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. 
Andelsboligforeningerne har udnyttet de lave 

realkreditrenter til forbedringer 

 

 

Det forgangne år har budt på flere rekorder for de danske realkreditrenter i form af nye 

bundniveauer. De seneste måneder er rentepilen dog vendt svagt opad igen og selvom 

renterne fortsat er meget lave, er der ikke tale om ”rekordlav” længere.  

Vi har set nærmere på udlånsaktiviteten på fastforrentede lån fra august 2014 til august 2015 

hos vores låntagere i kategorien andelsboligforeninger. Har disse også fået udnyttet de lave 

renter til at skære ned i ydelserne og måske samtidig lånt billigt til forbedringer i 

ejendommen? Det korte svar er Ja! 

 

 Andelsboligforeninger med fastforrentede lån hos Realkredit Danmark har alene over 

det seneste år optaget tillægslån for knap 1,9 mia. kroner. 

 Trods den større restgæld på 1,9 mia. kroner har de samme andelsboligforeninger 

reduceret deres samlede ydelsesbetalinger med 3,7 % takket være de rekordlave renter. 

Det svarer til en samlet besparelse på ydelserne på 22 mio. kroner hvert år. 

Foreningerne kan optage yderligere fastforrentede lån for samlet set 368 mio. kroner 

uden at deres samlede ydelsesbetalinger stiger i forhold til niveauet for et år siden.  

 Over 1000 lån er blevet omlagt, og den gennemsnitlige rentesats er reduceret fra 3,9 % 

inden omlægningen til nu 2,4 %. Det er en reduktion i renten på 39 %, som mange altså 

har valgt at bruge på nye lån til forbedringer af ejendommene. 

 Det gennemsnitlige fastforrentede lån var på 6,6 mio. kroner og med en løbetid på 22 år 

inden omlægningen. Efter omlægningen er det gennemsnitlige lån på 8,7 mio. kroner 

og med en løbetid på 27 år. Havde foreningerne valgt at holde fast i løbetiden, ville 

ydelsesbesparelsen i sagens natur have været mindre eller måske endda steget lidt på 

grund af den højere restgæld. 

 Der er ingen tvivl om, at de rekordlave renter har givet danske andelsboligforeninger 

mulighed for at få lavet forbedringer i deres ejendomme, uden at andelsboligejerne har 

skulle punge mere op af lommen. En forbedring af ejendommene vil alt andet lige også 

øge salgsprisen for de eksisterende boliger og derigennem gavne andelsboligejere, der 

står overfor et eventuelt fremtidigt salg. De lave renter giver så at sige et yderligere 

boost til et i forvejen meget velfungerede andelsboligmarked med høj efterspørgsel og 

lavt udbud. 

 Kigger vi på andelsboligforeningernes valg af låntype, så er det særligt kontantlån, der 

har været foreningernes foretrukne, mens lån med kort rente som FlexLån® F1 og 

Cibor-lån har tabt tærren det seneste år. 
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Lave renter omsat til tillægslån 

Fra 1. august 2014 til 1. august i år har andelsboligforeninger med fastforrentede lån hos 

Realkredit Danmark indfriet lån for små 7,2 mia. kroner som er blevet omlagt til nye lån for 

lige over 9 mia. kroner. Det er de rekordlave renter på fastforrentede lån, der har givet 

anledning til udskiftning af mange eksisterende fastforrentede lån – og som følge af 

omlægningen har foreningerne kunne optage tillægslån til forbedring af ejendommene for 

knap 1,9 mia. kroner og alligevel spare 22 mio. kroner om året i de samlede 

ydelsesbetalinger.  Det svarer til, at de samlede ydelsesbetalinger på de omlagte lån er 

reduceret med 3,7 % på trods af at den samlede lånestørrelse er vokset med 26 %. Den 

gennemsnitlige rente på disse lån er reduceret fra 3,9 % for et år siden til nu 2,4 % - dvs. 

renten er reduceret med 39 %!  

Det reelle ydelsesfald ville nok have været mindre – eller måske have været en stigning –  

hvis de nye lån havde samme løbetid som de omlagte lån. Inden omlægningen var den 

gennemsnitlige løbetid på de omlagte lån på 22 år, men efter omlægningen var den 27 år. De 

ekstra 5 år på løbetiden har bidraget til ydelsesfaldet til trods for den højere restgæld grundet 

tillægslån. 

Skal de 22 mio., som andelsboligforeningerne hvert år sparer på de samlede 

ydelsesbetalinger, omsættes til nye lån uden at ydelsen stiger, så kan foreningerne optage lån 

for yderligere 368 mio. kroner i form af et 30-årigt fastforrentet lån med 3 % i rente. Og det 

er klart, at vælges et andet 30-årigt lån med kortere rentebinding og dermed lavere rente, vil 

der være plads til et større lån uden at ydelsen stiger her og nu. 

 

Forbedringer til gavn for andelsboligejerne 

For et år siden var et gennemsnitligt fastforrentet lån ydet af Realkredit Danmark til en 

andelsboligforening på 6,6 mio. kroner og med en løbetid på 22 år. I dag – efter 

omlægningen – er det gennemsnitlige lån på 8,7 mio. kroner og med en løbetid på 27 år. De 

lave renter har dermed givet flere foreninger råd til at lave forbedringer i ejendommene, 

eksempelvis nyt tag eller facade. Udover at andelsboligejerne kan spare nogle penge i form af 

den månedlige boligydelse, som bl.a. går til afbetaling af foreningens lån, så giver det også 

boligejerne værdi i form af højere priser på deres andelsboliger. Skal en andelsboligejer 

sælge sin bolig, vil maksimalprisen nu være højere grundet forbedringerne og 

ydelsesbetalingen samtidig lavere.  

De lave renter giver dermed et yderligere skub til et i forvejen velfungerende 

andelsboligmarked, hvor der er så stor omsætning og efterspørgsel, at udbuddet af 

andelsboliger til salg er på det laveste niveau i flere år. 

 

Kontantlån har vundet stærkt frem over det seneste år 

Fastforrentede kontantlån har altid været en foretrukken låntype for andelsboligforeninger 

frem for traditionelle fastforrentede obligationslån, da foreningerne – modsat private 

låntagere – også bliver beskattet på kursgevinster på obligationslån, mens boligejere kun 

bliver beskattet af kursgevinster på kontantlån. Da ydelsen tilmed er lidt lavere på kontantlån, 

er det denne låntype, der i langt de fleste tilfælde foretrækkes, når valget falder på fast rente.  

Over det seneste år er de rekordlave renter i høj grad omsat til flere fastforrentede kontantlån 

og hos Realkredit Danmark er andelen af fastforrentede kontantlån vokset fra 33,5 % til nu 

40 %. Af figur 1 ses, hvordan de forskellige låntyper er vokset eller aftaget i andel ud af den 

samlede udlånsportefølje til andelsboligforeninger. Her ses, at det faktisk kun er 
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fastforrentede kontantlån, der er vokset det seneste år, men øvrige låntyper – særligt de med 

kort rente og høj risiko – er skrumpet ind.  

 

Figur 1: Ændring i låneporteføljen fra 1. august 2014 til 1. august 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm.: Tallene tager udgangspunkt i Realkredit Danmarks udlån til andelsboligforeninger  

 

Den største tilbagegang har været hos FlexLån®, hvor andelen er skrumpet med 2,2 %-point 

til nu 37,6 % af den samlede udlånsportefølje. Dertil kommer det faktum, at mange af de 

eksisterende FlexLån® er blevet ændret fra lån med kort rentebinding, dvs. F1- og F2-lån, til 

lån med længere rentebinding som F3 og F5.  

Så alt i alt kan man konkludere, at også andelsboligforeningerne har taget deres 

rentefølsomhed op til genovervejelse i kølvandet på de rekordlave renter det seneste år, og 

har dermed fået mere sikkerhed ind for foreningens økonomi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en 
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ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af 

dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 


