sent som i går en beregning af omkostningerne ved Basel IV, hvad e din 

umiddelbare holdninger til yderligere regulering? 

Det korte svar må være at det er grotekst. Realkreditobligationernes klassificering fremadrettet skal 

diskuteres og forhåbentlig vil man acceptere at de klassificeres som niveau 1 aktiver igen. Hvis dette ikke 

er tilfældet vil dette have store konsekvenser for både ind/udenlandske investorers beholdninger af disse.  

Derudover holder den teoriske tanke vedrørende egenkapital simpelthen ikke i praksis.  

Argumentet fra Basel IV lyder: Stigende egenkapital à mindre risiko à mindre afkastkrav. 



	 105	

Dette er som udgangspunkt sandt. Men en så kraftig regulering om kravet til størrelsen af egenkapital vil 

få konsekvenser for investorerne. Godt nok falder risikoen, men i særdeleshed også indtjeningen, og 

investorerne kræver altså et vist afkast, for eller søger de mod andre aktiver.  

Hvis Basel IV indføres, vil dette lægge et betydeligt pres på realkreditinstitutternes indtjening, og denne 

regulering er simpelthen for voldsom i forhold til det man ønsker at opnå. 

 

10) Hvad er alternativet til den danske realkreditmodel, hvis vi ser på hvorledes det gøres i 

Sverige? 

Alternativet er dårligere. Den danske realkreditmodel er unik. De største forskelle er: 

• Næsten 100% transparens for låntager 

• En billigere og mere sikker finansiering 

• I Danmark betragtes lån med 5 års løbetid som variabel, i Sverige betragtes disse som 

fastforrentet, da der simpelthen ikke tilbydes op til 30år med en fast rente. 

• Bankerne kan i langt større grad justere renten på lånet løbende i Sverige, dette kan kun gøres 

gennem bidragssatser i Danmark, hvilket ikke alene er billigere for låntager, men også meget 

mere gennemskueligt.  
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Bilag 2: USER COST 

Den første formel for ejerboligens user cost ser således ud (Lunde, BOLIGUDGIFTER OG USER 

COSTS – en undervisningsnote, 2013):  

 
Denne ligning ligner tilnærmelsesvis user cost for private udlejningsboliger. User cost vil for den 

rationelt tænkende ejer være det beløb han ville kræve for at udleje.  

 

Den næste formel tager højde for forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital, samt det faktum 

at kapitalindkomst ikke beskattes ens, da skattesatsen for positiv kapitalindkomst er større end for 

negativ.  

 
 
Den sidste formel medregnes prisstigningen ved den generelle inflation og reale kapitalgevinst. Dette 
gøres for at se hvorvidt ejerboligen stiger eller falder mere end andre varer. 



	 107	

 
 
Rigsrevisionens kritik af de offentlige ejendomsvurderinger (Rigsrevisionen, 2013) 

”Ejendomsvurderingernes træfsikkerhed er lav, når man sammenligner ejendomsværdien på 

ejerboliger med de faktiske salgspriser for de samme ejendomme. Rigsrevisionens analyse viser, at 

41 % af de parcelhuse, som skiftede ejer i 2. halvår 2011, var overvurderede, idet ejendomsværdien 

oversteg salgsprisen. 34 % af de solgte parcelhuse var undervurderede, dvs. at vurderingen lå mere 

end 15 % under salgs- prisen. For 25 % af de solgte parcelhuse lå vurderingen lige i underkanten af 

den fak- tiske salgspris, som den skal ifølge vurderingsloven. Analysen viser endvidere, at andelen 

af overvurderede ejerboliger er steget, siden SKAT overtog vurderingsop- gaven.  

Skatteministeriet og SKAT er principielt uenige i Rigsrevisionens analysemetode, idet de ikke mener, 

at man kan bedømme vurderingernes træfsikkerhed ud fra, hvor præcist en vurdering rammer 

salgsprisen i det enkelte salg. SKAT tager desuden generelt forbehold for, at mange af 

salgsoplysningerne, der ligger til grund for SKATs vurderinger og salgsstatistikker, ikke er pålidelige.  

Det er dog Rigsrevisionens opfattelse, at det er nødvendigt at sammenligne vurderingen med 

salgsprisen på den enkelte ejendom for at kunne bedømme, om SKAT lever op til vurderingslovens 

bemærkninger om, at ingen ejendomme får beregnet en vurdering, der ligger over 

handelsprisniveauet, og at hovedparten får en ejendoms- værdi, som ligger i underkanten af dette 

niveau.  

Efter Rigsrevisionens opfattelse er vurderingernes træfsikkerhed for lav, når 3 ud af 4 ejendomme 

enten er overvurderede eller undervurderede. Rigsrevisionen finder ikke, at den enkelte vurdering 

skal ramme salgsprisen i det enkelte salg, men SKAT bør opstille mål for, hvornår træfsikkerheden 

er acceptabel.  

Da SKATs vurderinger først og fremmest bygger på inddeling i grundværdiområder og på 

oplysninger om salgspriser, finder Rigsrevisionen endvidere, at SKAT snarest bør få afsluttet det 

igangsatte arbejde med at genoprette grundværdiområderne og – i samarbejde med 

Tinglysningsretten – tage initiativ til at få forbedret salgsoplysningernes kvalitet”. 

 
 
 


