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Udlåns
midlernes 
frembringelse

Kapitel 1

Udbydere af finansiering

På området for boligfinansiering findes flere forskellige udbydere, 
som kan anvendes enten som alternativer eller som supplement til 
hinanden. Ved sammensætningen af finansieringen må der tages 
hensyn til dels de vilkår, der kan opnås hos den enkelte udbyder af 
finansiering, dels de begrænsninger, som den enkelte udbyder er un-
derlagt med hensyn til finansieringsgraden.

Det finansielle marked har i de seneste år udviklet sig i retning af, 
at flere og flere udbydere slår sig sammen – enten i form af egentlige 
fusioner i finansielle koncerner eller oprettelse af nye selskaber i en 
eksisterende koncern – eller i form af et formaliseret samarbejde 
mellem flere finansielle udbydere. Som eksempel herpå kan nævnes, 
at de fleste realkreditinstitutter har et eller flere pengeinstitutter til-
knyttet som moder- eller datterselskab eller som fast samarbejds-
partner. Koncern- og samarbejdskonstruktionerne indebærer, at den 
enkelte koncerndeltager eller samarbejdspartner ofte vil kunne til-
byde kunden en totalfinansieringsløsning (en samlet finansierings-
pakke), hvor de forskellige dele af finansieringen leveres af en eller 
flere koncernvirksomheder eller samarbejdspartnere.

1.1. Realkreditinstitutter

Realkreditinstitutter yder alene lån mod direkte pant (underpant) i 
fast ejendom, det vil sige, at udlånet ikke kan ske på basis af pant i et 
ejerpantebrev. Realkreditlån kan heller ikke ydes med sikkerhed i et 
skadesløsbrev. Hvis lånet ydes i ejendomme ejet af en offentlig myn-
dighed, eller hvis lånet ydes mod fuld offentlig garanti, kan det dog 
ske helt uden pant i ejendommen.

Uanset hvilken låntype, forrentning og tilbagebetalingsmetode, 
der anvendes, sker fundingen – dvs. fremskaffelsen af midlerne til 
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udlånet – ved udstedelse og salg af obligationer. Obligationerne ud-
stedes som hovedregel af det institut, der yder lånet.1 

I det tidligere EU-direktiv om kapitaldækning af finansielle virk-
somheder2 blev der stillet en række betingelser til sikkerheden for 
obligationer, hvis der for disse skulle gælde et lavere kapitalkrav end 
det, der gælder for øvrige obligationer. Frem til 1. juli 2007 var det i 
Danmark kun realkreditobligationer samt obligationer udstedt af 
Danmarks Skibskredit A/S samt KommuneKredit, der havde status 
af særligt sikrede obligationer. Den 14. juni 2006 blev der vedtaget 
nye kapitaldækningsregler3, hvori der blev stillet nogle supplerende 
krav til obligationerne, for at de kan anses for særligt dækkede („co-
vered bonds“) og dermed opnå det reducerede kapitalkrav. I forlæn-
gelse af disse kapitaldækningsregler blev der fra dansk side fastlagt 
nærmere retningslinjer4 for lån baseret på særligt dækkede obligatio-
ner, herunder fik pengeinstitutter mulighed for at finansiere udlån 
ved udstedelse af særligt dækkede obligationer. Finanskrisen har ført 
til, at der på EU-plan blev vedtaget nye og markant skærpede kapi-
talkrav, herunder med særlige krav til basiskapital, forskellige kapi-
talbuffere m.v. De nævnte EU-regler består af et direktiv – CRD IV5 
– og en forordning – CRR6 – med reguleringskrav for kreditinstitut-
ter og investeringsselskaber. Derudover er der med hjemmel heri ud-
stedt en række delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter fra 
EU samt retningslinjer og henstillinger fra de fælles EU-tilsynsorga-
ner – på bankområdet EBA. Sidstnævnte udgør den såkaldte niveau 
2 regulering. De skærpede krav til kapitalen er en medvirkende årsag 

1. Der er dog mulighed for at få tilladelse til fælles funding, jf. §§ 16 b-16 g i lov 
om finansiel virksomhed samt bkg. nr. 674 af 19. juni 2007 om placering, 
kontrol af adskillelse og afregning af indkomne betalinger ved fælles funding. 
Finanstilsynet har i afgørelse af 6. april 2009 godkendt en model for fælles fun-
ding til et af realkreditinstitutterne. Endvidere blev der i februar 2012 ind-
gået aftale mellem et realkreditinstitut og en række pengeinstitutter om fæl-
lesfunding af pengeinstitutternes boliglån. 

2. Rdir 93/6.
3. EP/Rdir 2006/49.
4. Lov nr. 577 af 6. juni 2007.
5. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om ad-

gang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditin-
stitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om 
ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF med senere ændring. 

6. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 
2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og 
om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012.
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Lovmæssige 
begrænsninger

til, at realkreditinstitutterne fra 2012 og frem har foretaget bidrags-
forhøjelser.

De typer af obligationer, realkreditinstitutterne kan anvende ved 
fundingen, er enten særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), 
særligt dækkede obligationer (SDO) eller realkreditobligationer 
(RO). Realkreditinstitutterne har eneret på at udstede særligt dæk-
kede realkreditobligationer og realkreditobligationer.7 P.t. baseres 
nye realkreditlån generelt på SDO eller SDRO. Dog blev RO i en kor-
tere periode anvendt ved 2-lagsbelåning af ejerboliger, ligesom RO til 
tider anvendes eller har været anvendt i forbindelse med belåning af 
erhvervsejendomme. 

Realkreditinstitutterne benytter sig som hovedregel af „matchfun-
ding“, hvilket betyder, at der er nøje sammenhæng imellem lån og 
obligationer med hensyn til rente, løbetid, indfrielsesvilkår m.v. Der 
findes p.t. på markedet et enkelt produkt, hvor der ikke er en sådan 
sammenhæng. Se mere herom i afsnit 2.1., hvor de enkelte realkre-
ditlåntyper m.v. gennemgås. 

Realkreditinstitutterne er ligesom øvrige finansielle virksomheder 
omfattet af lov om finansiel virksomhed8, som bl.a. indeholder regler 
om ledelse, regnskab, kapitaldækning, ejerskab, god skik m.v. Derud-
over er selve realkreditinstitutternes udlån og obligationsudstedelse 
reguleret af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.9 I den 
nævnte lov er der blandt andet fastsat grænser for, hvor lang løbetid 
lånene kan ydes med, og hvor store lånene må være (lånegrænser/
LTV) målt i forhold til ejendommens kontantværdi. For lån ydet på 
grundlag af særligt dækkede obligationer (SDRO og SDO) er der 
endvidere krav om, at lånegrænsen/LTV løbende skal være over-
holdt. Det kontrolleres ved overvågning af ejendommenes værdi10, 
som for ejerboliger og fritidshuse skal finde sted mindst hvert 3. år 
og for øvrige ejendomme mindst en gang om året. Hvis det ved den 
løbende overvågning konstateres, at det ydede lån overstiger låne-
grænsen, skal realkreditinstituttet stille supplerende sikkerhed11. For 
lån udbudt i Danmark kan omkostningerne til den supplerende sik-

 7. Realkreditinstitutter har også adgang til at udstede SDO mod pant i særligt 
sikre værdipapirer, jf. § 152 c i lov om finansiel virksomhed.

 8. Lbkg. nr. 1140 af 26. september 2017 med senere ændringer.
 9. Lbkg. nr. 959 af 21. august 2015 med senere ændringer.
10. Den såkaldte LTV-overvågning (LTV = Loan To Value).
11. Den supplerende sikkerhed skal indberettes til Finanstilsynet, jf. bkg. nr. 

1324 af 1. december 2010.
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Aktuelle 
låneregler m.v.

kerhedsstillelse ikke overvæltes på den låntager, hvis faldende ejen-
domsværdi har udløst kravet om den supplerende sikkerhedsstillelse.

I medfør af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. er 
der udstedt en række bekendtgørelser, som i flere detaljer sætter 
rammer for udlånet og obligationsudstedelsen. Herunder kan næv-
nes bekendtgørelserne om henholdsvis værdiansættelse og låne ud-
måling,12 afgrænsning af ejendomskategorier13 samt udlån mod 
mid ler tidig garanti m.v.14

Realkreditlovgivningen ændres løbende, ofte som led i økonomi-
ske indgreb. I perioder har der i realkreditlovgivningen blandt andet 
været både begrænsninger på de formål, som lånene har kunnet ydes 
til, og løbetider og lånegrænser har været reduceret. Når der ikke er 
særlige begrænsninger vil den højeste lånegrænse for ejerboliger til 
helårsbrug typisk være 80 pct. og for fritidshuse 75/60 pct. af kon-
tantværdien på ejendommen. Løbetiden på lån til helårsboliger og 
fritidshuse vil uden begrænsninger typisk være 30 år. Der er dog p.t. 
mulighed for at yde lån i ejerboliger med længere løbetid end 30 år, 
hvis der benyttes en lånegrænse på højst 75 pct15. Muligheden for 
eksempelvis at yde realkreditlån med en løbetid på helt op til 50 år 
har været anvendt af nogle institutter. 

De aktuelle låneregler kan oplyses af de enkelte realkreditinstitut-
ter. Lånereglerne kan endvidere ses på Finanstilsynets hjemmeside: 
www.finanstilsynet.dk samt på Finans Danmarks/Realkreditrådets 
hjemmeside:

www.finansdanmark.dk

På Finans Danmarks/Realkreditrådets hjemmeside kan man endvi-
dere se, hvilke realkreditinstitutter der er, og hvor man kommer i 
forbindelse med dem. De enkelte realkreditinstitutter har derudover 
hjemmesider, hvor der gives oplysninger om lånemuligheder, aktu-
elle priser m.v., og hvor der samtidig er mulighed for at foretage for-

12. Bkg. nr. 416 af 27. april 2017 (for realkreditobligationer) og bkg. nr. 417 af 
27. april 2017 (for særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede 
obligationer).

13. Bkg. nr. 415 af 27. april 2017.
14. Bkg. nr. 1403 af 16. december 2014.
15. Jf. § 33 c, stk. 2, i lbkg. nr. 959 af 21. august 2015 med senere ændringer.
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Kredit og 
udlånspolitik

skellige beregninger af konsekvensen af en låneoptagelse, låneom-
lægning og lignende.

Ud over de lovregler, der begrænser lånemulighederne, fastlægger 
de enkelte realkreditinstitutter udlåns- og kreditpolitikker, som sæt-
ter yderligere rammer for udlånet. Begrænsningerne kan for eksem-
pel være rettet mod en eller flere ejendomskategorier, bestemte geo-
grafiske områder eller være begrænsninger, der knytter sig til kun-
dens identitet eller økonomi. Selv om långivningen sker med ud-
gangspunkt i ejendommen og en ansættelse af ejendommens kon-
tantværdi i fri handel, og selv om kunden opfylder de kriterier, der er 
i de legale regler om kreditvurdering m.v., kan der ud fra nogle for-
retnings- og sikkerhedsmæssige overvejelser være behov for – gen-
nem mere eller mindre gennemgribende yderligere undersøgelser af 
låntageren – at forsøge at afdække, om denne må forventes at kunne 
overholde sine økonomiske forpligtelser. Det skyldes, at ejendom-
men i tilfælde af lånenes misligholdelse, må bortsælges på tvangs-
auktion, og at tvangsrealisationsprisen typisk vil ligge noget under 
værdien i fri handel. Hertil kommer, at der på tvangsauktionstids-
punktet vil være restancer for en længere periode (gennemsnitlig 
formentlig 6-12 måneder), hvilket påvirker omfanget af det totale 
udestående på tvangsauktionstidspunktet.

1.2. Pengeinstitutter

Også pengeinstitutter yder lån til boligfinansiering. Det sker både i 
form af midlertidig finansiering – eksempelvis byggekredit – og i 
form af endelig finansiering.

Pengeinstitutter kan få adgang til at benytte særligt dækkede obli-
gationer (SDO) ved fundingen af lån i fast ejendom16. Reglerne for 
pengeinstitutternes SDO-lån er i store træk parallelle til de regler, der 
gælder, når realkreditinstitutter yder lån ved udstedelse af SDRO el-
ler SDO. Det betyder blandt andet, at pengeinstitutternes SDO-lån 
skal have sikkerhed i form af direkte pant i den faste ejendom,17 og at 
lånet kan ydes uden pant, hvis der er tale om lån i ejendomme, der 
ejes af en offentlig myndighed, eller lån, der ydes mod fuld offentlig 
garanti.

16. Forudsætter en særlig tilladelse efter § 16 a i lov om finansiel virksomhed.
17. Pengeinstitutter kan endvidere udstede SDO mod pant i særligt sikre værdi-

papirer og skibe, jf. § 152 c i lov om finansiel virksomhed.
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Lovgrundlag og 
kredit og 
udlånspolitik

Aktuelle 
oplysninger

Traditionelle lån fra pengeinstitutterne, dvs. lån, der ikke baseres 
på SDO, kan ydes uden eller med sikkerhed, dels i form af direkte 
pant, dels i form af underpant i et ejerpantebrev. 

Pengeinstitutlån kan ydes med eller uden variabelt lånebeløb m.v., 
og lån med pant i fast ejendom er generelt ikke forskellige afhængig 
af fundingmetoden, idet pengeinstitutterne generelt ikke anvender 
„matchfunding“.

Pengeinstitutter er omfattet af lov om finansiel virksomhed, der 
ligeledes indeholder regler for udlån, der finansieres ved udstedelse 
af særligt dækkede obligationer (SDO). Pengeinstitutternes øvrige 
udlån er ikke som sådan generelt lovmæssigt begrænset. Pengeinsti-
tutternes udlån baseres som udgangspunkt alene på forretnings-
mæssige overvejelser, det vil overordnet sige, hvorvidt en långivning 
er rentabel og matcher en kundes økonomiske formåen. Til brug for 
disse overvejelser fastsætter pengeinstitutterne individuelt interne 
kreditpolitikker, herunder hvorvidt og i hvilken form lånet kræver 
sikkerhed, for eksempel i fast ejendom.

På Finans Danmarks hjemmeside:

www.finansdanmark.dk

findes en oversigt over danske pengeinstitutter (Finans Danmarks 
medlemsliste, hvor der er links til de enkelte pengeinstitutters hjem-
mesider). På de enkelte pengeinstitutters hjemmesider kan man fin-
de information om eksempelvis tilgængeligt brochuremateriale, pri-
ser, vilkår og beregningsmoduler. Tilsvarende oplysninger kan fås på 
Landsdækkende Bankers hjemmeside:

www.ldb.dk

1.3. Andre långivere

Ud over at optage lån hos realkreditinstitutter og pengeinstitutter til 
finansiering af boligen findes der også mulighed for at få lån hos 
andre långivere. Om lån fra andre långivere benyttes populært beteg-
nelsen „pantebrevslån“. Der henvises til gennemgangen heraf i afsnit 
2.3.

Haandboge i boligfinansiering.indd   18 05/02/18   15.49



1.3. Andre långivere

19

Lån fra 
forsikringssel
skaber

Lån fra 
pensionskasser

Pantebrevs
selskaber

Blandt andet yder forsikringsselskaber i visse tilfælde lån, når sel-
skabet leverer en vare som led i et forsikringsprodukt, herunder af-
ledte produkter, som forsikringsselskaberne må tilbyde. Skal en kun-
de for eksempel have et alarmsystem fra sit forsikringsselskab, kan 
selskabet samtidig tilbyde kunden lån til finansiering heraf. Såfremt 
der ønskes finansiering fra et forsikringsselskab, bør forsikringssel-
skabet kontaktes om de nærmere muligheder og vilkår. Forsikrings-
selskaber er omfattet af lov om finansiel virksomhed.

Også tværgående18 pensionskasser yder i visse tilfælde lån til pri-
vate – typisk dog begrænset til lån til deres egne medlemmer. Tvær-
gående pensionskasser er omfattet af lov om finansiel virksomhed. 
Den enkelte pensionskasse bør i givet fald kontaktes om de konkrete 
muligheder og vilkår.

Der er på markedet en række pantebrevsselskaber, som udbyder 
pantebrevslån og/eller køb og formidling af salg af pantebreve. Se 
afsnit 2.4.5 om de vilkår, der er aftalt mellem Finansrådet (nu Finans 
Danmark) og Dansk Pantebrevsforening, ved salg af pantebreve. 
Pantebrevsselskabers virksomhed er reguleret, og de er under tilsyn 
af Finanstilsynet.19

18. Tværgående pensionskasser dækker typisk en faggruppe på tværs af virk-
somheder modsat firmapensionskasser, der dækker en specifik virksomhed 
eller koncern.

19. Jf. Lov nr. 1023 af 30. august 2017 om ejendomskreditselskaber. 
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Kapitel 2

Låneprodukterne

De låneprodukter, der tilbydes af de forskellige udbydere af finansie-
ring, varierer fra udbyder til udbyder og er derfor i det følgende gen-
nemgået i grupper for sig.

Hvis erhvervsdrivende udbyder egne eller andres låne- eller kre-
dittilbud med en hovedstol på over 100.000 kr. til 1) forbrugere og 
andelsboligforeninger mod pant i fast ejendom eller pant i en andel 
i en andelsboligforening, eller 2) hvor kreditaftalen ligger til grund 
for erhvervelse eller bevarelse af ejendomsretten til grundarealer til 
eksisterende eller projekterede bygninger, har de dog det til fælles, at 
der skal ske en risikoklassificering af lånet eller kreditten. Pligten til 
at risikoklassificere gælder på samme måde, når finansielle rådgivere 
yder rådgivning om boliglån eller boligkreditter.1 

Ved risikoklassificeringen benyttes en såkaldt trafiklysmodel. Det 
vil sige, at lån eller kreditter inddeles i disse tre farvekategorier ud fra 
deres formodede risiko:

 grøn Fastforrentede lån/kreditter, der afdrages løbende i hele lånets 
løbetid.

Variabelt forrentede lån/kreditter med renteloft, der afdrages lø-
bende i hele lånets løbetid.

Omfattet af den grønne kategori er eksempelvis:

•	 Fastforrentede banklån med afdrag
•	 Fastforrentede lån ydet af andre långivere end banker og realkre-

ditinstitutter med afdrag
•	 Variabelt forrentede lån med afdrag og fast renteloft i hele lånets 

løbetid

1. Bkg. nr. 554 af 1. juni 2016 om oplysning om risikoklassificering af visse 
udlånsprodukter. 
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•	 Fastforrentede andelsboliglån med afdrag
•	 Variabelt forrentede andelsboliglån med afdrag og fast renteloft i 

hele lånets løbetid.

 gul Variabelt forrentede lån/kreditter.

Lån/kreditter, der er afdragsfri i hele eller dele af lånets løbetid.

Omfattet af den gule kategori er eksempelvis:

•	 Fastforrentede realkreditlån uden afdrag
•	 Fastforrentede banklån uden afdrag
•	 Fastforrentede lån ydet af andre långivere end banker og realkre-

ditinstitutter uden afdrag
•	 Variabelt forrentede realkreditlån med/uden afdrag
•	 Variabelt forrentede banklån med/uden afdrag
•	 Variabelt forrentede lån ydet af andre långivere end banker og re-

alkreditinstitutter med/uden afdrag
•	 Variabelt forrentede andelsboliglån med/uden afdrag
•	 Variabelt forrentede lån med afdrag og renteloft, der ikke gælder i 

hele lånets løbetid
•	 Variabelt forrentede lån uden afdrag, uanset om der er renteloft i 

lånets løbetid
•	 Variabelt forrentede lån, hvor der flere gange i lånets løbetid fast-

sættes et renteloft.

 rød Lån/kreditter, der udbydes som en pakke bestående af et lån og 
et selvstændigt finansielt instrument, bortset fra en fastkursaf-
tale og kurskontrakt. 

Lån/kreditter, der optages i en anden valuta end DKK og EUR.

Lån/kreditter med fast rente i mere end 9 år, som ikke kan ind-
fries til kurs 105 eller derunder i fastrenteperioden.

Omfattet af den røde kategori er eksempelvis:

•	 Lån, hvor der samtidig indgås en aftale om en renteswap

Der gælder særlige regler for risikoklassificering af lånepakker, der 
som udgangspunkt kategoriseres efter det mest risikable lån.
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Udstedelse af 
obligationer

Matchfunding

Sikkerheden

Konverter
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2.1. Realkreditlån

Alle realkreditlån ydes ved, at der udstedes obligationer. Disse kan 
enten være særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), særligt 
dækkede obligationer (SDO), eller realkreditobligationer (RO). For 
SDRO og SDO kan Finanstilsynet tillade, at udstedelsen foretages af 
et andet institut end det långivende institut. Dette kaldes „fælles fun-
ding“. Hvis obligationerne udstedes af et andet institut, skal det 
fremgå af låneaftalen mellem instituttet og låntageren. Det skal end-
videre fremgå, at der mellem det udstedende og det långivende insti-
tut kan videregives oplysninger om låntageren. Låntageren kan med 
frigørende virkning betale til det långivende institut, medmindre 
låntageren får konkret meddelelse om andet fra det udstedende in-
stitut.2

Arten af obligationer har i forhold til lånegrænser og værdiansæt-
telsesregler en vis betydning. Forskellene vil blive fremdraget i gen-
nemgangen af lånereglerne, når det er relevant i forhold til bogens 
emner. Derimod har arten af obligationer ingen betydning for lånty-
per, udbetaling m.v. Der udstedes obligationer, uanset om der er tale 
om obligationslån eller kontantlån. 

Da der typisk er sammenhæng imellem de lån, der ydes, og de 
obligationer, der udstedes – også kaldet „matchfunding“ – er der hel-
ler ingen forskel på tilbagebetalingsprincipper og indfrielse. Det er 
de for lånet udstedte obligationer, der skal forrentes og tilbagebeta-
les. Ligeledes er det obligationsbeløbet, der skal betales ved en even-
tuel ekstraordinær indfrielse. På markedet findes p.t. kun et enkelt 
realkreditprodukt, hvor der ikke er sammenhæng mellem lånet og de 
obligationer, der udstedes ved fundingen. Lånets karakteristika er 
gennemgået nedenfor under låntyper. Den øvrige gennemgang af 
tilbagebetalingsprincipper, låntyper m.v. tager udgangspunkt i 
matchfunding.

Uanset om der er sammenhæng mellem lån og obligationer, skal 
der som sikkerhed for realkreditlånene udstedes pantebreve, som 
skal have tinglyst pant i en fast ejendom. 

Realkreditlån ydes på basis af enten konverterbare (opsigelige) el-
ler inkonverterbare (uopsigelige) obligationer. Lånenes konverter-
barhed har blandt andet betydning, når lånet skal indfries. Hvis lånet 

2. Se nærmere om fælles funding i §§ 16 b-16 g i lbkg. nr. 1140 af 26. september 
2017 samt bkg. nr. 674 af 19. juni 2007 om placering, kontrol af adskillelse og 
afregning af indkomne betalinger ved fælles funding. 
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