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. 
Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån

®
 T 

er den oversete tredje vej for boligejere 

 

 

Lånevarianten  FlexLån® T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj 

sikkerhed for den fremtidige ydelse samt fuld gavn af de lave renter, bør lånetypen appellere 

til boligejere, der vakler mellem fast rente og traditionelle FlexLån® 

De danske realkreditrenter er fortsat rigtig lave – det er der ingen nyhed i. Det store 

spørgsmål, mange låntagere stiller sig selv, er, hvordan man bedst muligt udnytter de lave 

renter. Skal man fremtidssikre sin økonomi ved at vælge et lån med fast rente, der sikrer en 

lav ydelse i hele lånets løbetid. Eller skal man ligge i FlexLån
®
, hvor det ekstremt lave 

renteniveau lokker, og indebærer, at man i hvert fald på den korte bane kan afdrage mere på 

gælden. 

Det er bestemt ikke et enkelt valg for låntager. Men der er et alternativ, hvor man kan få ”det 

bedste af to verdener”. FlexLån
®
 T blev i 2010 kåret som det perfekte realkreditlån af Penge & 

Privatøkonomi. Selvom produktet er lidt overset i forhold til traditionelle FlexLån
®

 og lån med 

fast rente, så er det fortsat et særdeles attraktivt produkt for  netop de kunder, der på den ene side 

efterspørger en høj grad af ydelsessikkerhed på realkreditlånet, men som samtidig ønsker fuld 

effekt af de lave renter til at afvikle gæld.   

 

 FlexLån® T  adskiller sig fra et traditionelt FlexLån® ved, at det er løbetiden og ikke 

ydelsen, der ændrer sig, når renten ændrer sig.  

 Med FlexLån® T  kan man afdrage hurtigere på sit lån ved at betale en højere ydelse end på 

et almindeligt FlexLån®. På den måde kan man udnytte den lave rente på FlexLån® med 

mindre bekymring om udsving i den månedlige ydelse. 

 Ved at vælge samme ydelse efter skat på FlexLån® T med 5 år til rentetilpasning som på et 

fastforrentet lån vil løbetiden på FlexLån® F5T være 25 år. Over de første 5 år vil man 

afdrage 60.400 kroner mere på FlexLån® F5T end på det fastforrentede lån ved et lån på 1 

mio. kroner.  

 Ved næste rentetilpasning – om 5 år – må renten stige med over 3,3 %-point, før løbetiden 

på FlexLån® F5T rammer 30 år. Såfremt renten stiger mere og den samlede løbetid ikke kan 

rummes indenfor de maksimalt tilladte 30 år, vil ydelsen på FlexLån® F5T blive reguleret. 

 Jo højere en ydelse man vælger på sit FlexLån® T, des hurtigere vil man i sagens natur 

afdrage på sit lån. Og jo mere kan renten stige frem mod næste rentetilpasning, uden at 

ydelsen på lånet ændres. 

 Hvorvidt FlexLån® T på langt sigt er billigere end et lån med fast rente eller et traditionelt 

FlexLån® afhænger af udviklingen i renten i hele lånets løbetid. 
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Sådan fungerer FlexLån® T  

FlexLån® T fungerer på mange punkter som et almindeligt FlexLån® og er dermed karakteriseret 

ved, at renten fastsættes flere gange over lånets løbetid. Hvor ofte renten fastsættes, bestemmer 

man selv, og der kan vælges mellem hvert år og op til hvert 10. år. Vi anbefaler, at man vælger 3 

eller 5 år mellem rentetilpasningerne for at få glæde af de lave renter i længere tid. 

FlexLån® T adskiller sig derimod fra et almindeligt FlexLån® ved, at det er løbetiden og ikke 

ydelsen, der ændrer sig, når renten ændrer sig. Konkret betyder det, at når renten stiger, så 

forlænges løbetiden på lånet, og når renten falder, så forkortes løbetiden. I praksis betyder det, at 

jo længere tid, renten er lav, jo hurtigere afvikler man sin gæld. Årsagen er, at afdraget stiger, når 

renten falder, fordi ydelsen er konstant. Med andre ord afdrager man meget på sin gæld, når renten 

er lav, og mindre, når renten er høj. Herved kan man opnå både en relativ høj sikkerhed for sin 

månedlige ydelse, samtidig med at man udnytter den korte lave rente til at blive hurtigere gældfri. 

Med FlexLån® T kender man dermed som udgangspunkt den månedlige ydelse i hele lånets 

løbetid, men man ved ikke hvor lang tid, det tager, at afdrage lånet. Kun i de tilfælde, hvor renten 

stiger så meget, at en forlængelse af løbetiden ikke kan rummes indenfor de maksimalt tilladte 30 

år fra optagelsestidspunktet, vil den månedlige ydelse stige. Ovenstående betyder også, at jo 

længere tid der går, før renten stiger, des mere kan renten efterfølgende stige, før ydelsen også 

stiger. 

 

Figur 1: Afvikling af restgæld ved forskellige låntyper, når F5T og 2 % har samme ydelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm.: Beregningerne tager udgangspunkt i lån med provenu på 1 mio. kroner og rentefradrag på 29,6 %.  

 

Størrelsen på den månedlige ydelse bestemmer man også selv. Det eneste krav er, at lånet ved 

optagelsen kan afvikles indenfor 27 år. Generelt anbefaler vi dog, at man ved lånets optagelse 

beslutter sig for at betale omtrent det samme, som man skal betale, hvis man vælger et 30-årigt 

fastforrentet lån. Så skal der nemlig forholdsvist store rentestigninger til, før løbetiden ikke kan 

rummes indenfor 30 år, og ydelsen derfor stiger. For det er jo meningen med produktet – at 

kombinere den lave korte rente med en fast månedlig ydelse. 

Skulle man på et senere tidspunkt fortryde størrelsen på den månedlige ydelse, så har man – ved 

hver rentetilpasning – mulighed for at ændre ydelsen i både op- og nedadgående retning; igen blot 

under forudsætning af, at løbetiden på de 30 år overholdes.  
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Det er en forudsætning, at man ønsker at afdrage på sin gæld, hvis man vælger FlexLån® T, da 

hele fidusen ved at vælge lånet er at udnytte de lave renter til at afdrage hurtigere på sit lån – og 

derved også spare mange penge i form af rente- og bidragsbetalinger end hvis man havde valgt et 

lån med 30 års løbetid. 

 

Afdrag hurtigere på gælden 

Optager man i dag et realkreditlån med 1 mio. kroner i provenu som FlexLån® T med 5 år mellem 

rentetilpasningerne (et såkaldt FlexLån® F5T) til en rente på 0,75 % og vælger en ydelse efter 

skat på 3.920 kroner svarende til ydelsen efter skat på et 30-årigt fastforrentet 2,5 % lån, vil 

løbetiden på lånet være 25 år. Ved næste rentetilpasning – om 5 år – må renten stige med 3,3 %-

point til lige over 4 %, før ydelsen på lånet ændrer sig som følge af, at løbetiden rammer de 

maksimalt tilladte 30 år. Kommer rentestigningen i mindre ryk og spredt over længere tid, er der 

plads til, at renten samlet set kan stige meget mere end 3,3 %-point, før at den samlede løbetid 

rammer 30 år, og ydelsen må ændres.  

I figur 2 illustreres det, hvordan løbetiden på F5T-lånet kun ændres fra 25 år til 27 år på trods af, 

at F5-renten stiger med 0,7 %-point ved hver rentetilpasning – dvs. samlet set stiger den med 3,5 

%-point over lånenes løbetid. Dermed er der plads til en rentestigning, der er langt højere end de 

førnævnte 3,3 %-point, såfremt rentestigningen kommer spredt over flere år frem for på én gang 

ved første rentetilpasning. 

 

Figur 2: Afvikling af restgæld ved forskellige låntyper 

 
 

Anm.: Beregningerne tager udgangspunkt i lån med provenu på 1 mio. kroner og rentefradrag på 29,6 %.  

 

Antager vi, at renten stiger med 1,25 %-point ved hver rentetilpasning frem mod lånets udløb – 

dvs. samlet set med 6,25 %-point – vil man med F5T-lånet, som har en ydelse efter skat svarende 

til et fastforrentet 2,5 % lån, opspare en ”buffer” i form af højere afdragsbetalinger de første 15 år 

af lånets løbetid, hvis vi sammenligner med et almindeligt F5-lån, jf. figur 3 nedenfor. Først 

herefter vil man gøre brug af den opsparede buffer, dvs. den månedlige afdragsbetaling vil være 

mindre på F5T-lånet end på F5-lånet. Frem mod år 2040 vil man kunne benytte sig af de 

opsparede afdrag, hvorefter løbetiden på F5T-lånet rammer 30 år, og man er nødsaget til at hæve 
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den månedlige ydelse. Det sker vel at mærke først, når renten samlet set er steget med 6,25 % 

fordelt jævnt over lånets løbetid. 

 

Figur 3: Opsparing og forbrug af buffer ved valg af F5T-lån frem for F5-lån 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm.: Beregningerne tager udgangspunkt i lån med provenu på 1 mio. kroner og rentefradrag på 29,6 %.  

 

Det er klart, at forventer man, at renten vil stige betydeligt over de kommende år, skal man vælge 

et fastforrentet lån med sikkerhed for renten og mulighed for restgældsreduktion ved 

rentestigninger. Ønsker man imidlertid ikke et fastforrentet lån, og har fokus på at afdrage hurtigst 

muligt på sin gæld, giver F5T-lånet god mening. Over den 5-årige periode vil man på FlexLån® 

F5T afdrage 60.400 kroner mere sammenlignet med et fastforrentet 2,5 % lån – og det endda med 

samme ydelse efter skat.  

Har man råd til at betale en højere ydelse end ydelsen svarende til et fastforrentet lån – og dermed 

afdrage endnu hurtigere på sit lån – vil der i sagens natur være plads til en endnu større 

rentestigning ved næste rentetilpasning uden at ydelsen på F5T-lånet ændres. 

 

Tabel 1: Ydelser, løbetid og afdrag ved valg af låntype 

 Månedlig 

ydelse før skat 

Månedlig ydelse 

efter skat 

Løbetid Afdrag 

efter 5 år 

FlexLån® F5 3.920 3.465 30 år 154.600 

Fastforrentet 2,5 % 4.850 3.920 30 år 126.800 

FlexLån® F5T 4.350 3.920 25 år 187.200 

Anm.: Beregningerne tager udgangspunkt i lån med provenu på 1 mio. kroner og rentefradrag på 29,6 %.  

 

Det bør bemærkes, at det i udgangspunktet er den månedlige ydelse før skat, som lægges fast. Det 

betyder, at ydelsen efter skat – som på alle andre lån – vil ændre sig over tid. Årsagen er, at 

renteudgifterne kan svinge over tid. Når renten eksempelvis falder, er der færre renteudgifter at 

trække fra i skat, og det får den månedlige ydelse efter skat til at stige.  
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Hvem skal vælge FlexLån® T? 

FlexLån® T er interessant for de, der ønsker at betale afdrag på deres lån og gerne vil sætte turbo 

på afvikling af gælden. Samtidig kan man leve med, at ydelsen kan stige, hvis renterne stiger 

tilstrækkelig meget. Med FlexLån® T udnytter man den lave korte rente og får samtidig mere 

sikkerhed end med et traditionelt FlexLån®. Desuden er det vigtigt, at man i udgangspunktet er 

villig til at betale en højere ydelse på sit lån end ydelsen på et traditionelt FlexLån®. 

Bidragssatsen på FlexLån® T er lavere end bidragssatsen på et almindeligt FlexLån®. 

Jo højere en månedlig ydelse, man vælger på FlexLån® T, jo bedre beskyttet er man mod, at 

fremtidige rentestigninger medfører stigninger i ydelsen. Vi opfordrer til, at man mindst vælger en 

ydelse svarende til ydelsen på et fastforrentet lån for derved at have en god buffer i løbetiden til 

fremtidige rentestigninger 

Man kan således sige, at man med FlexLån® T får det bedste fra to verdener. FlexLån® T har 

nemlig en højere sikkerhed end et almindeligt FlexLån® - men samme lav rente. 

Vi anbefaler, at man vælger FlexLån® T med 3 eller 5 år mellem rentetilpasningerne. Derved får 

man en billig forsikring mod fremtidige rentestigninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en 

opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, 

beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. 

Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog 

ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af 

dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 


