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Mere end 15.250 kroner til mad, tøj og for-
nøjelser – om måneden. Så meget kræver 
realkreditten i dag som udgangspunkt af en 
familie med to børn, hvis de skal have et nyt 
boliglån. De 15.250 kroner er vel at mærke, 
efter at alle faste udgifter til bolig, bil, fagfor-
ening, forsikringer, børnehaver, varme, strøm, 
internet og meget andet er betalt. 

De krævede 15.250 kroner er tilmed hos 
Realkredit Danmark sat op med 2.450 kroner 
om måneden inden for de senere år. 

Også enlige skal have en større disponibel 
sum til forbrug end før, nemlig 6.000 kroner 
om måneden mod 4.500 kroner for en del 
år siden. Kravet til et par uden børn er nu på 
10.250 kroner.

»Disse krav kan vi godt slække lidt på, 
hvis man kan dokumentere, at man gennem 
længere tid kan leve for mindre. Men generelt 
er det krævede rådighedsbeløb sat op. Det er 

sket, fordi de almindelige priser er steget, men 
også fordi mange har rentetilpasningslån, 
hvor der er risiko for, at renten stiger, og man 
får en større ydelse,« siger Sonia Kahn, der er 
økonom hos Realkredit Danmark.

Hun afviser dog, at flere end før direkte får 
nej til et lån, hvis de er på jagt efter en ny bolig. 
Der er mere tale om, at folk, som beder om et 
lån på to eller tre millioner kroner, får besked 
om, at de skal holde sig nede på 1,8 eller 2,5 
millioner kroner.

Ingen fast beløbsgrænse
Nordea Kredit har slet ikke en fast beløbs-
grænse i disponibel indkomst, som giver 
adgang til et lån.

»Det er noget, vi aftaler fra sag til sag. Så 
man kan godt opleve, at to helt ens familier, 
der tjener det samme, får vidt forskellige svar. 
Den ene skal måske have et rådighedsbeløb på 
12.000 kroner, mens kravet til andre, der lever 
mere flot, er 15.000 kroner,« siger boligøko-
nom Lise Nytoft Bergmann.

»Men,« tilføjer hun, »generelt oplever vi 
ikke, at det er blevet sværere at låne. Det er 
vi ret forundret over, at folk hele tiden siger. 
Realkredittens udlån er faktisk steget. Vi vil 
også gerne låne penge ud. Det er det, vi lever 
af. Kreditpolitikken er heller ikke ændret. 
Men der er selvfølgelig flere, som rammes af 
arbejdsløshed, og som derfor er mere pres-
set. Ledigheden er på få år steget fra 45.000 til 
160.000.«

Hos Nykredit afviser afdelingsdirektør 
Sune Worm Mortensen også, at det skulle 
være blevet sværere at få et lån: »Vores kredit-
politik er ikke ændret. Det er tværtimod ble-
vet lettere at få råd til en bolig, fordi renten er 
faldet. Et fastforrentet lån er blevet billigere, og 
boligpriserne er også lavere,« siger han.

Nykredit har dog indført en ny tolagsbelå-
ning, som gør den øverste del af lånet dyrere 
end før, sådan at lånet samlet set bliver dyrere 
end tidligere.

En familie med to børn skal hos Nykredit 
som udgangspunkt have 13.500 kroner til 

Huskøb kræver kæmpeindtægt

Af Lars Erik Skovgaard
// les@berlingske.dk

Mette Heegaard og Mads Larsen har prøvet 
at få nej til et lån hos realkreditten. Også selv 
om de har en god indtægt og ville købe et 
nyistandsat hus, der ligger i den centrale del 
af Hillerød i Nordsjælland lige i nærheden af 
Slotsarkaderne.

Det var både Nykredit og Nordea Kredit, 
der sagde »nej«. I begge tilfælde var begrun-
delsen, at Mette kun var ansat som vikar og 
ikke havde et fast job, som hun ellers var stillet 
i udsigt.

»Det var dybt frustrerende, for vi skylder 
stort set ikke noget væk i forvejen. Det betød, 
at vi måtte leve i uvished i fire til fem måne-
der. Vi var lige ved at give helt op og frygtede, 
at huset ville blive solgt til en anden familie,« 
fortæller Mette Heegaard. 

Hun er uddannet pædagog og har nu fået et 
fast job. Mads Larsen er smed, og tilsammen 
tjener det unge par, der endnu ikke har børn, 
et sted mellem 800.000 og 850.000 kroner om 
året.

Huset, der er i to plan, og som også har en 
lille have til, kostede 2,45 millioner kroner. 
Udbetalingen var på 125.000 kroner, og heraf 
havde Mette og Mads, der er 24 og 26 år gam-
mel, sparet det halve op.

»Alligevel fik vi nej. Også selv om flere 
af vores venner og familie tidligere har lånt 
mere med en mindre indkomst,« siger Mette 
Heegaard.

Ihærdig ejendomsmægler
Men takket være et ihærdigt arbejde fra den 
lokale EDC-ejendomsmægler lykkedes det at 
få en dialog i gang med Sydbank. 

Den gav grønt lys til det lån, der skulle 
dække den sidste del af udbetalingen, og fik 
også formidlet et boliglån hjem hos Realkre-
dit Danmark. 

Valget er faldet på et realkreditlån uden 
afdrag, så der kan betales mere af på det 
dyrere banklån i starten.

»Vi kommer til at sidde for tæt ved 8.000 
kroner om måneden efter skat, hvilket vi fint 
kan klare, da vi bestemt ikke har noget stort 
forbrug,« siger Mette Heegaard.

Huset er sat tip-top i stand og mangler kun 
at få høvlet gulve af, før familien flytter ind om 
et par uger. 

Det er en bolig, som, vurderer de selv, 
relativt nemt kan sælges igen, hvilket gør det 
endnu mere mystisk, at realkreditten afviste 
dem i første omgang.

»Men nu skal resten af sommerferien gå 
med at komme på plads i vores nye bolig. Det 
glæder vi os meget til,« siger Mette og Mads. B

»Vi fi k nej. Det var 
dybt frustrerende« 

Nye tider. Hvis man 
skal købe ny bolig, 
skal der være flere 
penge tilbage på bank-
kontoen, når alle de 
faste udgifter er betalt. 
Flere steder skal man 
have 500 kroner til 
forbrug, efter at alle 
faste udgifter er betalt – 
om dagen. 

Afvisning. Et ungt par med god indkomst ville 
købe hus i Nordsjælland, men fik nej af real-
kreditten. Hvorfor forstår de ikke helt selv, 
for de havde set mange andre få større lån med 
mindre indkomster.  
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Generelt er det krævede rådighedsbeløb sat op. Det er sket, 
fordi de almindelige priser er steget, men også fordi mange 
har rentetilpasningslån, hvor der er risiko for, at renten stiger

Sonia Kahn, økonom hos Realkredit Danmark
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Selv om realkreditten har strammet reglerne 
for at få lån, er det blevet lidt mere økonomisk 
overkommeligt at købe en ny bolig de senere 
år. Det skyldes en sjældent set kombination af 
faldende renter og lavere boligpriser.

I gennemsnit over hele Danmark er kravet 
til årsindkomsten hos en familie, der ønsker at 
købe et typisk hus på 140 kvadratmeter, faldet 
50.000 kroner siden boligbølgens top tilbage i 
sommeren 2007, viser en analyse fra Realkre-
dit Danmark.

Det er især i de dyre områder af landet, at 
kravet til indkomst er blevet mindre. Tilbage 
i 2007 var der eksempelvis hele otte kom-
muner, hvor der skulle mere end en million i 
indkomst til, før familiens rådighedsbeløb var 
stort nok til boligkøb. I sommeren 2011 var 
der kun to kommuner tilbage i denne gruppe, 
og i dag er der slet ingen med et så højt ind-
komstkrav.

Den typiske familie
Så lige nu skal en typisk dansk familie, der 
ønsker at købe et gennemsnitligt parcelhus på 
140 kvadratmeter, have en familieindkomst 
på cirka 950.000 kroner i Gentofte, mens de på 
Lolland skal have en indkomst i underkanten 
af 600.000 kroner.

Det gælder for en familie med børn, bil og 
en opsparing, så de kan lægge fem procent af 
husets værdi til udbetalingen. Realkreditlånet 
er et fastforrentet 30-årigt lån med afdrag – 
det er det, der ligger til grund for kreditvurde-
ringen ved køb af bolig. 

Der er dog også kommuner, der har oplevet 
et lidt større krav til familieindkomsten ved 
køb af det gennemsnitlige parcelhus siden 
2007, viser analysen. 

Her har den positive effekt af lavere hus-
priser og lavere renter ikke været nok til at 
opveje stigningen i de faste udgifter til varme, 
stigende grundskyld, højere afgifter på mange 
varer og andre stigninger, der fremkommer 
via den normale inflation. Men lønnen er også 
steget mere end inflationen i denne periode, 
og tages der højde for dette, er det også blevet 
nemmere at være potentielt boligsøgende i 
disse områder af landet.

Det er blevet nemmere at komme ind 
på boligmarkedet, og det vil være med til at 
understøtte boligmarkedet fremover, vurde-
rer Realkredit Danmark. B

Lavere renter 
og boligpriser 
gør huskøb 
lettere 

Prisfald. Det er blevet 
sværere at få et lån hos 
realkreditten, men faldende 
boligpriser og lavere renter 
trækker  den modsatte vej og 
gør et boligkøb nemmere for 
en – hvis man kan få et lån.  

rådighed pr. måned, efter at alle faste udgifter 
er betalt, og som tommelfingerregel kan de 
låne tre til fire gange mere, end de tjener om 
året før skat. 

»Men jo mindre, indkomsten er, desto 
mindre er denne faktor også, fordi der er en 
række faste udgifter til mad, varme, strøm 
med videre, som alle skal betales nærmest 
uanset hvad,« siger Sune Worm Mortensen.

Værst for førstegangskøbere
Direktør Kim Valentin fra Finanshuset i Fre-
densborg, der rådgiver folk i forbindelse med 
et boligkøb, oplever dog, at realkreditten har 
strammet reglerne betydeligt.

»Man skal have flere penge til rådighed, 
når man skal låne penge. For nogen grupper 
er det blevet voldsomt forværret. Pensioni-
ster kunne før krisen få lov at låne op til 60 
procent af deres ejendomsvurdering. I dag er 
de heldige, hvis de overhovedet kan få lov at 
låne noget som helst uden at have en indtægt,« 
siger Kim Valentin. 

Værst går det dog ud over førstegangskø-
berne. 

»Nye har svært ved at komme ind på bolig-
markedet. I de gode år omkring 2006 kunne 
en kommende boligejer ofte låne fire til fem 
gange mere end årsindkomsten. I dag er 
den faktor nede på to til 2,5, og det sætter sin 
begrænsning,« siger Kim Valentin.

Han kalder det dog for »et paradoks«, at 
danskernes rådighedsbeløb i samme periode 
er blevet forbedret. Rentefald og skattelettel-
ser er de primære årsager, men der har også 
været en stigning i reallønnen siden 2006.

Privatøkonomisk rådgiver Rune Wagenitz 
Sørensen kalder det »fornuftigt«, at familier, 
som har svært ved at styre deres økonomi, 
oftere får nej til et lån. 

»Men de strammere krav rammer også 
dem, der rent faktisk er fornuftige. De skal 
tjene mere for at kunne låne lige så meget som 
tidligere,« siger han. B

Mette Heegaard og Mads Larsen måtte 
leve i uvished i mange måneder, indtil en 
ihærdig ejendomsmægler fik overbevist 
banken og realkreditten om, at parret er 
kreditværdigt.  Og så kom drømmeboli-
gen endelig i hus. Foto: Erik Refner

F De strammere krav 
rammer også dem,
der rent faktisk er
fornuftige. De skal 
tjene mere for at
kunne låne lige så
meget som tidligere .

Rune Wagenitz Sørensen,
privatøkonomisk rådgiver


