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HØRINGSSVAR VEDR. FINANSTILSYNETS UDKAST TIL ÆNDRING AF  

BEKENDTGØRELSE OM GOD SKIK FOR BOLIGKREDIT  

Finanstilsynet har sendt forslag til ændring af bekendtgørelsen om god 

skik for boligkredit i høring. Den foreslåede ændring i bekendtgørelsen 

skal ses i lyset af Det Systemiske Risikoråds henstilling til regeringen fra 

30. marts 2017. Dette høringssvar udtrykker alene Nationalbankens hold-

ning til Finanstilsynets foreslåede ændring af God Skik-bekendtgørelsen 

og er ikke en vurdering af, om henstillingen fra Det Systemiske Risikoråd 

er efterlevet. 

Henstillingen sigtede på at skabe mere robusthed på boligmarkedet og 

på at modvirke en gentagelse af udviklingen forud for finanskrisen, hvor 

lavere ydelser på realkreditlån og forventninger om fortsatte boligpris-

stigninger skabte grobund for større risikotagning i både husholdninger 

og kreditinstitutter.  

Den foreslåede ændring i bekendtgørelsen om god skik begrænser pro-

duktudbuddet ved lånoptagelse for boligejere med en samlet gæld på 

mere end fire gange indkomsten og en belåningsgrad på mere end 60 

pct. af boligens værdi. De boligejere vil med ændringen som udgangs-

punkt ikke kunne optage lån mod pant i fast ejendom med rentebinding 

på under fem år. Derimod vil det fortsat være muligt at få afdragsfrihed 

for lån med fast rente i hele lånets løbetid. 

Nationalbanken finder det positivt, at reglerne gælder for alle boligejere 

med høj gæld i forhold til indkomsten, uanset bopælskommune. Det sik-

rer ensartet kreditvurdering og mindsker risikoen for en kunstig spred-

ning til områder, der ikke er omfattet af reglerne. Undtagelse af formu-

ende boligejere med belåningsgrad under 60 pct. af boligens værdi fore-

kommer rimelig. Det er ydermere positivt, at implementeringen via God 

Skik-bekendtgørelsen sikrer, at også udenlandske filialers udlån i Dan-

mark er omfattet. 
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Omvendt vurderer Nationalbanken, at det er uhensigtsmæssigt, at bolig-

ejere med høj gæld fortsat vil kunne finansiere boligkøb uden at betale 

afdrag. Afdragsfrie lån medfører, uanset rentebindingsprofil, en markant 

lavere ydelse i realkreditlånets første år, hvilket muliggør høj gældssæt-

ning, især med det nuværende renteniveau. Et 30-årigt fastforrentet real-

kreditlån uden afdrag og belåningsgrad på 80 pct. giver således en likvi-

ditetslettelse det første år på ca. 50 pct. sammenlignet med et tilsvarende 

fastforrentet lån med afdrag. Omvendt er ydelsesforskellen det første år 

mellem et fastforrentet lån med afdrag og et variabelt forrentet lån med 

afdrag kun ca. 10 pct.  

Realkreditinstitutternes nyudlån med høj gældsfaktor, høj belåningsgrad 

og afdragsfrihed er stigende særligt i de store byer. En begrænsning i 

muligheden for afdragsfrihed vil kunne mindske boligejernes sårbarhed 

over for negative økonomiske stød som fx faldende boligpriser og ar-

bejdsløshed, ligesom den højere terminsydelse vil kunne mindske risiko-

en for fartblindhed som følge af lave renter. 

Nationalbanken opfordrer på den baggrund til, at udviklingen overvåges 

nøje, og at kreditinstitutterne indberetter omfanget af risikobetonede 

nyudlån, herunder afdragsfrie fastforrentede lån, til husholdninger med 

høj gældsfaktor. 

Danske boligejere fremstår i internationale sammenligninger blandt de 

mest forgældede i verden. Udenlandske organisationer som Den Interna-

tionale Valutafond, IMF, og The European Systemic Risk Board, ESRB, har 

ofte fremhævet den høje gæld og har bl.a. foreslået, at der indføres 

strammere regler for muligheden for afdragsfrihed. I Sverige og Norge 

har myndighederne indført krav om afdrag for låntagere med høje belå-

ningsgrader.   

Med venlig hilsen 

 

Karsten Biltoft  
 


