
Når renten stiger
  
Fokus på den almene boligsektors ustøttede lån 
og mulighederne for at sikre lejernes økonomiske vilkår



Når almene boliger og boligområder 
renoveres, sker finansieringen gennem 
støttede og ustøttede realkreditlån.  

De støttede lån er kendetegnet 
ved, at de optages med accept fra 
Landsbyggefonden. 

De ustøttede lån optages derimod på helt 
almindelige markedsvilkår. Processen for 
forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder 
i almene boliger og boligområder er ofte 
på flere år, fra tidspunktet for lejernes 
godkendelse af beslutningen og til 
ibrugtagning af forbedringen. Det kan 
give udfordringer, når renoveringerne er 
ustøttede.

I de perioder, hvor vi er på vej ind i et 
marked med stigende renter, vil disse

udfordringer udmønte sig i 
meromkostninger for lejerne, og dermed 
også for boligselskabet, kommunerne og 
staten. 

Der vil for eksempel skulle udbetales 
flere penge i boligstøtte, hvis lejernes 
husleje stiger. Og da den almene 
boligsektor hjemtager ustøttede 
realkreditlån for et tocifret milliardbeløb 
hvert eneste år, vil et stigende 
renteniveau have store konsekvenser på 
samfundsplan. 

Derfor har alle parter interesse i 
at optimere lejernes økonomiske 
betingelser ved finansieringen af de 
ustøttede forbedringsarbejder.

”Selvom den finansielle sektor ikke har oplevet rentestigninger 
siden 2011, bør man som alment boligselskab ikke basere sin 
finansieringspraksis på den tilstand. 

Er boligselskabet ikke forberedt på at kunne agere i et 
marked, hvor renten stiger, kan det få store konsekvenser for 
selskabets lejere den dag, den gør.” 

– Erik Andreasen, byggeøkonomichef 
Boligkontoret Danmark

Er vi klar hvis renten stiger?
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Det er i de gode tider, at vi skal forberede 
os på de dårlige. 

Som alment boligselskab har man 
forskellige muligheder for at forberede 
sig på at kunne agere i et marked, hvor 
renten stiger. Det kan også lade sig gøre, 
uden at de ustøttede forbedringsarbejder 
nødvendigvis behøver at medføre store 
omkostninger for lejerne.

For at undersøge disse muligheder

Arbejdsgruppe: Følgegruppe:

nærmere, nedsatte Boligkontoret 
Danmark en arbejds- og følge-
gruppe med repræsentanter fra 
realkreditinstitutterne og andre vigtige 
aktører. 

Formålet var at give boligselskaberne 
et kvalificeret bud på, hvordan lejerne 
i den almene boligsektor kunne sikres 
de bedste økonomiske betingelser 
for ustøttet finansiering i et stigende 
rentemarked. 

Arbejdsgruppens formål: 
At finde frem til, hvordan boligselskabet ved hjælp af kurssikring og 
forhåndshjemtagelse af ustøttede realkreditlån til almene forbedringsarbejder 
kan sikre de bedste lånebetingelser, uden store meromkostninger. 
 
Resultatet kan læses i denne folder.

Hvorfor tale om dette, når renten i dag er lav?

Byggeøkonomi-afdelingen

Den almene
boligsektor
v. Boligkontoret Danmark

Kommunernes Landsforening
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FORDELE

Det er muligt at forhåndshjemtage et
realkreditlån i perioden fra beslutnings-
tidspunkt og kommunegodkendelse til 
forbedringsarbejdets afleveringstidspunkt.
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Forhåndshjemtagelsen gør 
det muligt at hjemtage 
lånet til en rente, der 
stemmer overens med 
den budgetterede rente 
i forbedringsarbejdets 
anlægsbudget. 

Det betyder, at 
boligselskabet vil undgå 
uforudsete rentestigninger, 
med meromkostninger til 
følge (Bemærk, at der altid 
skal foreligge en kommunal 
tilladelse til låneoptagelsen, 
før hjemtagelse af lånet er 
muligt). 

Hvis renten begynder at stige 
efter en forhåndshjemtagelse, 
har det ingen betydning, idet 
forhåndshjemtagelsen netop 
sikrer fast rente de næste 30 år.

Skulle renten 
mod forventning 
falde efter en 
forhåndshjemtagelse, 
skal muligheden 
undersøges for at 
konvertere lånet til en 
lavere ydelse. 

I dag er kurssikring den mest brugte mulighed for at sikre, at den 
endelige rente på forbedringsarbejdets realkreditlån matcher den 
budgetterede rente.  

Ikke desto mindre er kurssikringsløsningen relativ dyr. 
Samtidig er den udfordrende at anvende i større byggesager, hvor 
tidsplanen nemt kan skride på grund af uforudsete forhold. 
Kurssikring kan undgås ved at hjemtage realkreditlånet tidligere i 
renoveringsprocessen (forhåndshjemtagelse).

Alt i alt vil de fire fordele komme til 
udtryk, hvis der sker en rentestigning. 
Det vil betyde, at lejeforhøjelserne på 
forbedringsarbejderne vil være lavere, 
og at der dermed vil være en besparelse 
at hente til lejerne. 

Forhåndshjemtagelse af ustøttede lån
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Der er en række fordele ved at 
forhåndshjemtage et lån i et marked 
med renteuro eller forventning om 
stigende rente.

Fastholdelse af lejen er både i lejernes 
og boligselskabernes interesse, men 
også i kommunernes og statens, da en 
højere husleje medfører et øget bidrag 
til boligstøtten.



I beregningen af realkreditlånet vil 
omkostningen ved forhåndshjemtagelse 
skulle medtages som en udgift i 
budgettet. 
Til gengæld vil en rentestigning i lånets 
løbetid hurtigt medføre en besparelse. 

For at få tilladelse til at forhånds-
hjemtage realkreditlånet kræver det, 
at kreditforeningen kan give lånet uden 
kommunal garanti. 

Samtidig skal der efter realkredit-
instituttets vurdering være tilstrækkelig 
friværdi til at yde såkaldt tillægsbelåning. 

Det skyldes, at enhver form for 
forhåndshjemtagelse forudsætter en vis 
friværdi i de almene boligafdelinger. 

Kreditforeningernes beregning tager 
udgangspunkt i en kapitalisering af 
nettolejen. 

Bemærk:
Når lånet tages hjem før byggesagens 
afslutning, skal der i budgettet 
være indregnet afdrag i perioden 
fra hjemtagelsen af lånet til den 
forventede byggesags afslutning.

Byggelånsrenterne bliver til gengæld 
erstattet af renten på realkreditlånet.

Forudsætningen for arbejdet 
med forhåndshjemtagelse af 
ustøttede lån er, at der ikke 
kræves kommunegaranti, 
og at der er tilstrækkelig 
friværdi i den almene bolig-
afdeling, så der er plads til 
tillægsbelåning.
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Jo højere rentestigningen er, jo større 
er den økonomiske fordel ved at have 
forhåndshjemtaget lånet.

Kan vi få lov at 
forhåndshjemtage realkreditlånet?



Arbejdsgruppen spurgte advokatfirmaet 
Lundgrens, om det kunne øge 
belåningsværdien, hvis det var 
tilladt at indregne en huslejestigning 
vedrørende lånet allerede fra 
beslutningstidspunktet. 

Advokatfirmaets konklusion var, at 
man ikke kan tage den kommende 
huslejestigning med i beregningerne, 
som reglerne er i dag.

Ifølge almenlejelovens paragraf 10 kan 
lejeforhøjelser på forbedringsarbejder 
tidligst varsles til at træde i kraft ved 
ibrugtagningstidspunktet. 

Det er altså ikke muligt at varsle 
lejeforhøjelser til ikrafttræden allerede fra 
beslutningstidspunktet.

”For at varslingen af lejeforhøjelserne skal kunne træde i 
kraft tidligere end ved ibrugtagningstidspunktet, ville det 
kræve en lovændring.” 

– Pedram Moghaddam, advokat og partner
Lundgrens

Må man tage den kommende 
huslejestigning med i beregningerne 
allerede ved beslutningstidspunktet?
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Som hovedkonklusion kan 
arbejdsgruppen anbefale, at man som 
alment boligselskab med fordel kan 
involvere kreditforeningerne tidligt i 
renoveringsprocessen.

Inddrag kreditforeningen allerede, når 
der foreligger en sag på et ustøttet 
forbedringsarbejde. Og kan man sikre sig, 
at der ikke skal stilles kommunal garanti, 

kan man som boligselskab med fordel 
spørge kreditforeningerne om ydelsen og 
vilkår ved hjemtagelse af lån, lige så  
snart projektet igangsættes. 

Det vil give bestyrelsen en mulighed for at 
træffe et vigtigt valg: 

Skal lånet hjemtages nu med den 
kendte rente, eller skal der afventes?

Inddrag kreditforeningen tidligere

Hvis renten stiger ca. 1 procenpoint, vil 
besparelsen på forhåndshjemtagelse over 
lånets løbetid svare til 51.797 kroner årligt. 

Det vil over 30 år svare til ca. 1,5 mio. 
kroner for hver 10 mio. kroner, der lånes.

Hovedstol Kurs Effektiv rente Årlig ydelse Kommentarer

10.000.000 95,35 2,1941 % 454.350 Nuværende 
renteniveau

10.000.000 85,23 3,0538 % 516.147 Ved rentestig-
ning på 1 %

Differencer 10,15 0,86 % 51.797

”I et tænkt eksempel med et lån på 
10 mio. kroner hjemtaget i januar 2018, vil en 
rentestigning på 1 procentpoint medføre, at lånet 
koster 51.797 kroner mere om året i 30 år. 

Det vil sige, at man med forhåndshjemtagelse 
i stedet vil spare 51.797 kroner om året i op til 
30 år, hvis renten stiger med 1 procentpoint i 
byggeperioden.  
I forhold til muligheden for at hjemtage lånet som 
tillægslån vil vi i hvert enkelt tilfælde gerne rådgive 
kunden herom.” 

– Stig Nordbøge Pedersen, senior kundechef 
Almen afdeling i Realkredit Danmark.
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