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Høringssvar vedrørende ’Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved 
belåning af boliger i vækstområder mv.’ og ’Notat om boliglån med mulighed 
for langvarig afdragsfrihed’ 
 
Ældre Sagen skal indledningsvis takke for muligheden for give høringssvar om udkast til ny 
vækstvejledning og kommentere på notatet om boliglån med mulighed for lang 
afdragsfrihed. 
 
Vækstvejledningen finder ikke anvendelse for nedsparingslån 
Vi finder det hensigtsmæssigt, at nedsparingslån omtales i den nye pkt. 8 i 
vækstvejledningen, således at forholdet mellem anvendelsen af vækstvejledningen og 
reglerne for nedsparingslån er klare, idet vi forstår det sådan, at vækstvejledningen ikke 
finder anvendelse for nedsparingslån. Ældre Sagen går ud fra, at dette også gælder kravet 
om, at instituttet mindst hvert andet år skal have oplysninger svarende til de oplysninger, 
der kræves ved bevilling af lån, således at der ikke kræves opdaterede oplysninger for lån, 
der ligger inden for grænsen for nedsparingslån. Dette kan dog præciseres yderligere. 
 
Vores Rådgivning oplever jævnligt, at der er banker/realkreditinstitutter, som giver afslag 
på nedsparingslån med begrundelse af alder, utilstrækkeligt rådighedsbeløb og/eller for høj 
gældsfaktor. Vi ser gerne, at Finanstilsynet benytter enhver lejlighed til at præcisere over 
for banker og realkreditinstitutter, at der ikke stilles krav til rådighedsbeløb eller 
gældsfaktor ved nedsparingslån. 
 
Alder skal ikke afgøre, om man kan få et lån 
Vi finder også det medsendte notat om boliglån med lang afdragsfrihed nyttigt, men det 
skaber efter Ældre Sagens opfattelse fornyet usikkerhed om ældres mulighed for at optage 
nedsparingslån, fordi der i sidste linje henvises ”låntagers økonomi og alder”. 
 
Efter Ældre Sagens opfattelse er det et klart udtryk for aldersdiskrimination, når alder 
nævnes som en faktor uden nogen dokumentation for, at alderen har betydning for 
tabsrisikoen for lånet. Vi opfordrer derfor kraftigt til, at henvisningen til alder udgår af 
Finanstilsynets notat.  
 
Reglerne for god skik præciserer, at det ”normale” krav om, at låntager skal have økonomi 
til at betale rente og afdrag på et lån med fast rente, for at realkreditinstituttet kan give et 
lån med afdragsfrihed og/eller variabel rente, ikke skal anvendes, når et lån ligger inden for 
60 pct. af ejendomsværdien.  
 
Lån med lang afdragsfrihed er efter Ældre Sagens opfattelse meget velegnede for ældre, 
fordi det fjerner usikkerheden om, hvorvidt den 10-årige afdragsfrihed kan ”forlænges” ved 
optagelse af nyt lån, når den afdragsfri periode udløber. 
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Det er ikke alene et spørgsmål om, hvorvidt ejendomsværdien fortsat er høj nok til, at et nyt 
lån er inden for 60 pct. af ejendomsværdien, men også om, at mange pensionister optager 
lån til betaling af grundskyld og yderligere indefryser stigningen i ejendomsskatten. 
Kommunerne kræver typisk disse lån indfriet, når der optages et nyt lån med længere 
løbetid. Dermed kan ”fornyelse af afdragsfrihed” for et lån med 10 års afdragsfrihed udgøre 
en udfordring. 
 
Hvis Finanstilsynet mener, at en belåningsgrænse på 60 pct. af ejendomsværdien ikke er 
tilstrækkelig ved længere afdragsfrihed end 10 år, kan Finanstilsynet i vejledningen om god 
skik for boligkredit angive, hvilken lånegrænse der i så fald bør tages udgangspunkt i.  
 
Det er Ældre Sagens erfaring, at uklarhed om Finanstilsynets holdning kan gøre det 
vanskeligt for ældre at opnå lån. 
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