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Aldersdiskrimination i lånemuligheder 

Kære Simon Kollerup 

 

Tak for et godt møde den 2. juni. 

 

På mødet drøftede vi bl.a. aldersdiskrimination i lånemuligheder, og vi lovede at vende 

tilbage med materiale om det.  

 

Som du ved, står der i Finanstilsynets vejledning til regnskabsindberetning for kredit-

institutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (bilag 7 om klassifikation af kunder/risiko-

klasser), at banker skal tage alder i betragtning, når de foretager deres kreditvurdering. 

Generelt må kunder med ejerbolig maksimalt have en gældsfaktor på 3,5 for at kunne opnå 

den bedste kreditvurdering, mens gældsfaktoren ifølge Finanstilsynet maksimalt må være 2 

for kunder, som er gået på pension. For kunder, der nærmer sig pensionering, skal 

økonomien i god tid før det forventede pensionstidspunkt indrettes efter, at gældsfaktoren 

på pensionstidspunktet skal være betydeligt lavere. 

 

Selvom indberetning af risikoklasser til Finanstilsynet ikke bør have betydning for ældres 

lånemuligheder, er der mange banker, som i praksis anvender bilaget som et kreditpolitisk 

pejlemærke, jf. PwC’s rapport fra 2020. Jeg vedlægger et eksempel på, hvad det kan betyde 

for ældres lånemuligheder.  

 

En anden problemstilling vedrører nedsparingslån, hvor Finanstilsynet har givet grønt lys 

til at belåne op til 60 % af ejendomsvurderingen uanset rådighedsbeløb og gældsfaktor, jf. 

Finanstilsynets vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit.  

 

Vores Rådgivning oplever stadig, at der er nogle banker/realkreditinstitutter, som giver 

afslag på lån med begrundelse af alder, utilstrækkeligt rådighedsbeløb og/eller for høj 

gældsfaktor, selvom belåningen holder sig inden for de 60 %. Vores Rådgivning sletter 

løbende oplysninger om henvendelser af hensyn til GDPR, men nedenfor er et helt aktuelt 

eksempel.  

 

 

 



 

Side 2 af 2 

 

Afslag på 150.000 kroner lån til installation af fjernvarme 

 

Ejendommen er vurderet til 1,2 mio. kr. med nuværende gæld på 150.000 kroner. 

Afslaget begrundes med for lille rådighedsbeløb. Vores Rådgivning har været i dialog 

med bankens klageansvarlige, og banken har stædigt fastholdt afslaget uden anden 

begrundelse end rådighedsbeløbet. Vores Rådgivning har foreslået, at banken kunne give 

kunden et større lån, så rådighedsbeløbet kunne blive større, men det blev også afvist. I 

forbindelse med, at kunden skulle underskrive Ældre Sagens fuldmagt, som også var 

sendt til klageansvarlige, fik kunden oplyst, at banken ville genoverveje låneansøgningen. 

Kunden har nu fået bevilget lånet, men fortæller, at hun kender flere, der har fået 

tilsvarende afslag fra banken.  

 

 

Det vil være en hjælp, hvis du beder Finanstilsynet om at skrive til banker og realkredit-

institutter, at der ikke stilles krav til rådighedsbeløb eller gældsfaktor ved nedsparingslån, 

og at en del af lånet om nødvendigt kan bruges til at betale renterne i den afdragsfri 

periode, jf. dit tidligere svar til mig. Det vil også være en hjælp, hvis banker og realkredit-

institutter skal give en skriftlig begrundelse for afslag på låneansøgninger. Alt for ofte gives 

begrundelsen mundtligt, eller der gives ikke en begrundelse. 

 

Afslutningsvis vil jeg rose regeringens forslag i ”Danmark kan mere II” om at gøre det 

billigere at optage lån til udskiftning af olie- og gasfyr samt at tilbyde lån med statsgaranti 

til skift til grønne varmekilder for boliger, hvor der er usikkerhed om værdiansættelsen. Det 

er der behov for.   

 

Venlig hilsen 

 

 

Bjarne Hastrup 

Adm. direktør 

 

 

 

 

 

 


