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Det kan være svært at holde styr på alle be-
greberne, når det kommer til boliglån. Her 
får du en praktisk ordbog, som forklarer dig 
begreberne kort og præcist.

Hvilket boliglån skal du vælge? Her får du 
en oversigt over de forskellige lånetyper 
samt deres fordele og ulemper, så du let-
tere kan træffe det rigtige valg.

side 4
Realkreditten inviterer til ren-
tefest med et bugnende ud-
valg af rekordbillige lån på 
alle hylder - men hvad skal du 
vælge?
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’Kort’-
lån

F1-lån

F3-lån

F5-lån

30-årige 
FastFor-
rentede 

lån

20-årige 
FastFor-
rentede 

lån

15-årige 
FastForren-

tede lån

10-årige 
FastForren-

tede lån

Louise Kastberg, loka@bt.dk 

Hundredtusinder af boligejere skal inden 
udgangen af januar beslutte, om de vil 
fortsætte med deres nuværende lån el-
ler skifte til et andet. Stribevis af nye og 
historisk billige lån på realkredit-tens hyl-
der kan gøre det svært at vælge. Med eks-
perternes hjælp giver BT dig overblikket 
over de forskellige lån - og hvilke fordele 
og ulemper der er ved dem.

Skal du gamble og gå efter det billigste lån 
eller låse renten fast på et rekordlavt niveau 
de næste 30 år? Og kan det bedst betale sig 
at vælge et lån med eller uden afdrag? Det 
er nogle af de spørgsmål, rigtig mange bolig-
ejere i disse dage grubler over. 

Hvad enten du har et fastforrentet lån - og 
overvejer en konvertering - eller et flekslån 
med rentetilpasning i april, nærmer opsigel-
sesfristen 31. januar sig hastigt. I Realkredit 
Danmark (RD) er skæringsdatoen for flekslå-
nerne dog 26. januar. Foretager du dig ikke 
noget, beholder du bare din nuværende lå-

netype.
Selvom det kan virke uoverskueligt at træf-

fe store beslutninger om din fremtidige boli-
gøkonomi, er der ingen grund til at fortvivle, 
lyder det opmuntrende budskab fra privat-
økonomisk ekspert.

»Boligejerne har en fest. Der er dømt høj, 
strålende sol med frit valg på alle hylder. 
Uanset om du vælger det ene eller andet, 
kan det ikke gå helt galt,« siger John Norden, 
direktør for prissammenligningsportalen My-
banker.dk.

Seler og livrem?
Udgangspunktet for valg af boliglån bør al-
tid være en afvejning af din risikoprofil, din 
økonomiske situation og din tidshorisont for 
boligen, forklarer Christian Hilligsøe Heinig, 
cheføkonom i RD. Blandt andet skal du tage 
stilling til, om du er ’seler og livrem’-typen el-
ler klar til at gamble lidt for at få det billigste 
her og nu. Om du har du dyr gæld, der skal 
ud af verden i en fart, eller luft i økonomien - 
måske ligefrem til at afdrage hele dit boliglån 
på den halve tid. Og om det er en ’midlertidig’ 

låneFest 
på alle 
Hylder
realkreditten inviterer til rente-
fest med et bugnende udvalg af 
rekordbillige lån - men hvad skal 
du vælge?
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bolig eller et sted, hvor du har planer om at 
blive gammel.

»Der er ikke et lån, der kan siges at være 
bedre end alle de andre. Der vil altid være 
fordele og ulemper ved de forskellige lånety-
per. Og vi kan aldrig vide på forhånd, hvilket 
lån der på sigt viser sig at være det bedste 
økonomiske valg, da det vil kræve, at man 
kender den fremtidige renteudvikling,« siger 
han.

Nye rekorder
Og den tør de færreste økonomer efterhån-
den at spå om. Vi har nemlig hørt det en del 
gange - at nu bliver renten ikke lavere. Allige-
vel ser vi realkreditten trække det ene rekord-
billige lån efter det andet frem på hylderne. 

Seneste skud på stammen er en stribe ’su-
perlån’ med en fast rente på mellem 0,5 pct. 
og 2 pct. afhængigt af, om løbetiden er 10 
eller 30 år. Med så lave renter bliver det inte-
ressant for selv boligejere med 30-årige 3,5 
pct. lån at springe med på konverteringsbøl-
gen. Samtidig får det flere flekslånere - såvel 
som nye på boligmarkedet - til at søge mod 
fast rente. 

Men hvor meget koster det nye 30-årige 
lån til 2 pct. i forhold til de billigste lånealter-
nativer? BT har fået RD til at udarbejde en 
prisoversigt over de mest almindelige real-
kreditlån (se næste opslag). Og faktisk har 
forskellen på lån med fast og variabel rente 
aldrig været mindre. 

Den billigste lånetype på markedet lige nu 
er de såkaldte ’kort-lån’, der i de forskellige 
realkreditselskaber går under navne som 
FlexKort, Kort Rente, F-kort og RTL Kort. 
Hos RD koster det 813 kr. om måneden efter 
skat at låne 1 mio. kr., hvis man vælger den 
afdragsfrie variant. Ellers er ydelsen 3.390 
kr., hvoraf afdraget udgør 2.772 kr. Til sam-
menligning er ydelsen på 2 pct. lånet 3.759 
kr. med et afdrag på 2.181 kr.

Du skal altså kun have 369 kr. mere op 
ad lommen om måneden for at sikre nat-
tesøvnen de næste 30 år, men betaler så 
også knap 600 kr. mindre af på restgælden. 

Selvom det er en billig ’forsikring’, hvis du er 
typen, der har urolige drømme om rentestig-
ninger, er det langtfra det rigtige valg for alle.

»Det kan sagtens være en interessant mu-
lighed for flekslånere at skifte til det nye 2 pct. 
lån. Man skal bare tage stilling til, om man 
rent faktisk er villig til at betale 1,8 pct. mere 
for sit lån,« siger John Norden.

Han påpeger, at flekslånerne gennem tiden 
har sparet store milliardbeløb i renteudgifter i 
forhold til boligejere med fastforrentede lån. 
Og at intet tyder på, at renten kommer til at 
stige eller falde i større udstrækning lige med 
det første. 

Dog anbefaler både John Norden og Chri-
stian Hilligsøe Heinig, at F1-lånere binder 
renten fast i lidt længere tid. I dag er F3-lånet 
nemlig billigere end F1, mens F5 kun er mar-
ginalt dyrere.

»Realkreditselskaberne har smadret F1-
lånet med gebyrer for at jage folk over i nogle 
andre lån,« lyder forklaringen fra John Nor-
den, mens det ifølge RDs cheføkonom skyl-
des ’et ønske fra blandt andre ratingbureauer 
og Nationalbanken om, at branchen nedbrin-
ger andelen af F1-lån’.
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Afdrag er den del af ydelsen, der nedbrin-
ger restgælden på dit boliglån. 

Afdragsfrihed betyder, at du kan fravælge 
at betale afdrag i op til 10 år af lånets løbe-
tid, hvor du så kun betaler renter og admini-
strationsgebyrer.

Belåningsgrad angiver, hvor stor en 
procentdel af boligens værdi, der er belånt.  
Man kan højst få et realkreditlån svarende til 
80 pct. af værdien.

Bidragssats er det gebyr, realkreditten 
tager for at administrere et boliglån. Det 
betales som en fast del af den månedlige 
ydelse. Jo højere belåningsgrad, desto mere 
skal man betale i bidrag. De senere år er der 
skruet markant op for bidragssatserne - især 
på de helt korte og afdragsfrie lån.

Fastforrentet lån sikrer dig mod rentestig-
ninger, da du skal betale den samme rente 
i hele lånets løbetid - hvilket typisk er 30 år. 
Til gengæld for sikkerheden er renten som 
regel højere end på et lån med variabel 
rente også kaldet flekslån.

Flekslån vil sige, at man kun binder renten 

fast i en kortere periode ad gangen. Mest 
almindelige er etårige, treårige og femårige 
flekslån, der også kaldes henholdsvis F1, 
F3 og F5. Historisk har det været sådan, at 
F1-lånet var billigst, fordi du kun er sikret en 
bestemt rente i ét år ad gangen. Men i dag 
er der dels kommet et billigere alternativ på 
markedet i form af selskabernes såkaldte 
’kort-lån’. Dels er gebyrerne på F1-lån blevet 
sat så meget op, at det er billigere at vælge 
et F3-lån.

Indlåsningseffekt kan opstå i forbindelse 
med udstedelse af nye fastforrentede lån 
- f.eks. det 30-årige 2 pct. lån, hvis ren-
ten begynder at stige hurtigt. Hvis kun få 
investorer har nået at købe obligationerne, 
kan de nemlig beslutte, at de kun vil lade 
boligejerne indfri deres gæld til f.eks. kurs 
95, selvom de måske burde kunne indfri den 
til kurs 90. Dermed risikerer man at blive 
fanget i sit lån, hvis man ikke ønsker at indfri 
det til en ugunstig kurs med kurstab til følge.

Konvertering vil sige, at man indfrier sit 
nuværende lån og optager et nyt. Afhængigt 
af om renten er faldet eller steget, kan man 
enten nedkonvertere sit lån og få en lavere 

ORDBOG 
oM 

Boliglån
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ydelse eller opkonvertere til en højere rente 
og klippe af restgælden. 

Kort-lån er realkredittens nye ’billig-lån’. Det 
er en slags hybrid mellem et F1- og et F3-
lån, hvor man får ny rente hver sjette måned, 
men er bundet til lånet i tre år. 

Kurs er vigtig at forholde sig til, da den er 
afgørende for, hvor meget du skal betale 
for at optage et lån. Som tommelfingerre-
gel stiger din restgæld ved et lån på 1 mio. 
kr. ca. 10.000 kr. per kurspoint under 100. 
Optager du et lån i kurs 96, skylder du altså 
realkreditselskabet ca. 1.040.000 kr. Derfor 
er det altid bedst at låne, når kursen er så 
tæt på 100 som muligt. Så snart et lån ryger 
over kurs 100, lukker det for udstedelse. Så 
lancerer realkreditselskaberne som regel et 
nyt lån til en lavere rente. 

Kursskæring er et gebyr, realkreditselska-
bet opkræver i forbindelse med refinansie-
ring af et flekslån. Ved et F1-lån betaler man 
typisk mellem 0,2 og 0,3 pct. i kursskæring 
- svarende til 2.000-3.000 kr. per lånt million 
- én gang om året, mens du kun skal betale 
det samme beløb hvert tredje år ved et F3-
lån og hvert femte ved et F5-lån. Gebyret 
bliver med andre ord mindre, jo længere tid 
dit lån løber.

Restgæld er det beløb, du skylder for lånet. 
Når du f.eks. betaler afdrag på dit lån, bliver 
restgælden mindre. I forbindelse med en 
konvertering vokser restgælden. Hvor meget 
afhænger af, hvor tæt på kurs 100 det nye 
lån er, når du optager det.

T-lån er et alternativ til de traditionelle 
flekslån, hvor det er lånets løbetid – og ikke 
ydelsen, der ændrer sig i takt med renten. 
Løbetiden kan dog ikke overstige 30 år. Det 
giver mulighed for at blive hurtigere gæld-
fri, da man afdrager rigtig meget på lånet i 
perioder, hvor renten er lav.

Ydelse er det samlede beløb, du betaler 
hver måned eller kvartal for dit boliglån. Den 
består både af renter, bidrag, kursskæring 
og afdrag - medmindre du har afdragsfrihed.

ÅOP står for årlige omkostninger i procent 
og er det vigtigste nøgletal, du skal se på, 
når du f.eks. sammenligner priser på lån. 
Selvom renten på f.eks. et F1-lån er eks-
tremt lav, kommer der nemlig en række an-
dre omkostninger og gebyrer oveni, som er 
medregnet i ÅOP. Det giver derfor et mere 
retvisende billede af, hvad du reelt betaler 
for lånet.

Kilder: Penge- og Pensionspanelet, Forbruger-
rådet Tænk, Nordea Kredit, Realkredit Danmark, 
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Vælg det bedste 
lån For dig
Man kan ikke udråbe ét boliglån til at være det bedste, da det afhænger af låntage-
rens risikoprofil, økonomiske situation, tidshorisont for boligen såvel som forvent-
ninger til rentens udvikling. 

BT har udarbejdet en stor guide med fordele og ulemper ved de forskellige lånety-
per, der kan hjælpe dig med at træffe det rigtige valg.

stor
guide
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AFDRAG
Fordelen ved at betale afdrag på dit boliglån er, at du nedbringer din restgæld og på den 
måde får skabt noget friværdi i boligen.

Ulempen ved lån med afdrag er, at den månedlige ydelse efter skat bliver markant højere 
- f.eks. koster et ’kort-lån’ med afdrag ca. 3.400 kr. om måneden, mens den afdragsfrie 
variant kun koster ca. 815 kr.

AFDRAGSFRIHED
Fordelen ved at vælge afdragsfrihed er, at du i op til 10 år af lånets løbetid kan nøjes med 
at betale en meget lav ydelse og f.eks. bruge ’besparelsen’ på at nedbringe anden og 
dyrere gæld.

Ulempen er, at du efter 10 år med afdragsfrihed kun har 20 år til at betale af på selve 
lånet i stedet for 30 år. Dermed har du udsigt til at få en meget høj månedlig ydelse - op 
mod en femdobling - den dag afdragsfriheden udløber. 

HVor risikoVillig er du?

LAV RISIKO: Du er den forsigtige type, der sover bedst om natten ved tanken om, at du 
kender din boligøkonomi langt ud i fremtiden. Og den sikkerhed er du klar til at betale for. 
Derfor bør du vælge et fastforrentet lån med afdrag.

MIDDEL RISIKO: Du vil gerne have et billigt boliglån og sover okay, selvom der er risiko 
for, at dit lån på et tidspunkt bliver dyrere. Dog er du ikke typen, der lægger alle æg i én 
kurv. Derfor bør du enten gå efter et fastforrentet lån med 10 års afdragsfrihed eller et 
flekslån med afdrag - og helst et treårigt eller et femårigt. 

HØJ RISIKO*: Du er klar til at gamble med din boligøkonomi for at få den lavest mulige 
ydelse her og nu. Du er ikke bekymret for, om renten stiger, og har luft i økonomien til at 
betale en højere ydelse, hvis den dag kommer. Derfor kan du sagten vælge et af de helt 
korte flekslån med afdragsfrihed, uden at det vil forstyrre din nattesøvn.

* Selv de helt korte og afdragsfrie lån bliver i Erhvervs- og Vækstministeriets risikovurde-
ring mærket som ’gule’ lån med middel risiko.

med eller uden aFdrag?
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GRAFIK: Fagerheim/Tekst: Louise Kastberg

Månedlig ydelse før skat

Heraf afdrag

Månedlig ydelse e�er skat*

Rente

Kursskæring ved re�nansiering

Bidragssats

ÅOP

Samlet tilbagebetaling e�er skat* *

3.695 kr.

2.772 kr.

3.390 kr.

0,23

0,2

0,8564

1,4

1.160.215 kr.  

FlexKort
med afdrag 

1.213 kr.

 - 

813 kr.

0,23

0,2

1,1816

1,5

1.224.488 kr.

FlexKort
uden afdrag 

3.823 kr.

2.760 kr.

3.472 kr.

0,4

0,3

0,8564

1,6

1.176.557 kr.

F1
med afdrag

1.350 kr.

 -

905 kr.

0,4

0,3

1,1816

1,7

1.242.237 kr.

F1
uden afdrag

3.814 kr.

2.768 kr.

3.469 kr.

0,38

0,2

0,8564

1,5

1.164.904 kr.

F3
med afdrag

3.873 kr.

2.715 kr.

3.491 kr.

0,52

0,2

0,8564

1,6

1.182.463 kr.

F5
med afdrag

1.446 kr.

 -

969 kr.

0,51

0,2

1,1816

1,8

1.250.214 kr.

F5
uden afdrag

4.536 kr.

2.181 kr.

3.759 kr.

2

 -

0,6812

3,2

1.398.396 kr.

30-årigt 2 pct.
lån med afdrag

3.027 kr.

 -

2.029 kr.

2,5

 -

1,0064

3,7

1.547.385 kr.

30-årigt 2 pct.
lån uden afdrag

5.787 kr.

3.524 kr.

5.041 kr.

2

 -

0,6812

3,1

1.238.237 kr.

20-årigt 2 pct.
lån med afdrag

6.986 kr.

5.152 kr.

6.381 kr.

1,5

 -

0,6812

2,7

1.156.691 kr.

15-årigt 1,5 pct.
lån med afdrag

9.603 kr.

8.211 kr.

9.144 kr.

1

 -

0,6812

2,4

1.093.872 kr.

10-årigt 1 pct.
lån med afdrag

1.332 kr.

 -

893 kr.

0,38

0,2

1,1816

1,6

1.228.696 kr.

F3
uden afdrag

30-årigt 2 pct. lån uden afdrag

20-årigt 1,5 pct. lån med afdrag

15-årigt 1,0 pct. lån med afdrag

10-årigt 0,5 pct. lån med afdrag

Det koster et nyt lån på 1 mio. kr. hos Realkredit 
Danmark med en belåningsgrad på 80 pct. /løbetid på 
30 år, medmindre andet er angivet. Der kan være 
mindre forskelle på priser og gebyrer.

Kilde: Realkredit Danmark - beregninger foretaget den 12. januar.
*Skattesats på 33 pct.  **Ved uændret rentesats, ingen tilbagediskontering

Derudover �ndes der følgende nye lån, som pt.  generelt 
ikke anbefales grundet lav kurs og lavere likviditet end de 
tilsvarende obligationer med højere kuponrente 

LAV RISIKO
Du er den forsigtige �pe, der sover bedst om natten ved tanken om, 
at du kender din boligøkonomi langt ud i fremtiden. Og den sikkerhed 
er du klar til at betale for. Derfor bør du vælge et fastforrentet lån 
med afdrag.

MIDDEL RISIKO 
Du vil gerne have et billigt boliglån og sover okay, selvom der er risiko 
for, at dit lån på et tidspunkt bliver dyrere. Dog er du ikke �pen, der 
lægger alle æg i én kurv. Derfor bør du enten gå e�er et fastforrentet 
lån med 10 års afdragsfrihed eller et �ekslån med afdrag - og helst et 
treårigt eller et femårigt. 

HØJ RISIKO* 
Du er klar til at gamble med din boligøkonomi for at få den lavest 
mulige ydelse her og nu. Du er ikke bekymret for, om renten stiger, og 
har lu� i økonomien til at betale en højere ydelse, hvis den dag 
kommer. Derfor kan du sagtens vælge et af de helt korte �ekslån med 
afdragsfrihed, uden at det vil fors�rre din nattesøvn.
* Selv de helt korte og afdragsfrie lån bliver i Erhvervs- og Vækstmini-
steriets risikovurdering mærket som ’gule’ lån med middel risiko.

Man kan ikke udråbe ét boliglån til at 
være det bedste, da det a�ænger af 
låntagerens risikopro�l, økonomiske 
situation, tidshorisont for boligen såvel 
som forventninger til rentens udvikling. 
BT har udarbejdet en stor guide med 
fordele og ulemper ved de forskellige 
lån�per, der kan hjælpe dig med at 
træ�e det rigtige valg.

AFDRAG
Fordelen ved at betale afdrag på dit boliglån er, at du nedbringer din 
restgæld og på den måde får skabt noget friværdi i boligen.
Ulempen ved lån med afdrag er, at den månedlige ydelse e�er skat 
bliver markant højere - f.eks. koster et ’kort-lån’ med afdrag ca. 3.400 kr. 
om måneden, mens den afdragsfrie variant kun koster ca. 815 kr.

AFDRAGSFRIHED
Fordelen ved at vælge afdragsfrihed er, at du i op til 10 år af lånets 
løbetid kan nøjes med at betale en meget lav ydelse og f.eks. bruge 
’besparelsen’ på at nedbringe anden og dyrere gæld.
Ulempen er, at du e�er 10 år med afdragsfrihed kun har 20 år til at 
betale af på selve lånet i stedet for 30 år. Dermed har du udsigt til at få 
en meget høj månedlig ydelse - op mod en femdobling - den dag 
afdragsfriheden udløber. 

I 2013 kom en stribe nye billig-lån 
på realkredittens hylder under 
navnene FlexKort, Kort Rente, 
F-kort og RTL Kort. De såkaldte 
’kort-lån’ og er en slags hybrid 
mellem et F1- og F3-lån, da de får 
ny rente hvert halve år, men kun 
skal re�nansieres hvert tredje år.

Fordele
Du bør overveje et ’kort’-lån, hvis 
du går e�er den lavest mulige 
månedlige ydelse, ikke har pro-
blemer med at løbe en risiko og 
økonomisk kan håndtere stigende 
renter. Da lånet er baseret på en 
treårig obligation, skal der kun 
betales kursskæring hvert tredje 
år, hvor man ved et F1-lån skal 
betale gebyret én gang om året. 
Og det er en væsentlig årsag til, 
at ’kort-lånet’ er billigst.

Ulemper
Man er bundet af lånet i tre år, 
men får ny rente hvert halve år. 
Det er en fordel, så længe renten 
bliver ved med at falde. Men 
begynder den at stige, risikerer 
du, at lånet bliver dyrere og 
dyrere, uden at du kan gøre noget 
ved det. Samtidig har selskaberne 
mulighed for at ændre ved lånets 
løbetid, hvis markedsvilkårene 
ændrer sig.

’Kort’-lån

RISIKO: 

Trods rekordlave renter er F1-
lånet ikke længere det billigste 
realkreditlån. Det skyldes, at real-
kreditselskaberne er blevet pålagt 
at nedbringe andelen af F1-lån. 
Og for at lokke låntagerne over i 
nogle andre lån�per er gebyrerne 
i form af såkaldt kursskæring og 
bidrag blevet sat markant op.

Fordele
F1-lånet har været en rigtig god 
forretning for mange boligejere, 
der har sparet milliarder i rente-
udgi�er, men er ikke længere det 
billigste lån på markedet. Hvis du 
tror, at renten bliver ved med at 
være historisk lav - eller har planer 
om at sælge din bolig inden for 
en overskuelig fremtid, kan det 
dog være en fordel kun at være 
bundet i et år ad gangen. Det kan 
også være, at du overvejer at gå 
over i et fastforrentet lån, men har 
en forventning om, at renten 
kommer endnu længere ned og 
derfor gerne vil se tiden lidt an, 
inden du binder dig.

Ulemper
Du betaler rigtig meget i admini-
strationsgebyr. Realkreditten har 
nemlig forsøgt at skræmme bolig-
ejerne væk fra F1 de seneste år 
ved at hæve bidragssatsen og 
kursskæringen markant. På grund 
af de høje gebyrer på F1-lån er der 
i dag to billigere alternativer i form 
af F3 og de såkaldte ’kort’-lån. 
Samtidig er F1-lånet under pres 
rent politisk, hvilket gør lånets 
fremtidsudsigter usikre.

F1-lån

RISIKO: 

Et F3-lån er et treårigt �ekslån, 
hvor du er sikret den samme 
rente i hele perioden - i modsæt-
ning til de nye ’kort’-lån, der får ny 
rente hver sjette måned. 

Fordele
Det er i øjeblikket en lille smule 
billigere at binde renten fast i tre 
år end i ét år - hvad enten man 
vælger afdragsfrihed eller ej. Hvis 
du går e�er en lav ydelse og tror, 
at rentebunden er nået, bør du 
derfor overveje at sikre din 
nattesøvn de næste tre år.

Ulemper
Du er bundet i tre år. Det kan være 
skidt, hvis du f.eks. pludselig skal 
sælge. Eller hvis renten begynder 
at stige meget, og du hellere vil 
ski�e til et fastforrentet lån, mens 
renten stadig er lav. 

F3-lån

RISIKO: 

Med et femårigt �ekslån er du 
sikret en fast lav ydelse et s�kke 
ud i fremtiden, uden at du binder 
dig til et fastforrentet lån.

Fordele
F5-lånet er i øjeblikket kun 
marginalt dyrere end et F1-lån. Du 
kan altså for næsten samme 
ydelse sove roligt de næste fem 
år, selvom renten stiger. 

Ulemper
Omvendt er det en ulempe at 
være bundet til et lån i fem år, hvis 
renten falder. Dog er renten 
e�erhånden så langt nede, at det 
ikke vil gøre den store forskel på 
den månedlige ydelse, om den 
falder yderligere.

F5-lån

RISIKO: 

Ved årsski�et lancerede real
kreditselskaberne på stribe et 
fastforrentet 30-årigt lån til bare 2 
pct. Det skete blot et halvt års tid 
e�er, at det ellers historiske 2,5 
pct. lån kom på banen. Da kursen 
på sidste nævnte ligger og svinger 
omkring 100, åbner og lukker det i 
øjeblikket fra dag til dag.

Fordele
Unik mulighed for at sikre sig mod 
rentestigninger og få en fast rente i 
hele lånets løbetid til en historisk 
lav pris. Samtidig giver lånet 
mulighed for at klippe af rest-
gælden, hvis renten stiger og man 
omlægger til et lån med en højere 
rente. Dermed beskyttes friværdien 
i boligen, hvis stigende renter 
skulle presse priserne på bolig-
markedet ned. Desuden kan man 
nemt konvertere ned i rente og få 
en lavere ydelse, hvis renten falder 
yderligere, da man altid kan indfri 
lånet til kurs 100. Derfor er 2 pct. 
lånet f.eks. oplagt til konverteringer 
for boligejere med fastforrentede 
3,5 pct. lån eller derover.

Ulemper
Selvom forskellen på fastforren-
tede lån og �ekslån aldrig har 
været mindre, betaler man stadig 
en højere pris for sikkerheden ved 
at kende sin rente de næste 30 år. 
Hvis du tror, at renten forbliver lav 
de næste mange år, er der trods 
alt mange penge at spare ved at 
have variabel frem for fast rente. 
Desuden er der risiko for såkaldt 
indlåsningse�ekt (se faktaboks) 
ved det nye 2 pct. lån. 

30-årige fastforrentede lån

RISIKO: Gul (afdragsfri)
Grøn (med afdrag)

Man kan i øjeblikket få 20-årige 
lån med en fast rente helt ned på 
1,5 pct. Dog er kursen på det nye 
lån meget lav, hvorfor det an-
befales at gå e�er et 20-årigt 2 
pct. lån, hvor kurstabet er 
mindre.

Fordele
Lånet er attraktivt for boligkøbere 
med en stærk økonomi, som 
ønsker fast, lav rente og hurtig 
afvikling af gælden. I øjeblikket 
kan man f.eks. for knap 1.300 kr. 
mere om måneden e�er skat 
gnave et lån på 1 mio. kr. af på 20 
år i stedet for 30 år. Samtidig får du 
en vis beskyttelse af friværdien i 
boligen i tilfælde af fremtidige 
rentestigninger. Boligejere med 
fastforrentede 3 pct. lån eller 
derover og en restløbetid på i 
omegnen af 20 år kan også med 
fordel konvertere ned i rente - og 
derved få lavere månedlig ydelse 
og højere afdrag. 

Ulemper
Da du kun har 20 år til at betale 
lånet ud mod normalt 30, skal du 
have lu� i økonomien til en relativ 
høj månedlig ydelse. Hvis du har 
anden og dyrere gæld, kan det 
bedre betale sig at bruge 
pengene på at få den ud af 
verden end at afvikle 
realkreditlånet i en fart. Risiko for 
indlåsningse�ekt.

20-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Renten for et 15-årigt lån er nede i 
1 pct. Men på grund af en meget 
lav kurs er det mere fordelagtigt 
at gå e�er et 15-årigt 1,5 pct. lån, 
hvor restgælden bliver mindre 
grundet en bedre kurs.

Fordele
Boligejere med fastforrentede 3 
pct. lån eller derover og en 
restløbetid på omkring 15 år bør 
overveje at konvertere ned i rente, 
og derved få lavere månedlig 
ydelse og højere afdrag. Har du en 
robust økonomi, kan der desuden 
være mange penge at spare i 
renteudgi�er og administrations-
gebyrer ved at få en lavere rente 
og afvikle lånet på 15 år. Det er 
også oplagt som tillægslån i 
boligen. 

Ulemper
E�er skat er den månedlige 
ydelse ca. 6.400 kr. for et lån på 1 
mio. kr. (hos RD), mens et 30-årigt 
2 pct. lån koster ca. 3.760 kr. Du 
skal altså have ret meget ekstra 
lu� i økonomien.

15-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Bare 0,5 pct. i fast rente i 10 år 
lyder for godt til at være sandt. Og 
det er det næsten også, da kursen 
på det 10-årige 1 pct. lån ligger og 
svinger omkring 100. Og hvis det 
er åbent, er det på grund af 
kursen mere attraktivt end 0,5 pct. 
lånet.

Fordele
Uanset om renten på lånet er på 
0,5 eller 1 pct., er det oplagt som 
tillægslån i boligen i forbindelse 
med f.eks. renoveringsprojekter 
eller køb af bil. Eller til konver-
teringer ved restløbetider i 
omegnen af 10 år, såfremt lånet 
har en ’fornu�ig’ størrelse. Har du 
en meget stærk økonomi, er lånet 
en mulighed for at blive gældfri i 
en fart - og spare en masse 
renteudgi�er og gebyrer.

Ulemper
Du skal betale en ydelse e�er 
skat på næsten 9.150 kr. om 
måneden (hos RD) for et lån på 1 
mio. kr. Det er næsten tre gange 
så meget som ydelsen på et 
Flexkort med 30 års løbetid.

10-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Med eller uden afdrag?

Hvor risikovillig er du?

* Risikomærkningen er baseret på Erhvervs- og Vækstministeriets inddeling af forskellige lån i tre kategorier - grøn, gul og rød - hvor grøn er lav risiko og rød høj risiko.

Risikomærkningen er baseret på Erhvervs- og Vækstministeriets  inddeling af  forskellige 
lån i tre kategorier - grøn, gul og rød - hvor grøn er lav risiko og rød høj risiko.



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

11låneFestVÆLG DET BEDSTE LÅN FOR DIG

GRAFIK: Fagerheim/Tekst: Louise Kastberg
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Månedlig ydelse e�er skat*
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Kursskæring ved re�nansiering

Bidragssats

ÅOP

Samlet tilbagebetaling e�er skat* *
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3.390 kr.
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0,2
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1,4
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 - 
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0,2
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F1
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med afdrag
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 -
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1.250.214 kr.

F5
uden afdrag

4.536 kr.
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3.759 kr.

2

 -

0,6812
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1.398.396 kr.

30-årigt 2 pct.
lån med afdrag

3.027 kr.

 -

2.029 kr.

2,5

 -

1,0064

3,7

1.547.385 kr.

30-årigt 2 pct.
lån uden afdrag

5.787 kr.

3.524 kr.

5.041 kr.

2

 -

0,6812

3,1

1.238.237 kr.

20-årigt 2 pct.
lån med afdrag

6.986 kr.

5.152 kr.

6.381 kr.

1,5

 -

0,6812

2,7

1.156.691 kr.

15-årigt 1,5 pct.
lån med afdrag

9.603 kr.

8.211 kr.

9.144 kr.

1

 -

0,6812

2,4

1.093.872 kr.

10-årigt 1 pct.
lån med afdrag

1.332 kr.

 -

893 kr.

0,38

0,2

1,1816

1,6

1.228.696 kr.

F3
uden afdrag

30-årigt 2 pct. lån uden afdrag

20-årigt 1,5 pct. lån med afdrag

15-årigt 1,0 pct. lån med afdrag

10-årigt 0,5 pct. lån med afdrag

Det koster et nyt lån på 1 mio. kr. hos Realkredit 
Danmark med en belåningsgrad på 80 pct. /løbetid på 
30 år, medmindre andet er angivet. Der kan være 
mindre forskelle på priser og gebyrer.

Kilde: Realkredit Danmark - beregninger foretaget den 12. januar.
*Skattesats på 33 pct.  **Ved uændret rentesats, ingen tilbagediskontering

Derudover �ndes der følgende nye lån, som pt.  generelt 
ikke anbefales grundet lav kurs og lavere likviditet end de 
tilsvarende obligationer med højere kuponrente 

LAV RISIKO
Du er den forsigtige �pe, der sover bedst om natten ved tanken om, 
at du kender din boligøkonomi langt ud i fremtiden. Og den sikkerhed 
er du klar til at betale for. Derfor bør du vælge et fastforrentet lån 
med afdrag.

MIDDEL RISIKO 
Du vil gerne have et billigt boliglån og sover okay, selvom der er risiko 
for, at dit lån på et tidspunkt bliver dyrere. Dog er du ikke �pen, der 
lægger alle æg i én kurv. Derfor bør du enten gå e�er et fastforrentet 
lån med 10 års afdragsfrihed eller et �ekslån med afdrag - og helst et 
treårigt eller et femårigt. 

HØJ RISIKO* 
Du er klar til at gamble med din boligøkonomi for at få den lavest 
mulige ydelse her og nu. Du er ikke bekymret for, om renten stiger, og 
har lu� i økonomien til at betale en højere ydelse, hvis den dag 
kommer. Derfor kan du sagtens vælge et af de helt korte �ekslån med 
afdragsfrihed, uden at det vil fors�rre din nattesøvn.
* Selv de helt korte og afdragsfrie lån bliver i Erhvervs- og Vækstmini-
steriets risikovurdering mærket som ’gule’ lån med middel risiko.

Man kan ikke udråbe ét boliglån til at 
være det bedste, da det a�ænger af 
låntagerens risikopro�l, økonomiske 
situation, tidshorisont for boligen såvel 
som forventninger til rentens udvikling. 
BT har udarbejdet en stor guide med 
fordele og ulemper ved de forskellige 
lån�per, der kan hjælpe dig med at 
træ�e det rigtige valg.

AFDRAG
Fordelen ved at betale afdrag på dit boliglån er, at du nedbringer din 
restgæld og på den måde får skabt noget friværdi i boligen.
Ulempen ved lån med afdrag er, at den månedlige ydelse e�er skat 
bliver markant højere - f.eks. koster et ’kort-lån’ med afdrag ca. 3.400 kr. 
om måneden, mens den afdragsfrie variant kun koster ca. 815 kr.

AFDRAGSFRIHED
Fordelen ved at vælge afdragsfrihed er, at du i op til 10 år af lånets 
løbetid kan nøjes med at betale en meget lav ydelse og f.eks. bruge 
’besparelsen’ på at nedbringe anden og dyrere gæld.
Ulempen er, at du e�er 10 år med afdragsfrihed kun har 20 år til at 
betale af på selve lånet i stedet for 30 år. Dermed har du udsigt til at få 
en meget høj månedlig ydelse - op mod en femdobling - den dag 
afdragsfriheden udløber. 

I 2013 kom en stribe nye billig-lån 
på realkredittens hylder under 
navnene FlexKort, Kort Rente, 
F-kort og RTL Kort. De såkaldte 
’kort-lån’ og er en slags hybrid 
mellem et F1- og F3-lån, da de får 
ny rente hvert halve år, men kun 
skal re�nansieres hvert tredje år.

Fordele
Du bør overveje et ’kort’-lån, hvis 
du går e�er den lavest mulige 
månedlige ydelse, ikke har pro-
blemer med at løbe en risiko og 
økonomisk kan håndtere stigende 
renter. Da lånet er baseret på en 
treårig obligation, skal der kun 
betales kursskæring hvert tredje 
år, hvor man ved et F1-lån skal 
betale gebyret én gang om året. 
Og det er en væsentlig årsag til, 
at ’kort-lånet’ er billigst.

Ulemper
Man er bundet af lånet i tre år, 
men får ny rente hvert halve år. 
Det er en fordel, så længe renten 
bliver ved med at falde. Men 
begynder den at stige, risikerer 
du, at lånet bliver dyrere og 
dyrere, uden at du kan gøre noget 
ved det. Samtidig har selskaberne 
mulighed for at ændre ved lånets 
løbetid, hvis markedsvilkårene 
ændrer sig.

’Kort’-lån

RISIKO: 

Trods rekordlave renter er F1-
lånet ikke længere det billigste 
realkreditlån. Det skyldes, at real-
kreditselskaberne er blevet pålagt 
at nedbringe andelen af F1-lån. 
Og for at lokke låntagerne over i 
nogle andre lån�per er gebyrerne 
i form af såkaldt kursskæring og 
bidrag blevet sat markant op.

Fordele
F1-lånet har været en rigtig god 
forretning for mange boligejere, 
der har sparet milliarder i rente-
udgi�er, men er ikke længere det 
billigste lån på markedet. Hvis du 
tror, at renten bliver ved med at 
være historisk lav - eller har planer 
om at sælge din bolig inden for 
en overskuelig fremtid, kan det 
dog være en fordel kun at være 
bundet i et år ad gangen. Det kan 
også være, at du overvejer at gå 
over i et fastforrentet lån, men har 
en forventning om, at renten 
kommer endnu længere ned og 
derfor gerne vil se tiden lidt an, 
inden du binder dig.

Ulemper
Du betaler rigtig meget i admini-
strationsgebyr. Realkreditten har 
nemlig forsøgt at skræmme bolig-
ejerne væk fra F1 de seneste år 
ved at hæve bidragssatsen og 
kursskæringen markant. På grund 
af de høje gebyrer på F1-lån er der 
i dag to billigere alternativer i form 
af F3 og de såkaldte ’kort’-lån. 
Samtidig er F1-lånet under pres 
rent politisk, hvilket gør lånets 
fremtidsudsigter usikre.

F1-lån

RISIKO: 

Et F3-lån er et treårigt �ekslån, 
hvor du er sikret den samme 
rente i hele perioden - i modsæt-
ning til de nye ’kort’-lån, der får ny 
rente hver sjette måned. 

Fordele
Det er i øjeblikket en lille smule 
billigere at binde renten fast i tre 
år end i ét år - hvad enten man 
vælger afdragsfrihed eller ej. Hvis 
du går e�er en lav ydelse og tror, 
at rentebunden er nået, bør du 
derfor overveje at sikre din 
nattesøvn de næste tre år.

Ulemper
Du er bundet i tre år. Det kan være 
skidt, hvis du f.eks. pludselig skal 
sælge. Eller hvis renten begynder 
at stige meget, og du hellere vil 
ski�e til et fastforrentet lån, mens 
renten stadig er lav. 

F3-lån

RISIKO: 

Med et femårigt �ekslån er du 
sikret en fast lav ydelse et s�kke 
ud i fremtiden, uden at du binder 
dig til et fastforrentet lån.

Fordele
F5-lånet er i øjeblikket kun 
marginalt dyrere end et F1-lån. Du 
kan altså for næsten samme 
ydelse sove roligt de næste fem 
år, selvom renten stiger. 

Ulemper
Omvendt er det en ulempe at 
være bundet til et lån i fem år, hvis 
renten falder. Dog er renten 
e�erhånden så langt nede, at det 
ikke vil gøre den store forskel på 
den månedlige ydelse, om den 
falder yderligere.

F5-lån

RISIKO: 

Ved årsski�et lancerede real
kreditselskaberne på stribe et 
fastforrentet 30-årigt lån til bare 2 
pct. Det skete blot et halvt års tid 
e�er, at det ellers historiske 2,5 
pct. lån kom på banen. Da kursen 
på sidste nævnte ligger og svinger 
omkring 100, åbner og lukker det i 
øjeblikket fra dag til dag.

Fordele
Unik mulighed for at sikre sig mod 
rentestigninger og få en fast rente i 
hele lånets løbetid til en historisk 
lav pris. Samtidig giver lånet 
mulighed for at klippe af rest-
gælden, hvis renten stiger og man 
omlægger til et lån med en højere 
rente. Dermed beskyttes friværdien 
i boligen, hvis stigende renter 
skulle presse priserne på bolig-
markedet ned. Desuden kan man 
nemt konvertere ned i rente og få 
en lavere ydelse, hvis renten falder 
yderligere, da man altid kan indfri 
lånet til kurs 100. Derfor er 2 pct. 
lånet f.eks. oplagt til konverteringer 
for boligejere med fastforrentede 
3,5 pct. lån eller derover.

Ulemper
Selvom forskellen på fastforren-
tede lån og �ekslån aldrig har 
været mindre, betaler man stadig 
en højere pris for sikkerheden ved 
at kende sin rente de næste 30 år. 
Hvis du tror, at renten forbliver lav 
de næste mange år, er der trods 
alt mange penge at spare ved at 
have variabel frem for fast rente. 
Desuden er der risiko for såkaldt 
indlåsningse�ekt (se faktaboks) 
ved det nye 2 pct. lån. 

30-årige fastforrentede lån

RISIKO: Gul (afdragsfri)
Grøn (med afdrag)

Man kan i øjeblikket få 20-årige 
lån med en fast rente helt ned på 
1,5 pct. Dog er kursen på det nye 
lån meget lav, hvorfor det an-
befales at gå e�er et 20-årigt 2 
pct. lån, hvor kurstabet er 
mindre.

Fordele
Lånet er attraktivt for boligkøbere 
med en stærk økonomi, som 
ønsker fast, lav rente og hurtig 
afvikling af gælden. I øjeblikket 
kan man f.eks. for knap 1.300 kr. 
mere om måneden e�er skat 
gnave et lån på 1 mio. kr. af på 20 
år i stedet for 30 år. Samtidig får du 
en vis beskyttelse af friværdien i 
boligen i tilfælde af fremtidige 
rentestigninger. Boligejere med 
fastforrentede 3 pct. lån eller 
derover og en restløbetid på i 
omegnen af 20 år kan også med 
fordel konvertere ned i rente - og 
derved få lavere månedlig ydelse 
og højere afdrag. 

Ulemper
Da du kun har 20 år til at betale 
lånet ud mod normalt 30, skal du 
have lu� i økonomien til en relativ 
høj månedlig ydelse. Hvis du har 
anden og dyrere gæld, kan det 
bedre betale sig at bruge 
pengene på at få den ud af 
verden end at afvikle 
realkreditlånet i en fart. Risiko for 
indlåsningse�ekt.

20-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Renten for et 15-årigt lån er nede i 
1 pct. Men på grund af en meget 
lav kurs er det mere fordelagtigt 
at gå e�er et 15-årigt 1,5 pct. lån, 
hvor restgælden bliver mindre 
grundet en bedre kurs.

Fordele
Boligejere med fastforrentede 3 
pct. lån eller derover og en 
restløbetid på omkring 15 år bør 
overveje at konvertere ned i rente, 
og derved få lavere månedlig 
ydelse og højere afdrag. Har du en 
robust økonomi, kan der desuden 
være mange penge at spare i 
renteudgi�er og administrations-
gebyrer ved at få en lavere rente 
og afvikle lånet på 15 år. Det er 
også oplagt som tillægslån i 
boligen. 

Ulemper
E�er skat er den månedlige 
ydelse ca. 6.400 kr. for et lån på 1 
mio. kr. (hos RD), mens et 30-årigt 
2 pct. lån koster ca. 3.760 kr. Du 
skal altså have ret meget ekstra 
lu� i økonomien.

15-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Bare 0,5 pct. i fast rente i 10 år 
lyder for godt til at være sandt. Og 
det er det næsten også, da kursen 
på det 10-årige 1 pct. lån ligger og 
svinger omkring 100. Og hvis det 
er åbent, er det på grund af 
kursen mere attraktivt end 0,5 pct. 
lånet.

Fordele
Uanset om renten på lånet er på 
0,5 eller 1 pct., er det oplagt som 
tillægslån i boligen i forbindelse 
med f.eks. renoveringsprojekter 
eller køb af bil. Eller til konver-
teringer ved restløbetider i 
omegnen af 10 år, såfremt lånet 
har en ’fornu�ig’ størrelse. Har du 
en meget stærk økonomi, er lånet 
en mulighed for at blive gældfri i 
en fart - og spare en masse 
renteudgi�er og gebyrer.

Ulemper
Du skal betale en ydelse e�er 
skat på næsten 9.150 kr. om 
måneden (hos RD) for et lån på 1 
mio. kr. Det er næsten tre gange 
så meget som ydelsen på et 
Flexkort med 30 års løbetid.

10-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Med eller uden afdrag?

Hvor risikovillig er du?

* Risikomærkningen er baseret på Erhvervs- og Vækstministeriets inddeling af forskellige lån i tre kategorier - grøn, gul og rød - hvor grøn er lav risiko og rød høj risiko.

VÆLG DET BEDSTE LÅN FOR DIG

GRAFIK: Fagerheim/Tekst: Louise Kastberg

Månedlig ydelse før skat

Heraf afdrag

Månedlig ydelse e�er skat*

Rente

Kursskæring ved re�nansiering

Bidragssats

ÅOP

Samlet tilbagebetaling e�er skat* *

3.695 kr.

2.772 kr.

3.390 kr.

0,23

0,2

0,8564

1,4

1.160.215 kr.  

FlexKort
med afdrag 

1.213 kr.

 - 
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uden afdrag 
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F1
med afdrag
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 -
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0,4

0,3
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1,7

1.242.237 kr.

F1
uden afdrag

3.814 kr.
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3.469 kr.

0,38

0,2

0,8564

1,5

1.164.904 kr.

F3
med afdrag

3.873 kr.
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0,52

0,2

0,8564

1,6

1.182.463 kr.

F5
med afdrag

1.446 kr.

 -

969 kr.

0,51

0,2

1,1816

1,8

1.250.214 kr.

F5
uden afdrag

4.536 kr.

2.181 kr.

3.759 kr.

2

 -

0,6812

3,2

1.398.396 kr.

30-årigt 2 pct.
lån med afdrag

3.027 kr.

 -

2.029 kr.

2,5

 -

1,0064

3,7

1.547.385 kr.

30-årigt 2 pct.
lån uden afdrag

5.787 kr.

3.524 kr.

5.041 kr.

2

 -

0,6812

3,1

1.238.237 kr.

20-årigt 2 pct.
lån med afdrag

6.986 kr.

5.152 kr.

6.381 kr.

1,5

 -

0,6812

2,7

1.156.691 kr.

15-årigt 1,5 pct.
lån med afdrag

9.603 kr.

8.211 kr.

9.144 kr.

1

 -

0,6812

2,4

1.093.872 kr.

10-årigt 1 pct.
lån med afdrag

1.332 kr.

 -

893 kr.

0,38

0,2

1,1816

1,6

1.228.696 kr.

F3
uden afdrag

30-årigt 2 pct. lån uden afdrag

20-årigt 1,5 pct. lån med afdrag

15-årigt 1,0 pct. lån med afdrag

10-årigt 0,5 pct. lån med afdrag

Det koster et nyt lån på 1 mio. kr. hos Realkredit 
Danmark med en belåningsgrad på 80 pct. /løbetid på 
30 år, medmindre andet er angivet. Der kan være 
mindre forskelle på priser og gebyrer.

Kilde: Realkredit Danmark - beregninger foretaget den 12. januar.
*Skattesats på 33 pct.  **Ved uændret rentesats, ingen tilbagediskontering

Derudover �ndes der følgende nye lån, som pt.  generelt 
ikke anbefales grundet lav kurs og lavere likviditet end de 
tilsvarende obligationer med højere kuponrente 

LAV RISIKO
Du er den forsigtige �pe, der sover bedst om natten ved tanken om, 
at du kender din boligøkonomi langt ud i fremtiden. Og den sikkerhed 
er du klar til at betale for. Derfor bør du vælge et fastforrentet lån 
med afdrag.

MIDDEL RISIKO 
Du vil gerne have et billigt boliglån og sover okay, selvom der er risiko 
for, at dit lån på et tidspunkt bliver dyrere. Dog er du ikke �pen, der 
lægger alle æg i én kurv. Derfor bør du enten gå e�er et fastforrentet 
lån med 10 års afdragsfrihed eller et �ekslån med afdrag - og helst et 
treårigt eller et femårigt. 

HØJ RISIKO* 
Du er klar til at gamble med din boligøkonomi for at få den lavest 
mulige ydelse her og nu. Du er ikke bekymret for, om renten stiger, og 
har lu� i økonomien til at betale en højere ydelse, hvis den dag 
kommer. Derfor kan du sagtens vælge et af de helt korte �ekslån med 
afdragsfrihed, uden at det vil fors�rre din nattesøvn.
* Selv de helt korte og afdragsfrie lån bliver i Erhvervs- og Vækstmini-
steriets risikovurdering mærket som ’gule’ lån med middel risiko.

Man kan ikke udråbe ét boliglån til at 
være det bedste, da det a�ænger af 
låntagerens risikopro�l, økonomiske 
situation, tidshorisont for boligen såvel 
som forventninger til rentens udvikling. 
BT har udarbejdet en stor guide med 
fordele og ulemper ved de forskellige 
lån�per, der kan hjælpe dig med at 
træ�e det rigtige valg.

AFDRAG
Fordelen ved at betale afdrag på dit boliglån er, at du nedbringer din 
restgæld og på den måde får skabt noget friværdi i boligen.
Ulempen ved lån med afdrag er, at den månedlige ydelse e�er skat 
bliver markant højere - f.eks. koster et ’kort-lån’ med afdrag ca. 3.400 kr. 
om måneden, mens den afdragsfrie variant kun koster ca. 815 kr.

AFDRAGSFRIHED
Fordelen ved at vælge afdragsfrihed er, at du i op til 10 år af lånets 
løbetid kan nøjes med at betale en meget lav ydelse og f.eks. bruge 
’besparelsen’ på at nedbringe anden og dyrere gæld.
Ulempen er, at du e�er 10 år med afdragsfrihed kun har 20 år til at 
betale af på selve lånet i stedet for 30 år. Dermed har du udsigt til at få 
en meget høj månedlig ydelse - op mod en femdobling - den dag 
afdragsfriheden udløber. 

I 2013 kom en stribe nye billig-lån 
på realkredittens hylder under 
navnene FlexKort, Kort Rente, 
F-kort og RTL Kort. De såkaldte 
’kort-lån’ og er en slags hybrid 
mellem et F1- og F3-lån, da de får 
ny rente hvert halve år, men kun 
skal re�nansieres hvert tredje år.

Fordele
Du bør overveje et ’kort’-lån, hvis 
du går e�er den lavest mulige 
månedlige ydelse, ikke har pro-
blemer med at løbe en risiko og 
økonomisk kan håndtere stigende 
renter. Da lånet er baseret på en 
treårig obligation, skal der kun 
betales kursskæring hvert tredje 
år, hvor man ved et F1-lån skal 
betale gebyret én gang om året. 
Og det er en væsentlig årsag til, 
at ’kort-lånet’ er billigst.

Ulemper
Man er bundet af lånet i tre år, 
men får ny rente hvert halve år. 
Det er en fordel, så længe renten 
bliver ved med at falde. Men 
begynder den at stige, risikerer 
du, at lånet bliver dyrere og 
dyrere, uden at du kan gøre noget 
ved det. Samtidig har selskaberne 
mulighed for at ændre ved lånets 
løbetid, hvis markedsvilkårene 
ændrer sig.

’Kort’-lån

RISIKO: 

Trods rekordlave renter er F1-
lånet ikke længere det billigste 
realkreditlån. Det skyldes, at real-
kreditselskaberne er blevet pålagt 
at nedbringe andelen af F1-lån. 
Og for at lokke låntagerne over i 
nogle andre lån�per er gebyrerne 
i form af såkaldt kursskæring og 
bidrag blevet sat markant op.

Fordele
F1-lånet har været en rigtig god 
forretning for mange boligejere, 
der har sparet milliarder i rente-
udgi�er, men er ikke længere det 
billigste lån på markedet. Hvis du 
tror, at renten bliver ved med at 
være historisk lav - eller har planer 
om at sælge din bolig inden for 
en overskuelig fremtid, kan det 
dog være en fordel kun at være 
bundet i et år ad gangen. Det kan 
også være, at du overvejer at gå 
over i et fastforrentet lån, men har 
en forventning om, at renten 
kommer endnu længere ned og 
derfor gerne vil se tiden lidt an, 
inden du binder dig.

Ulemper
Du betaler rigtig meget i admini-
strationsgebyr. Realkreditten har 
nemlig forsøgt at skræmme bolig-
ejerne væk fra F1 de seneste år 
ved at hæve bidragssatsen og 
kursskæringen markant. På grund 
af de høje gebyrer på F1-lån er der 
i dag to billigere alternativer i form 
af F3 og de såkaldte ’kort’-lån. 
Samtidig er F1-lånet under pres 
rent politisk, hvilket gør lånets 
fremtidsudsigter usikre.

F1-lån

RISIKO: 

Et F3-lån er et treårigt �ekslån, 
hvor du er sikret den samme 
rente i hele perioden - i modsæt-
ning til de nye ’kort’-lån, der får ny 
rente hver sjette måned. 

Fordele
Det er i øjeblikket en lille smule 
billigere at binde renten fast i tre 
år end i ét år - hvad enten man 
vælger afdragsfrihed eller ej. Hvis 
du går e�er en lav ydelse og tror, 
at rentebunden er nået, bør du 
derfor overveje at sikre din 
nattesøvn de næste tre år.

Ulemper
Du er bundet i tre år. Det kan være 
skidt, hvis du f.eks. pludselig skal 
sælge. Eller hvis renten begynder 
at stige meget, og du hellere vil 
ski�e til et fastforrentet lån, mens 
renten stadig er lav. 

F3-lån

RISIKO: 

Med et femårigt �ekslån er du 
sikret en fast lav ydelse et s�kke 
ud i fremtiden, uden at du binder 
dig til et fastforrentet lån.

Fordele
F5-lånet er i øjeblikket kun 
marginalt dyrere end et F1-lån. Du 
kan altså for næsten samme 
ydelse sove roligt de næste fem 
år, selvom renten stiger. 

Ulemper
Omvendt er det en ulempe at 
være bundet til et lån i fem år, hvis 
renten falder. Dog er renten 
e�erhånden så langt nede, at det 
ikke vil gøre den store forskel på 
den månedlige ydelse, om den 
falder yderligere.

F5-lån

RISIKO: 

Ved årsski�et lancerede real
kreditselskaberne på stribe et 
fastforrentet 30-årigt lån til bare 2 
pct. Det skete blot et halvt års tid 
e�er, at det ellers historiske 2,5 
pct. lån kom på banen. Da kursen 
på sidste nævnte ligger og svinger 
omkring 100, åbner og lukker det i 
øjeblikket fra dag til dag.

Fordele
Unik mulighed for at sikre sig mod 
rentestigninger og få en fast rente i 
hele lånets løbetid til en historisk 
lav pris. Samtidig giver lånet 
mulighed for at klippe af rest-
gælden, hvis renten stiger og man 
omlægger til et lån med en højere 
rente. Dermed beskyttes friværdien 
i boligen, hvis stigende renter 
skulle presse priserne på bolig-
markedet ned. Desuden kan man 
nemt konvertere ned i rente og få 
en lavere ydelse, hvis renten falder 
yderligere, da man altid kan indfri 
lånet til kurs 100. Derfor er 2 pct. 
lånet f.eks. oplagt til konverteringer 
for boligejere med fastforrentede 
3,5 pct. lån eller derover.

Ulemper
Selvom forskellen på fastforren-
tede lån og �ekslån aldrig har 
været mindre, betaler man stadig 
en højere pris for sikkerheden ved 
at kende sin rente de næste 30 år. 
Hvis du tror, at renten forbliver lav 
de næste mange år, er der trods 
alt mange penge at spare ved at 
have variabel frem for fast rente. 
Desuden er der risiko for såkaldt 
indlåsningse�ekt (se faktaboks) 
ved det nye 2 pct. lån. 

30-årige fastforrentede lån

RISIKO: Gul (afdragsfri)
Grøn (med afdrag)

Man kan i øjeblikket få 20-årige 
lån med en fast rente helt ned på 
1,5 pct. Dog er kursen på det nye 
lån meget lav, hvorfor det an-
befales at gå e�er et 20-årigt 2 
pct. lån, hvor kurstabet er 
mindre.

Fordele
Lånet er attraktivt for boligkøbere 
med en stærk økonomi, som 
ønsker fast, lav rente og hurtig 
afvikling af gælden. I øjeblikket 
kan man f.eks. for knap 1.300 kr. 
mere om måneden e�er skat 
gnave et lån på 1 mio. kr. af på 20 
år i stedet for 30 år. Samtidig får du 
en vis beskyttelse af friværdien i 
boligen i tilfælde af fremtidige 
rentestigninger. Boligejere med 
fastforrentede 3 pct. lån eller 
derover og en restløbetid på i 
omegnen af 20 år kan også med 
fordel konvertere ned i rente - og 
derved få lavere månedlig ydelse 
og højere afdrag. 

Ulemper
Da du kun har 20 år til at betale 
lånet ud mod normalt 30, skal du 
have lu� i økonomien til en relativ 
høj månedlig ydelse. Hvis du har 
anden og dyrere gæld, kan det 
bedre betale sig at bruge 
pengene på at få den ud af 
verden end at afvikle 
realkreditlånet i en fart. Risiko for 
indlåsningse�ekt.

20-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Renten for et 15-årigt lån er nede i 
1 pct. Men på grund af en meget 
lav kurs er det mere fordelagtigt 
at gå e�er et 15-årigt 1,5 pct. lån, 
hvor restgælden bliver mindre 
grundet en bedre kurs.

Fordele
Boligejere med fastforrentede 3 
pct. lån eller derover og en 
restløbetid på omkring 15 år bør 
overveje at konvertere ned i rente, 
og derved få lavere månedlig 
ydelse og højere afdrag. Har du en 
robust økonomi, kan der desuden 
være mange penge at spare i 
renteudgi�er og administrations-
gebyrer ved at få en lavere rente 
og afvikle lånet på 15 år. Det er 
også oplagt som tillægslån i 
boligen. 

Ulemper
E�er skat er den månedlige 
ydelse ca. 6.400 kr. for et lån på 1 
mio. kr. (hos RD), mens et 30-årigt 
2 pct. lån koster ca. 3.760 kr. Du 
skal altså have ret meget ekstra 
lu� i økonomien.

15-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Bare 0,5 pct. i fast rente i 10 år 
lyder for godt til at være sandt. Og 
det er det næsten også, da kursen 
på det 10-årige 1 pct. lån ligger og 
svinger omkring 100. Og hvis det 
er åbent, er det på grund af 
kursen mere attraktivt end 0,5 pct. 
lånet.

Fordele
Uanset om renten på lånet er på 
0,5 eller 1 pct., er det oplagt som 
tillægslån i boligen i forbindelse 
med f.eks. renoveringsprojekter 
eller køb af bil. Eller til konver-
teringer ved restløbetider i 
omegnen af 10 år, såfremt lånet 
har en ’fornu�ig’ størrelse. Har du 
en meget stærk økonomi, er lånet 
en mulighed for at blive gældfri i 
en fart - og spare en masse 
renteudgi�er og gebyrer.

Ulemper
Du skal betale en ydelse e�er 
skat på næsten 9.150 kr. om 
måneden (hos RD) for et lån på 1 
mio. kr. Det er næsten tre gange 
så meget som ydelsen på et 
Flexkort med 30 års løbetid.

10-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Med eller uden afdrag?

Hvor risikovillig er du?

* Risikomærkningen er baseret på Erhvervs- og Vækstministeriets inddeling af forskellige lån i tre kategorier - grøn, gul og rød - hvor grøn er lav risiko og rød høj risiko.



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

12 låneFestVÆLG DET BEDSTE LÅN FOR DIG

GRAFIK: Fagerheim/Tekst: Louise Kastberg

Månedlig ydelse før skat

Heraf afdrag

Månedlig ydelse e�er skat*

Rente

Kursskæring ved re�nansiering

Bidragssats

ÅOP

Samlet tilbagebetaling e�er skat* *

3.695 kr.

2.772 kr.

3.390 kr.

0,23

0,2

0,8564

1,4

1.160.215 kr.  

FlexKort
med afdrag 

1.213 kr.

 - 

813 kr.

0,23

0,2

1,1816

1,5

1.224.488 kr.

FlexKort
uden afdrag 

3.823 kr.

2.760 kr.

3.472 kr.

0,4

0,3

0,8564

1,6

1.176.557 kr.

F1
med afdrag

1.350 kr.

 -

905 kr.

0,4

0,3

1,1816

1,7

1.242.237 kr.

F1
uden afdrag

3.814 kr.

2.768 kr.

3.469 kr.

0,38

0,2

0,8564

1,5

1.164.904 kr.

F3
med afdrag

3.873 kr.

2.715 kr.

3.491 kr.

0,52

0,2

0,8564

1,6

1.182.463 kr.

F5
med afdrag

1.446 kr.

 -

969 kr.

0,51

0,2

1,1816

1,8

1.250.214 kr.

F5
uden afdrag

4.536 kr.

2.181 kr.

3.759 kr.

2

 -

0,6812

3,2

1.398.396 kr.

30-årigt 2 pct.
lån med afdrag

3.027 kr.

 -

2.029 kr.

2,5

 -

1,0064

3,7

1.547.385 kr.

30-årigt 2 pct.
lån uden afdrag

5.787 kr.

3.524 kr.

5.041 kr.

2

 -

0,6812

3,1

1.238.237 kr.

20-årigt 2 pct.
lån med afdrag

6.986 kr.

5.152 kr.

6.381 kr.

1,5

 -

0,6812

2,7

1.156.691 kr.

15-årigt 1,5 pct.
lån med afdrag

9.603 kr.

8.211 kr.

9.144 kr.

1

 -

0,6812

2,4

1.093.872 kr.

10-årigt 1 pct.
lån med afdrag

1.332 kr.

 -

893 kr.

0,38

0,2

1,1816

1,6

1.228.696 kr.

F3
uden afdrag

30-årigt 2 pct. lån uden afdrag

20-årigt 1,5 pct. lån med afdrag

15-årigt 1,0 pct. lån med afdrag

10-årigt 0,5 pct. lån med afdrag

Det koster et nyt lån på 1 mio. kr. hos Realkredit 
Danmark med en belåningsgrad på 80 pct. /løbetid på 
30 år, medmindre andet er angivet. Der kan være 
mindre forskelle på priser og gebyrer.

Kilde: Realkredit Danmark - beregninger foretaget den 12. januar.
*Skattesats på 33 pct.  **Ved uændret rentesats, ingen tilbagediskontering

Derudover �ndes der følgende nye lån, som pt.  generelt 
ikke anbefales grundet lav kurs og lavere likviditet end de 
tilsvarende obligationer med højere kuponrente 

LAV RISIKO
Du er den forsigtige �pe, der sover bedst om natten ved tanken om, 
at du kender din boligøkonomi langt ud i fremtiden. Og den sikkerhed 
er du klar til at betale for. Derfor bør du vælge et fastforrentet lån 
med afdrag.

MIDDEL RISIKO 
Du vil gerne have et billigt boliglån og sover okay, selvom der er risiko 
for, at dit lån på et tidspunkt bliver dyrere. Dog er du ikke �pen, der 
lægger alle æg i én kurv. Derfor bør du enten gå e�er et fastforrentet 
lån med 10 års afdragsfrihed eller et �ekslån med afdrag - og helst et 
treårigt eller et femårigt. 

HØJ RISIKO* 
Du er klar til at gamble med din boligøkonomi for at få den lavest 
mulige ydelse her og nu. Du er ikke bekymret for, om renten stiger, og 
har lu� i økonomien til at betale en højere ydelse, hvis den dag 
kommer. Derfor kan du sagtens vælge et af de helt korte �ekslån med 
afdragsfrihed, uden at det vil fors�rre din nattesøvn.
* Selv de helt korte og afdragsfrie lån bliver i Erhvervs- og Vækstmini-
steriets risikovurdering mærket som ’gule’ lån med middel risiko.

Man kan ikke udråbe ét boliglån til at 
være det bedste, da det a�ænger af 
låntagerens risikopro�l, økonomiske 
situation, tidshorisont for boligen såvel 
som forventninger til rentens udvikling. 
BT har udarbejdet en stor guide med 
fordele og ulemper ved de forskellige 
lån�per, der kan hjælpe dig med at 
træ�e det rigtige valg.

AFDRAG
Fordelen ved at betale afdrag på dit boliglån er, at du nedbringer din 
restgæld og på den måde får skabt noget friværdi i boligen.
Ulempen ved lån med afdrag er, at den månedlige ydelse e�er skat 
bliver markant højere - f.eks. koster et ’kort-lån’ med afdrag ca. 3.400 kr. 
om måneden, mens den afdragsfrie variant kun koster ca. 815 kr.

AFDRAGSFRIHED
Fordelen ved at vælge afdragsfrihed er, at du i op til 10 år af lånets 
løbetid kan nøjes med at betale en meget lav ydelse og f.eks. bruge 
’besparelsen’ på at nedbringe anden og dyrere gæld.
Ulempen er, at du e�er 10 år med afdragsfrihed kun har 20 år til at 
betale af på selve lånet i stedet for 30 år. Dermed har du udsigt til at få 
en meget høj månedlig ydelse - op mod en femdobling - den dag 
afdragsfriheden udløber. 

I 2013 kom en stribe nye billig-lån 
på realkredittens hylder under 
navnene FlexKort, Kort Rente, 
F-kort og RTL Kort. De såkaldte 
’kort-lån’ og er en slags hybrid 
mellem et F1- og F3-lån, da de får 
ny rente hvert halve år, men kun 
skal re�nansieres hvert tredje år.

Fordele
Du bør overveje et ’kort’-lån, hvis 
du går e�er den lavest mulige 
månedlige ydelse, ikke har pro-
blemer med at løbe en risiko og 
økonomisk kan håndtere stigende 
renter. Da lånet er baseret på en 
treårig obligation, skal der kun 
betales kursskæring hvert tredje 
år, hvor man ved et F1-lån skal 
betale gebyret én gang om året. 
Og det er en væsentlig årsag til, 
at ’kort-lånet’ er billigst.

Ulemper
Man er bundet af lånet i tre år, 
men får ny rente hvert halve år. 
Det er en fordel, så længe renten 
bliver ved med at falde. Men 
begynder den at stige, risikerer 
du, at lånet bliver dyrere og 
dyrere, uden at du kan gøre noget 
ved det. Samtidig har selskaberne 
mulighed for at ændre ved lånets 
løbetid, hvis markedsvilkårene 
ændrer sig.

’Kort’-lån

RISIKO: 

Trods rekordlave renter er F1-
lånet ikke længere det billigste 
realkreditlån. Det skyldes, at real-
kreditselskaberne er blevet pålagt 
at nedbringe andelen af F1-lån. 
Og for at lokke låntagerne over i 
nogle andre lån�per er gebyrerne 
i form af såkaldt kursskæring og 
bidrag blevet sat markant op.

Fordele
F1-lånet har været en rigtig god 
forretning for mange boligejere, 
der har sparet milliarder i rente-
udgi�er, men er ikke længere det 
billigste lån på markedet. Hvis du 
tror, at renten bliver ved med at 
være historisk lav - eller har planer 
om at sælge din bolig inden for 
en overskuelig fremtid, kan det 
dog være en fordel kun at være 
bundet i et år ad gangen. Det kan 
også være, at du overvejer at gå 
over i et fastforrentet lån, men har 
en forventning om, at renten 
kommer endnu længere ned og 
derfor gerne vil se tiden lidt an, 
inden du binder dig.

Ulemper
Du betaler rigtig meget i admini-
strationsgebyr. Realkreditten har 
nemlig forsøgt at skræmme bolig-
ejerne væk fra F1 de seneste år 
ved at hæve bidragssatsen og 
kursskæringen markant. På grund 
af de høje gebyrer på F1-lån er der 
i dag to billigere alternativer i form 
af F3 og de såkaldte ’kort’-lån. 
Samtidig er F1-lånet under pres 
rent politisk, hvilket gør lånets 
fremtidsudsigter usikre.

F1-lån

RISIKO: 

Et F3-lån er et treårigt �ekslån, 
hvor du er sikret den samme 
rente i hele perioden - i modsæt-
ning til de nye ’kort’-lån, der får ny 
rente hver sjette måned. 

Fordele
Det er i øjeblikket en lille smule 
billigere at binde renten fast i tre 
år end i ét år - hvad enten man 
vælger afdragsfrihed eller ej. Hvis 
du går e�er en lav ydelse og tror, 
at rentebunden er nået, bør du 
derfor overveje at sikre din 
nattesøvn de næste tre år.

Ulemper
Du er bundet i tre år. Det kan være 
skidt, hvis du f.eks. pludselig skal 
sælge. Eller hvis renten begynder 
at stige meget, og du hellere vil 
ski�e til et fastforrentet lån, mens 
renten stadig er lav. 

F3-lån

RISIKO: 

Med et femårigt �ekslån er du 
sikret en fast lav ydelse et s�kke 
ud i fremtiden, uden at du binder 
dig til et fastforrentet lån.

Fordele
F5-lånet er i øjeblikket kun 
marginalt dyrere end et F1-lån. Du 
kan altså for næsten samme 
ydelse sove roligt de næste fem 
år, selvom renten stiger. 

Ulemper
Omvendt er det en ulempe at 
være bundet til et lån i fem år, hvis 
renten falder. Dog er renten 
e�erhånden så langt nede, at det 
ikke vil gøre den store forskel på 
den månedlige ydelse, om den 
falder yderligere.

F5-lån

RISIKO: 

Ved årsski�et lancerede real
kreditselskaberne på stribe et 
fastforrentet 30-årigt lån til bare 2 
pct. Det skete blot et halvt års tid 
e�er, at det ellers historiske 2,5 
pct. lån kom på banen. Da kursen 
på sidste nævnte ligger og svinger 
omkring 100, åbner og lukker det i 
øjeblikket fra dag til dag.

Fordele
Unik mulighed for at sikre sig mod 
rentestigninger og få en fast rente i 
hele lånets løbetid til en historisk 
lav pris. Samtidig giver lånet 
mulighed for at klippe af rest-
gælden, hvis renten stiger og man 
omlægger til et lån med en højere 
rente. Dermed beskyttes friværdien 
i boligen, hvis stigende renter 
skulle presse priserne på bolig-
markedet ned. Desuden kan man 
nemt konvertere ned i rente og få 
en lavere ydelse, hvis renten falder 
yderligere, da man altid kan indfri 
lånet til kurs 100. Derfor er 2 pct. 
lånet f.eks. oplagt til konverteringer 
for boligejere med fastforrentede 
3,5 pct. lån eller derover.

Ulemper
Selvom forskellen på fastforren-
tede lån og �ekslån aldrig har 
været mindre, betaler man stadig 
en højere pris for sikkerheden ved 
at kende sin rente de næste 30 år. 
Hvis du tror, at renten forbliver lav 
de næste mange år, er der trods 
alt mange penge at spare ved at 
have variabel frem for fast rente. 
Desuden er der risiko for såkaldt 
indlåsningse�ekt (se faktaboks) 
ved det nye 2 pct. lån. 

30-årige fastforrentede lån

RISIKO: Gul (afdragsfri)
Grøn (med afdrag)

Man kan i øjeblikket få 20-årige 
lån med en fast rente helt ned på 
1,5 pct. Dog er kursen på det nye 
lån meget lav, hvorfor det an-
befales at gå e�er et 20-årigt 2 
pct. lån, hvor kurstabet er 
mindre.

Fordele
Lånet er attraktivt for boligkøbere 
med en stærk økonomi, som 
ønsker fast, lav rente og hurtig 
afvikling af gælden. I øjeblikket 
kan man f.eks. for knap 1.300 kr. 
mere om måneden e�er skat 
gnave et lån på 1 mio. kr. af på 20 
år i stedet for 30 år. Samtidig får du 
en vis beskyttelse af friværdien i 
boligen i tilfælde af fremtidige 
rentestigninger. Boligejere med 
fastforrentede 3 pct. lån eller 
derover og en restløbetid på i 
omegnen af 20 år kan også med 
fordel konvertere ned i rente - og 
derved få lavere månedlig ydelse 
og højere afdrag. 

Ulemper
Da du kun har 20 år til at betale 
lånet ud mod normalt 30, skal du 
have lu� i økonomien til en relativ 
høj månedlig ydelse. Hvis du har 
anden og dyrere gæld, kan det 
bedre betale sig at bruge 
pengene på at få den ud af 
verden end at afvikle 
realkreditlånet i en fart. Risiko for 
indlåsningse�ekt.

20-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Renten for et 15-årigt lån er nede i 
1 pct. Men på grund af en meget 
lav kurs er det mere fordelagtigt 
at gå e�er et 15-årigt 1,5 pct. lån, 
hvor restgælden bliver mindre 
grundet en bedre kurs.

Fordele
Boligejere med fastforrentede 3 
pct. lån eller derover og en 
restløbetid på omkring 15 år bør 
overveje at konvertere ned i rente, 
og derved få lavere månedlig 
ydelse og højere afdrag. Har du en 
robust økonomi, kan der desuden 
være mange penge at spare i 
renteudgi�er og administrations-
gebyrer ved at få en lavere rente 
og afvikle lånet på 15 år. Det er 
også oplagt som tillægslån i 
boligen. 

Ulemper
E�er skat er den månedlige 
ydelse ca. 6.400 kr. for et lån på 1 
mio. kr. (hos RD), mens et 30-årigt 
2 pct. lån koster ca. 3.760 kr. Du 
skal altså have ret meget ekstra 
lu� i økonomien.

15-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Bare 0,5 pct. i fast rente i 10 år 
lyder for godt til at være sandt. Og 
det er det næsten også, da kursen 
på det 10-årige 1 pct. lån ligger og 
svinger omkring 100. Og hvis det 
er åbent, er det på grund af 
kursen mere attraktivt end 0,5 pct. 
lånet.

Fordele
Uanset om renten på lånet er på 
0,5 eller 1 pct., er det oplagt som 
tillægslån i boligen i forbindelse 
med f.eks. renoveringsprojekter 
eller køb af bil. Eller til konver-
teringer ved restløbetider i 
omegnen af 10 år, såfremt lånet 
har en ’fornu�ig’ størrelse. Har du 
en meget stærk økonomi, er lånet 
en mulighed for at blive gældfri i 
en fart - og spare en masse 
renteudgi�er og gebyrer.

Ulemper
Du skal betale en ydelse e�er 
skat på næsten 9.150 kr. om 
måneden (hos RD) for et lån på 1 
mio. kr. Det er næsten tre gange 
så meget som ydelsen på et 
Flexkort med 30 års løbetid.

10-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Med eller uden afdrag?

Hvor risikovillig er du?

* Risikomærkningen er baseret på Erhvervs- og Vækstministeriets inddeling af forskellige lån i tre kategorier - grøn, gul og rød - hvor grøn er lav risiko og rød høj risiko.
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VÆLG DET BEDSTE LÅN FOR DIG

GRAFIK: Fagerheim/Tekst: Louise Kastberg

Månedlig ydelse før skat

Heraf afdrag

Månedlig ydelse e�er skat*

Rente

Kursskæring ved re�nansiering

Bidragssats

ÅOP

Samlet tilbagebetaling e�er skat* *

3.695 kr.

2.772 kr.

3.390 kr.

0,23

0,2

0,8564

1,4

1.160.215 kr.  

FlexKort
med afdrag 

1.213 kr.

 - 

813 kr.

0,23

0,2

1,1816

1,5

1.224.488 kr.

FlexKort
uden afdrag 

3.823 kr.

2.760 kr.

3.472 kr.

0,4

0,3

0,8564

1,6

1.176.557 kr.

F1
med afdrag

1.350 kr.

 -

905 kr.

0,4

0,3

1,1816

1,7

1.242.237 kr.

F1
uden afdrag

3.814 kr.

2.768 kr.

3.469 kr.

0,38

0,2

0,8564

1,5

1.164.904 kr.

F3
med afdrag

3.873 kr.

2.715 kr.

3.491 kr.

0,52

0,2

0,8564

1,6

1.182.463 kr.

F5
med afdrag

1.446 kr.

 -

969 kr.

0,51

0,2

1,1816

1,8

1.250.214 kr.

F5
uden afdrag

4.536 kr.

2.181 kr.

3.759 kr.

2

 -

0,6812

3,2

1.398.396 kr.

30-årigt 2 pct.
lån med afdrag

3.027 kr.

 -

2.029 kr.

2,5

 -

1,0064

3,7

1.547.385 kr.

30-årigt 2 pct.
lån uden afdrag

5.787 kr.

3.524 kr.

5.041 kr.

2

 -

0,6812

3,1

1.238.237 kr.

20-årigt 2 pct.
lån med afdrag

6.986 kr.

5.152 kr.

6.381 kr.

1,5

 -

0,6812

2,7

1.156.691 kr.

15-årigt 1,5 pct.
lån med afdrag

9.603 kr.

8.211 kr.

9.144 kr.

1

 -

0,6812

2,4

1.093.872 kr.

10-årigt 1 pct.
lån med afdrag

1.332 kr.

 -

893 kr.

0,38

0,2

1,1816

1,6

1.228.696 kr.

F3
uden afdrag

30-årigt 2 pct. lån uden afdrag

20-årigt 1,5 pct. lån med afdrag

15-årigt 1,0 pct. lån med afdrag

10-årigt 0,5 pct. lån med afdrag

Det koster et nyt lån på 1 mio. kr. hos Realkredit 
Danmark med en belåningsgrad på 80 pct. /løbetid på 
30 år, medmindre andet er angivet. Der kan være 
mindre forskelle på priser og gebyrer.

Kilde: Realkredit Danmark - beregninger foretaget den 12. januar.
*Skattesats på 33 pct.  **Ved uændret rentesats, ingen tilbagediskontering

Derudover �ndes der følgende nye lån, som pt.  generelt 
ikke anbefales grundet lav kurs og lavere likviditet end de 
tilsvarende obligationer med højere kuponrente 

LAV RISIKO
Du er den forsigtige �pe, der sover bedst om natten ved tanken om, 
at du kender din boligøkonomi langt ud i fremtiden. Og den sikkerhed 
er du klar til at betale for. Derfor bør du vælge et fastforrentet lån 
med afdrag.

MIDDEL RISIKO 
Du vil gerne have et billigt boliglån og sover okay, selvom der er risiko 
for, at dit lån på et tidspunkt bliver dyrere. Dog er du ikke �pen, der 
lægger alle æg i én kurv. Derfor bør du enten gå e�er et fastforrentet 
lån med 10 års afdragsfrihed eller et �ekslån med afdrag - og helst et 
treårigt eller et femårigt. 

HØJ RISIKO* 
Du er klar til at gamble med din boligøkonomi for at få den lavest 
mulige ydelse her og nu. Du er ikke bekymret for, om renten stiger, og 
har lu� i økonomien til at betale en højere ydelse, hvis den dag 
kommer. Derfor kan du sagtens vælge et af de helt korte �ekslån med 
afdragsfrihed, uden at det vil fors�rre din nattesøvn.
* Selv de helt korte og afdragsfrie lån bliver i Erhvervs- og Vækstmini-
steriets risikovurdering mærket som ’gule’ lån med middel risiko.

Man kan ikke udråbe ét boliglån til at 
være det bedste, da det a�ænger af 
låntagerens risikopro�l, økonomiske 
situation, tidshorisont for boligen såvel 
som forventninger til rentens udvikling. 
BT har udarbejdet en stor guide med 
fordele og ulemper ved de forskellige 
lån�per, der kan hjælpe dig med at 
træ�e det rigtige valg.

AFDRAG
Fordelen ved at betale afdrag på dit boliglån er, at du nedbringer din 
restgæld og på den måde får skabt noget friværdi i boligen.
Ulempen ved lån med afdrag er, at den månedlige ydelse e�er skat 
bliver markant højere - f.eks. koster et ’kort-lån’ med afdrag ca. 3.400 kr. 
om måneden, mens den afdragsfrie variant kun koster ca. 815 kr.

AFDRAGSFRIHED
Fordelen ved at vælge afdragsfrihed er, at du i op til 10 år af lånets 
løbetid kan nøjes med at betale en meget lav ydelse og f.eks. bruge 
’besparelsen’ på at nedbringe anden og dyrere gæld.
Ulempen er, at du e�er 10 år med afdragsfrihed kun har 20 år til at 
betale af på selve lånet i stedet for 30 år. Dermed har du udsigt til at få 
en meget høj månedlig ydelse - op mod en femdobling - den dag 
afdragsfriheden udløber. 

I 2013 kom en stribe nye billig-lån 
på realkredittens hylder under 
navnene FlexKort, Kort Rente, 
F-kort og RTL Kort. De såkaldte 
’kort-lån’ og er en slags hybrid 
mellem et F1- og F3-lån, da de får 
ny rente hvert halve år, men kun 
skal re�nansieres hvert tredje år.

Fordele
Du bør overveje et ’kort’-lån, hvis 
du går e�er den lavest mulige 
månedlige ydelse, ikke har pro-
blemer med at løbe en risiko og 
økonomisk kan håndtere stigende 
renter. Da lånet er baseret på en 
treårig obligation, skal der kun 
betales kursskæring hvert tredje 
år, hvor man ved et F1-lån skal 
betale gebyret én gang om året. 
Og det er en væsentlig årsag til, 
at ’kort-lånet’ er billigst.

Ulemper
Man er bundet af lånet i tre år, 
men får ny rente hvert halve år. 
Det er en fordel, så længe renten 
bliver ved med at falde. Men 
begynder den at stige, risikerer 
du, at lånet bliver dyrere og 
dyrere, uden at du kan gøre noget 
ved det. Samtidig har selskaberne 
mulighed for at ændre ved lånets 
løbetid, hvis markedsvilkårene 
ændrer sig.

’Kort’-lån

RISIKO: 

Trods rekordlave renter er F1-
lånet ikke længere det billigste 
realkreditlån. Det skyldes, at real-
kreditselskaberne er blevet pålagt 
at nedbringe andelen af F1-lån. 
Og for at lokke låntagerne over i 
nogle andre lån�per er gebyrerne 
i form af såkaldt kursskæring og 
bidrag blevet sat markant op.

Fordele
F1-lånet har været en rigtig god 
forretning for mange boligejere, 
der har sparet milliarder i rente-
udgi�er, men er ikke længere det 
billigste lån på markedet. Hvis du 
tror, at renten bliver ved med at 
være historisk lav - eller har planer 
om at sælge din bolig inden for 
en overskuelig fremtid, kan det 
dog være en fordel kun at være 
bundet i et år ad gangen. Det kan 
også være, at du overvejer at gå 
over i et fastforrentet lån, men har 
en forventning om, at renten 
kommer endnu længere ned og 
derfor gerne vil se tiden lidt an, 
inden du binder dig.

Ulemper
Du betaler rigtig meget i admini-
strationsgebyr. Realkreditten har 
nemlig forsøgt at skræmme bolig-
ejerne væk fra F1 de seneste år 
ved at hæve bidragssatsen og 
kursskæringen markant. På grund 
af de høje gebyrer på F1-lån er der 
i dag to billigere alternativer i form 
af F3 og de såkaldte ’kort’-lån. 
Samtidig er F1-lånet under pres 
rent politisk, hvilket gør lånets 
fremtidsudsigter usikre.

F1-lån

RISIKO: 

Et F3-lån er et treårigt �ekslån, 
hvor du er sikret den samme 
rente i hele perioden - i modsæt-
ning til de nye ’kort’-lån, der får ny 
rente hver sjette måned. 

Fordele
Det er i øjeblikket en lille smule 
billigere at binde renten fast i tre 
år end i ét år - hvad enten man 
vælger afdragsfrihed eller ej. Hvis 
du går e�er en lav ydelse og tror, 
at rentebunden er nået, bør du 
derfor overveje at sikre din 
nattesøvn de næste tre år.

Ulemper
Du er bundet i tre år. Det kan være 
skidt, hvis du f.eks. pludselig skal 
sælge. Eller hvis renten begynder 
at stige meget, og du hellere vil 
ski�e til et fastforrentet lån, mens 
renten stadig er lav. 

F3-lån

RISIKO: 

Med et femårigt �ekslån er du 
sikret en fast lav ydelse et s�kke 
ud i fremtiden, uden at du binder 
dig til et fastforrentet lån.

Fordele
F5-lånet er i øjeblikket kun 
marginalt dyrere end et F1-lån. Du 
kan altså for næsten samme 
ydelse sove roligt de næste fem 
år, selvom renten stiger. 

Ulemper
Omvendt er det en ulempe at 
være bundet til et lån i fem år, hvis 
renten falder. Dog er renten 
e�erhånden så langt nede, at det 
ikke vil gøre den store forskel på 
den månedlige ydelse, om den 
falder yderligere.

F5-lån

RISIKO: 

Ved årsski�et lancerede real
kreditselskaberne på stribe et 
fastforrentet 30-årigt lån til bare 2 
pct. Det skete blot et halvt års tid 
e�er, at det ellers historiske 2,5 
pct. lån kom på banen. Da kursen 
på sidste nævnte ligger og svinger 
omkring 100, åbner og lukker det i 
øjeblikket fra dag til dag.

Fordele
Unik mulighed for at sikre sig mod 
rentestigninger og få en fast rente i 
hele lånets løbetid til en historisk 
lav pris. Samtidig giver lånet 
mulighed for at klippe af rest-
gælden, hvis renten stiger og man 
omlægger til et lån med en højere 
rente. Dermed beskyttes friværdien 
i boligen, hvis stigende renter 
skulle presse priserne på bolig-
markedet ned. Desuden kan man 
nemt konvertere ned i rente og få 
en lavere ydelse, hvis renten falder 
yderligere, da man altid kan indfri 
lånet til kurs 100. Derfor er 2 pct. 
lånet f.eks. oplagt til konverteringer 
for boligejere med fastforrentede 
3,5 pct. lån eller derover.

Ulemper
Selvom forskellen på fastforren-
tede lån og �ekslån aldrig har 
været mindre, betaler man stadig 
en højere pris for sikkerheden ved 
at kende sin rente de næste 30 år. 
Hvis du tror, at renten forbliver lav 
de næste mange år, er der trods 
alt mange penge at spare ved at 
have variabel frem for fast rente. 
Desuden er der risiko for såkaldt 
indlåsningse�ekt (se faktaboks) 
ved det nye 2 pct. lån. 

30-årige fastforrentede lån

RISIKO: Gul (afdragsfri)
Grøn (med afdrag)

Man kan i øjeblikket få 20-årige 
lån med en fast rente helt ned på 
1,5 pct. Dog er kursen på det nye 
lån meget lav, hvorfor det an-
befales at gå e�er et 20-årigt 2 
pct. lån, hvor kurstabet er 
mindre.

Fordele
Lånet er attraktivt for boligkøbere 
med en stærk økonomi, som 
ønsker fast, lav rente og hurtig 
afvikling af gælden. I øjeblikket 
kan man f.eks. for knap 1.300 kr. 
mere om måneden e�er skat 
gnave et lån på 1 mio. kr. af på 20 
år i stedet for 30 år. Samtidig får du 
en vis beskyttelse af friværdien i 
boligen i tilfælde af fremtidige 
rentestigninger. Boligejere med 
fastforrentede 3 pct. lån eller 
derover og en restløbetid på i 
omegnen af 20 år kan også med 
fordel konvertere ned i rente - og 
derved få lavere månedlig ydelse 
og højere afdrag. 

Ulemper
Da du kun har 20 år til at betale 
lånet ud mod normalt 30, skal du 
have lu� i økonomien til en relativ 
høj månedlig ydelse. Hvis du har 
anden og dyrere gæld, kan det 
bedre betale sig at bruge 
pengene på at få den ud af 
verden end at afvikle 
realkreditlånet i en fart. Risiko for 
indlåsningse�ekt.

20-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Renten for et 15-årigt lån er nede i 
1 pct. Men på grund af en meget 
lav kurs er det mere fordelagtigt 
at gå e�er et 15-årigt 1,5 pct. lån, 
hvor restgælden bliver mindre 
grundet en bedre kurs.

Fordele
Boligejere med fastforrentede 3 
pct. lån eller derover og en 
restløbetid på omkring 15 år bør 
overveje at konvertere ned i rente, 
og derved få lavere månedlig 
ydelse og højere afdrag. Har du en 
robust økonomi, kan der desuden 
være mange penge at spare i 
renteudgi�er og administrations-
gebyrer ved at få en lavere rente 
og afvikle lånet på 15 år. Det er 
også oplagt som tillægslån i 
boligen. 

Ulemper
E�er skat er den månedlige 
ydelse ca. 6.400 kr. for et lån på 1 
mio. kr. (hos RD), mens et 30-årigt 
2 pct. lån koster ca. 3.760 kr. Du 
skal altså have ret meget ekstra 
lu� i økonomien.

15-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Bare 0,5 pct. i fast rente i 10 år 
lyder for godt til at være sandt. Og 
det er det næsten også, da kursen 
på det 10-årige 1 pct. lån ligger og 
svinger omkring 100. Og hvis det 
er åbent, er det på grund af 
kursen mere attraktivt end 0,5 pct. 
lånet.

Fordele
Uanset om renten på lånet er på 
0,5 eller 1 pct., er det oplagt som 
tillægslån i boligen i forbindelse 
med f.eks. renoveringsprojekter 
eller køb af bil. Eller til konver-
teringer ved restløbetider i 
omegnen af 10 år, såfremt lånet 
har en ’fornu�ig’ størrelse. Har du 
en meget stærk økonomi, er lånet 
en mulighed for at blive gældfri i 
en fart - og spare en masse 
renteudgi�er og gebyrer.

Ulemper
Du skal betale en ydelse e�er 
skat på næsten 9.150 kr. om 
måneden (hos RD) for et lån på 1 
mio. kr. Det er næsten tre gange 
så meget som ydelsen på et 
Flexkort med 30 års løbetid.

10-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Med eller uden afdrag?

Hvor risikovillig er du?

* Risikomærkningen er baseret på Erhvervs- og Vækstministeriets inddeling af forskellige lån i tre kategorier - grøn, gul og rød - hvor grøn er lav risiko og rød høj risiko.

VÆLG DET BEDSTE LÅN FOR DIG

GRAFIK: Fagerheim/Tekst: Louise Kastberg

Månedlig ydelse før skat

Heraf afdrag

Månedlig ydelse e�er skat*

Rente

Kursskæring ved re�nansiering

Bidragssats

ÅOP

Samlet tilbagebetaling e�er skat* *

3.695 kr.

2.772 kr.

3.390 kr.

0,23

0,2

0,8564

1,4

1.160.215 kr.  

FlexKort
med afdrag 

1.213 kr.

 - 

813 kr.

0,23

0,2

1,1816

1,5

1.224.488 kr.

FlexKort
uden afdrag 

3.823 kr.

2.760 kr.

3.472 kr.

0,4

0,3

0,8564

1,6

1.176.557 kr.

F1
med afdrag

1.350 kr.

 -

905 kr.

0,4

0,3

1,1816

1,7

1.242.237 kr.

F1
uden afdrag

3.814 kr.

2.768 kr.

3.469 kr.

0,38

0,2

0,8564

1,5

1.164.904 kr.

F3
med afdrag

3.873 kr.

2.715 kr.

3.491 kr.

0,52

0,2

0,8564

1,6

1.182.463 kr.

F5
med afdrag

1.446 kr.

 -

969 kr.

0,51

0,2

1,1816

1,8

1.250.214 kr.

F5
uden afdrag

4.536 kr.

2.181 kr.

3.759 kr.

2

 -

0,6812

3,2

1.398.396 kr.

30-årigt 2 pct.
lån med afdrag

3.027 kr.

 -

2.029 kr.

2,5

 -

1,0064

3,7

1.547.385 kr.

30-årigt 2 pct.
lån uden afdrag

5.787 kr.

3.524 kr.

5.041 kr.

2

 -

0,6812

3,1

1.238.237 kr.

20-årigt 2 pct.
lån med afdrag

6.986 kr.

5.152 kr.

6.381 kr.

1,5

 -

0,6812

2,7

1.156.691 kr.

15-årigt 1,5 pct.
lån med afdrag

9.603 kr.

8.211 kr.

9.144 kr.

1

 -

0,6812

2,4

1.093.872 kr.

10-årigt 1 pct.
lån med afdrag

1.332 kr.

 -

893 kr.

0,38

0,2

1,1816

1,6

1.228.696 kr.

F3
uden afdrag

30-årigt 2 pct. lån uden afdrag

20-årigt 1,5 pct. lån med afdrag

15-årigt 1,0 pct. lån med afdrag

10-årigt 0,5 pct. lån med afdrag

Det koster et nyt lån på 1 mio. kr. hos Realkredit 
Danmark med en belåningsgrad på 80 pct. /løbetid på 
30 år, medmindre andet er angivet. Der kan være 
mindre forskelle på priser og gebyrer.

Kilde: Realkredit Danmark - beregninger foretaget den 12. januar.
*Skattesats på 33 pct.  **Ved uændret rentesats, ingen tilbagediskontering

Derudover �ndes der følgende nye lån, som pt.  generelt 
ikke anbefales grundet lav kurs og lavere likviditet end de 
tilsvarende obligationer med højere kuponrente 

LAV RISIKO
Du er den forsigtige �pe, der sover bedst om natten ved tanken om, 
at du kender din boligøkonomi langt ud i fremtiden. Og den sikkerhed 
er du klar til at betale for. Derfor bør du vælge et fastforrentet lån 
med afdrag.

MIDDEL RISIKO 
Du vil gerne have et billigt boliglån og sover okay, selvom der er risiko 
for, at dit lån på et tidspunkt bliver dyrere. Dog er du ikke �pen, der 
lægger alle æg i én kurv. Derfor bør du enten gå e�er et fastforrentet 
lån med 10 års afdragsfrihed eller et �ekslån med afdrag - og helst et 
treårigt eller et femårigt. 

HØJ RISIKO* 
Du er klar til at gamble med din boligøkonomi for at få den lavest 
mulige ydelse her og nu. Du er ikke bekymret for, om renten stiger, og 
har lu� i økonomien til at betale en højere ydelse, hvis den dag 
kommer. Derfor kan du sagtens vælge et af de helt korte �ekslån med 
afdragsfrihed, uden at det vil fors�rre din nattesøvn.
* Selv de helt korte og afdragsfrie lån bliver i Erhvervs- og Vækstmini-
steriets risikovurdering mærket som ’gule’ lån med middel risiko.

Man kan ikke udråbe ét boliglån til at 
være det bedste, da det a�ænger af 
låntagerens risikopro�l, økonomiske 
situation, tidshorisont for boligen såvel 
som forventninger til rentens udvikling. 
BT har udarbejdet en stor guide med 
fordele og ulemper ved de forskellige 
lån�per, der kan hjælpe dig med at 
træ�e det rigtige valg.

AFDRAG
Fordelen ved at betale afdrag på dit boliglån er, at du nedbringer din 
restgæld og på den måde får skabt noget friværdi i boligen.
Ulempen ved lån med afdrag er, at den månedlige ydelse e�er skat 
bliver markant højere - f.eks. koster et ’kort-lån’ med afdrag ca. 3.400 kr. 
om måneden, mens den afdragsfrie variant kun koster ca. 815 kr.

AFDRAGSFRIHED
Fordelen ved at vælge afdragsfrihed er, at du i op til 10 år af lånets 
løbetid kan nøjes med at betale en meget lav ydelse og f.eks. bruge 
’besparelsen’ på at nedbringe anden og dyrere gæld.
Ulempen er, at du e�er 10 år med afdragsfrihed kun har 20 år til at 
betale af på selve lånet i stedet for 30 år. Dermed har du udsigt til at få 
en meget høj månedlig ydelse - op mod en femdobling - den dag 
afdragsfriheden udløber. 

I 2013 kom en stribe nye billig-lån 
på realkredittens hylder under 
navnene FlexKort, Kort Rente, 
F-kort og RTL Kort. De såkaldte 
’kort-lån’ og er en slags hybrid 
mellem et F1- og F3-lån, da de får 
ny rente hvert halve år, men kun 
skal re�nansieres hvert tredje år.

Fordele
Du bør overveje et ’kort’-lån, hvis 
du går e�er den lavest mulige 
månedlige ydelse, ikke har pro-
blemer med at løbe en risiko og 
økonomisk kan håndtere stigende 
renter. Da lånet er baseret på en 
treårig obligation, skal der kun 
betales kursskæring hvert tredje 
år, hvor man ved et F1-lån skal 
betale gebyret én gang om året. 
Og det er en væsentlig årsag til, 
at ’kort-lånet’ er billigst.

Ulemper
Man er bundet af lånet i tre år, 
men får ny rente hvert halve år. 
Det er en fordel, så længe renten 
bliver ved med at falde. Men 
begynder den at stige, risikerer 
du, at lånet bliver dyrere og 
dyrere, uden at du kan gøre noget 
ved det. Samtidig har selskaberne 
mulighed for at ændre ved lånets 
løbetid, hvis markedsvilkårene 
ændrer sig.

’Kort’-lån

RISIKO: 

Trods rekordlave renter er F1-
lånet ikke længere det billigste 
realkreditlån. Det skyldes, at real-
kreditselskaberne er blevet pålagt 
at nedbringe andelen af F1-lån. 
Og for at lokke låntagerne over i 
nogle andre lån�per er gebyrerne 
i form af såkaldt kursskæring og 
bidrag blevet sat markant op.

Fordele
F1-lånet har været en rigtig god 
forretning for mange boligejere, 
der har sparet milliarder i rente-
udgi�er, men er ikke længere det 
billigste lån på markedet. Hvis du 
tror, at renten bliver ved med at 
være historisk lav - eller har planer 
om at sælge din bolig inden for 
en overskuelig fremtid, kan det 
dog være en fordel kun at være 
bundet i et år ad gangen. Det kan 
også være, at du overvejer at gå 
over i et fastforrentet lån, men har 
en forventning om, at renten 
kommer endnu længere ned og 
derfor gerne vil se tiden lidt an, 
inden du binder dig.

Ulemper
Du betaler rigtig meget i admini-
strationsgebyr. Realkreditten har 
nemlig forsøgt at skræmme bolig-
ejerne væk fra F1 de seneste år 
ved at hæve bidragssatsen og 
kursskæringen markant. På grund 
af de høje gebyrer på F1-lån er der 
i dag to billigere alternativer i form 
af F3 og de såkaldte ’kort’-lån. 
Samtidig er F1-lånet under pres 
rent politisk, hvilket gør lånets 
fremtidsudsigter usikre.

F1-lån

RISIKO: 

Et F3-lån er et treårigt �ekslån, 
hvor du er sikret den samme 
rente i hele perioden - i modsæt-
ning til de nye ’kort’-lån, der får ny 
rente hver sjette måned. 

Fordele
Det er i øjeblikket en lille smule 
billigere at binde renten fast i tre 
år end i ét år - hvad enten man 
vælger afdragsfrihed eller ej. Hvis 
du går e�er en lav ydelse og tror, 
at rentebunden er nået, bør du 
derfor overveje at sikre din 
nattesøvn de næste tre år.

Ulemper
Du er bundet i tre år. Det kan være 
skidt, hvis du f.eks. pludselig skal 
sælge. Eller hvis renten begynder 
at stige meget, og du hellere vil 
ski�e til et fastforrentet lån, mens 
renten stadig er lav. 

F3-lån

RISIKO: 

Med et femårigt �ekslån er du 
sikret en fast lav ydelse et s�kke 
ud i fremtiden, uden at du binder 
dig til et fastforrentet lån.

Fordele
F5-lånet er i øjeblikket kun 
marginalt dyrere end et F1-lån. Du 
kan altså for næsten samme 
ydelse sove roligt de næste fem 
år, selvom renten stiger. 

Ulemper
Omvendt er det en ulempe at 
være bundet til et lån i fem år, hvis 
renten falder. Dog er renten 
e�erhånden så langt nede, at det 
ikke vil gøre den store forskel på 
den månedlige ydelse, om den 
falder yderligere.

F5-lån

RISIKO: 

Ved årsski�et lancerede real
kreditselskaberne på stribe et 
fastforrentet 30-årigt lån til bare 2 
pct. Det skete blot et halvt års tid 
e�er, at det ellers historiske 2,5 
pct. lån kom på banen. Da kursen 
på sidste nævnte ligger og svinger 
omkring 100, åbner og lukker det i 
øjeblikket fra dag til dag.

Fordele
Unik mulighed for at sikre sig mod 
rentestigninger og få en fast rente i 
hele lånets løbetid til en historisk 
lav pris. Samtidig giver lånet 
mulighed for at klippe af rest-
gælden, hvis renten stiger og man 
omlægger til et lån med en højere 
rente. Dermed beskyttes friværdien 
i boligen, hvis stigende renter 
skulle presse priserne på bolig-
markedet ned. Desuden kan man 
nemt konvertere ned i rente og få 
en lavere ydelse, hvis renten falder 
yderligere, da man altid kan indfri 
lånet til kurs 100. Derfor er 2 pct. 
lånet f.eks. oplagt til konverteringer 
for boligejere med fastforrentede 
3,5 pct. lån eller derover.

Ulemper
Selvom forskellen på fastforren-
tede lån og �ekslån aldrig har 
været mindre, betaler man stadig 
en højere pris for sikkerheden ved 
at kende sin rente de næste 30 år. 
Hvis du tror, at renten forbliver lav 
de næste mange år, er der trods 
alt mange penge at spare ved at 
have variabel frem for fast rente. 
Desuden er der risiko for såkaldt 
indlåsningse�ekt (se faktaboks) 
ved det nye 2 pct. lån. 

30-årige fastforrentede lån

RISIKO: Gul (afdragsfri)
Grøn (med afdrag)

Man kan i øjeblikket få 20-årige 
lån med en fast rente helt ned på 
1,5 pct. Dog er kursen på det nye 
lån meget lav, hvorfor det an-
befales at gå e�er et 20-årigt 2 
pct. lån, hvor kurstabet er 
mindre.

Fordele
Lånet er attraktivt for boligkøbere 
med en stærk økonomi, som 
ønsker fast, lav rente og hurtig 
afvikling af gælden. I øjeblikket 
kan man f.eks. for knap 1.300 kr. 
mere om måneden e�er skat 
gnave et lån på 1 mio. kr. af på 20 
år i stedet for 30 år. Samtidig får du 
en vis beskyttelse af friværdien i 
boligen i tilfælde af fremtidige 
rentestigninger. Boligejere med 
fastforrentede 3 pct. lån eller 
derover og en restløbetid på i 
omegnen af 20 år kan også med 
fordel konvertere ned i rente - og 
derved få lavere månedlig ydelse 
og højere afdrag. 

Ulemper
Da du kun har 20 år til at betale 
lånet ud mod normalt 30, skal du 
have lu� i økonomien til en relativ 
høj månedlig ydelse. Hvis du har 
anden og dyrere gæld, kan det 
bedre betale sig at bruge 
pengene på at få den ud af 
verden end at afvikle 
realkreditlånet i en fart. Risiko for 
indlåsningse�ekt.

20-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Renten for et 15-årigt lån er nede i 
1 pct. Men på grund af en meget 
lav kurs er det mere fordelagtigt 
at gå e�er et 15-årigt 1,5 pct. lån, 
hvor restgælden bliver mindre 
grundet en bedre kurs.

Fordele
Boligejere med fastforrentede 3 
pct. lån eller derover og en 
restløbetid på omkring 15 år bør 
overveje at konvertere ned i rente, 
og derved få lavere månedlig 
ydelse og højere afdrag. Har du en 
robust økonomi, kan der desuden 
være mange penge at spare i 
renteudgi�er og administrations-
gebyrer ved at få en lavere rente 
og afvikle lånet på 15 år. Det er 
også oplagt som tillægslån i 
boligen. 

Ulemper
E�er skat er den månedlige 
ydelse ca. 6.400 kr. for et lån på 1 
mio. kr. (hos RD), mens et 30-årigt 
2 pct. lån koster ca. 3.760 kr. Du 
skal altså have ret meget ekstra 
lu� i økonomien.

15-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Bare 0,5 pct. i fast rente i 10 år 
lyder for godt til at være sandt. Og 
det er det næsten også, da kursen 
på det 10-årige 1 pct. lån ligger og 
svinger omkring 100. Og hvis det 
er åbent, er det på grund af 
kursen mere attraktivt end 0,5 pct. 
lånet.

Fordele
Uanset om renten på lånet er på 
0,5 eller 1 pct., er det oplagt som 
tillægslån i boligen i forbindelse 
med f.eks. renoveringsprojekter 
eller køb af bil. Eller til konver-
teringer ved restløbetider i 
omegnen af 10 år, såfremt lånet 
har en ’fornu�ig’ størrelse. Har du 
en meget stærk økonomi, er lånet 
en mulighed for at blive gældfri i 
en fart - og spare en masse 
renteudgi�er og gebyrer.

Ulemper
Du skal betale en ydelse e�er 
skat på næsten 9.150 kr. om 
måneden (hos RD) for et lån på 1 
mio. kr. Det er næsten tre gange 
så meget som ydelsen på et 
Flexkort med 30 års løbetid.

10-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Med eller uden afdrag?

Hvor risikovillig er du?

* Risikomærkningen er baseret på Erhvervs- og Vækstministeriets inddeling af forskellige lån i tre kategorier - grøn, gul og rød - hvor grøn er lav risiko og rød høj risiko.
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VÆLG DET BEDSTE LÅN FOR DIG

GRAFIK: Fagerheim/Tekst: Louise Kastberg

Månedlig ydelse før skat

Heraf afdrag

Månedlig ydelse e�er skat*

Rente

Kursskæring ved re�nansiering

Bidragssats

ÅOP

Samlet tilbagebetaling e�er skat* *

3.695 kr.

2.772 kr.

3.390 kr.

0,23

0,2

0,8564

1,4

1.160.215 kr.  

FlexKort
med afdrag 

1.213 kr.

 - 

813 kr.

0,23

0,2

1,1816

1,5

1.224.488 kr.

FlexKort
uden afdrag 

3.823 kr.

2.760 kr.

3.472 kr.

0,4

0,3

0,8564

1,6

1.176.557 kr.

F1
med afdrag

1.350 kr.

 -

905 kr.

0,4

0,3

1,1816

1,7

1.242.237 kr.

F1
uden afdrag

3.814 kr.

2.768 kr.

3.469 kr.

0,38

0,2

0,8564

1,5

1.164.904 kr.

F3
med afdrag

3.873 kr.

2.715 kr.

3.491 kr.

0,52

0,2

0,8564

1,6

1.182.463 kr.

F5
med afdrag

1.446 kr.

 -

969 kr.

0,51

0,2

1,1816

1,8

1.250.214 kr.

F5
uden afdrag

4.536 kr.

2.181 kr.

3.759 kr.

2

 -

0,6812

3,2

1.398.396 kr.

30-årigt 2 pct.
lån med afdrag

3.027 kr.

 -

2.029 kr.

2,5

 -

1,0064

3,7

1.547.385 kr.

30-årigt 2 pct.
lån uden afdrag

5.787 kr.

3.524 kr.

5.041 kr.

2

 -

0,6812

3,1

1.238.237 kr.

20-årigt 2 pct.
lån med afdrag

6.986 kr.

5.152 kr.

6.381 kr.

1,5

 -

0,6812

2,7

1.156.691 kr.

15-årigt 1,5 pct.
lån med afdrag

9.603 kr.

8.211 kr.

9.144 kr.

1

 -

0,6812

2,4

1.093.872 kr.

10-årigt 1 pct.
lån med afdrag

1.332 kr.

 -

893 kr.

0,38

0,2

1,1816

1,6

1.228.696 kr.

F3
uden afdrag

30-årigt 2 pct. lån uden afdrag

20-årigt 1,5 pct. lån med afdrag

15-årigt 1,0 pct. lån med afdrag

10-årigt 0,5 pct. lån med afdrag

Det koster et nyt lån på 1 mio. kr. hos Realkredit 
Danmark med en belåningsgrad på 80 pct. /løbetid på 
30 år, medmindre andet er angivet. Der kan være 
mindre forskelle på priser og gebyrer.

Kilde: Realkredit Danmark - beregninger foretaget den 12. januar.
*Skattesats på 33 pct.  **Ved uændret rentesats, ingen tilbagediskontering

Derudover �ndes der følgende nye lån, som pt.  generelt 
ikke anbefales grundet lav kurs og lavere likviditet end de 
tilsvarende obligationer med højere kuponrente 

LAV RISIKO
Du er den forsigtige �pe, der sover bedst om natten ved tanken om, 
at du kender din boligøkonomi langt ud i fremtiden. Og den sikkerhed 
er du klar til at betale for. Derfor bør du vælge et fastforrentet lån 
med afdrag.

MIDDEL RISIKO 
Du vil gerne have et billigt boliglån og sover okay, selvom der er risiko 
for, at dit lån på et tidspunkt bliver dyrere. Dog er du ikke �pen, der 
lægger alle æg i én kurv. Derfor bør du enten gå e�er et fastforrentet 
lån med 10 års afdragsfrihed eller et �ekslån med afdrag - og helst et 
treårigt eller et femårigt. 

HØJ RISIKO* 
Du er klar til at gamble med din boligøkonomi for at få den lavest 
mulige ydelse her og nu. Du er ikke bekymret for, om renten stiger, og 
har lu� i økonomien til at betale en højere ydelse, hvis den dag 
kommer. Derfor kan du sagtens vælge et af de helt korte �ekslån med 
afdragsfrihed, uden at det vil fors�rre din nattesøvn.
* Selv de helt korte og afdragsfrie lån bliver i Erhvervs- og Vækstmini-
steriets risikovurdering mærket som ’gule’ lån med middel risiko.

Man kan ikke udråbe ét boliglån til at 
være det bedste, da det a�ænger af 
låntagerens risikopro�l, økonomiske 
situation, tidshorisont for boligen såvel 
som forventninger til rentens udvikling. 
BT har udarbejdet en stor guide med 
fordele og ulemper ved de forskellige 
lån�per, der kan hjælpe dig med at 
træ�e det rigtige valg.

AFDRAG
Fordelen ved at betale afdrag på dit boliglån er, at du nedbringer din 
restgæld og på den måde får skabt noget friværdi i boligen.
Ulempen ved lån med afdrag er, at den månedlige ydelse e�er skat 
bliver markant højere - f.eks. koster et ’kort-lån’ med afdrag ca. 3.400 kr. 
om måneden, mens den afdragsfrie variant kun koster ca. 815 kr.

AFDRAGSFRIHED
Fordelen ved at vælge afdragsfrihed er, at du i op til 10 år af lånets 
løbetid kan nøjes med at betale en meget lav ydelse og f.eks. bruge 
’besparelsen’ på at nedbringe anden og dyrere gæld.
Ulempen er, at du e�er 10 år med afdragsfrihed kun har 20 år til at 
betale af på selve lånet i stedet for 30 år. Dermed har du udsigt til at få 
en meget høj månedlig ydelse - op mod en femdobling - den dag 
afdragsfriheden udløber. 

I 2013 kom en stribe nye billig-lån 
på realkredittens hylder under 
navnene FlexKort, Kort Rente, 
F-kort og RTL Kort. De såkaldte 
’kort-lån’ og er en slags hybrid 
mellem et F1- og F3-lån, da de får 
ny rente hvert halve år, men kun 
skal re�nansieres hvert tredje år.

Fordele
Du bør overveje et ’kort’-lån, hvis 
du går e�er den lavest mulige 
månedlige ydelse, ikke har pro-
blemer med at løbe en risiko og 
økonomisk kan håndtere stigende 
renter. Da lånet er baseret på en 
treårig obligation, skal der kun 
betales kursskæring hvert tredje 
år, hvor man ved et F1-lån skal 
betale gebyret én gang om året. 
Og det er en væsentlig årsag til, 
at ’kort-lånet’ er billigst.

Ulemper
Man er bundet af lånet i tre år, 
men får ny rente hvert halve år. 
Det er en fordel, så længe renten 
bliver ved med at falde. Men 
begynder den at stige, risikerer 
du, at lånet bliver dyrere og 
dyrere, uden at du kan gøre noget 
ved det. Samtidig har selskaberne 
mulighed for at ændre ved lånets 
løbetid, hvis markedsvilkårene 
ændrer sig.

’Kort’-lån

RISIKO: 

Trods rekordlave renter er F1-
lånet ikke længere det billigste 
realkreditlån. Det skyldes, at real-
kreditselskaberne er blevet pålagt 
at nedbringe andelen af F1-lån. 
Og for at lokke låntagerne over i 
nogle andre lån�per er gebyrerne 
i form af såkaldt kursskæring og 
bidrag blevet sat markant op.

Fordele
F1-lånet har været en rigtig god 
forretning for mange boligejere, 
der har sparet milliarder i rente-
udgi�er, men er ikke længere det 
billigste lån på markedet. Hvis du 
tror, at renten bliver ved med at 
være historisk lav - eller har planer 
om at sælge din bolig inden for 
en overskuelig fremtid, kan det 
dog være en fordel kun at være 
bundet i et år ad gangen. Det kan 
også være, at du overvejer at gå 
over i et fastforrentet lån, men har 
en forventning om, at renten 
kommer endnu længere ned og 
derfor gerne vil se tiden lidt an, 
inden du binder dig.

Ulemper
Du betaler rigtig meget i admini-
strationsgebyr. Realkreditten har 
nemlig forsøgt at skræmme bolig-
ejerne væk fra F1 de seneste år 
ved at hæve bidragssatsen og 
kursskæringen markant. På grund 
af de høje gebyrer på F1-lån er der 
i dag to billigere alternativer i form 
af F3 og de såkaldte ’kort’-lån. 
Samtidig er F1-lånet under pres 
rent politisk, hvilket gør lånets 
fremtidsudsigter usikre.

F1-lån

RISIKO: 

Et F3-lån er et treårigt �ekslån, 
hvor du er sikret den samme 
rente i hele perioden - i modsæt-
ning til de nye ’kort’-lån, der får ny 
rente hver sjette måned. 

Fordele
Det er i øjeblikket en lille smule 
billigere at binde renten fast i tre 
år end i ét år - hvad enten man 
vælger afdragsfrihed eller ej. Hvis 
du går e�er en lav ydelse og tror, 
at rentebunden er nået, bør du 
derfor overveje at sikre din 
nattesøvn de næste tre år.

Ulemper
Du er bundet i tre år. Det kan være 
skidt, hvis du f.eks. pludselig skal 
sælge. Eller hvis renten begynder 
at stige meget, og du hellere vil 
ski�e til et fastforrentet lån, mens 
renten stadig er lav. 

F3-lån

RISIKO: 

Med et femårigt �ekslån er du 
sikret en fast lav ydelse et s�kke 
ud i fremtiden, uden at du binder 
dig til et fastforrentet lån.

Fordele
F5-lånet er i øjeblikket kun 
marginalt dyrere end et F1-lån. Du 
kan altså for næsten samme 
ydelse sove roligt de næste fem 
år, selvom renten stiger. 

Ulemper
Omvendt er det en ulempe at 
være bundet til et lån i fem år, hvis 
renten falder. Dog er renten 
e�erhånden så langt nede, at det 
ikke vil gøre den store forskel på 
den månedlige ydelse, om den 
falder yderligere.

F5-lån

RISIKO: 

Ved årsski�et lancerede real
kreditselskaberne på stribe et 
fastforrentet 30-årigt lån til bare 2 
pct. Det skete blot et halvt års tid 
e�er, at det ellers historiske 2,5 
pct. lån kom på banen. Da kursen 
på sidste nævnte ligger og svinger 
omkring 100, åbner og lukker det i 
øjeblikket fra dag til dag.

Fordele
Unik mulighed for at sikre sig mod 
rentestigninger og få en fast rente i 
hele lånets løbetid til en historisk 
lav pris. Samtidig giver lånet 
mulighed for at klippe af rest-
gælden, hvis renten stiger og man 
omlægger til et lån med en højere 
rente. Dermed beskyttes friværdien 
i boligen, hvis stigende renter 
skulle presse priserne på bolig-
markedet ned. Desuden kan man 
nemt konvertere ned i rente og få 
en lavere ydelse, hvis renten falder 
yderligere, da man altid kan indfri 
lånet til kurs 100. Derfor er 2 pct. 
lånet f.eks. oplagt til konverteringer 
for boligejere med fastforrentede 
3,5 pct. lån eller derover.

Ulemper
Selvom forskellen på fastforren-
tede lån og �ekslån aldrig har 
været mindre, betaler man stadig 
en højere pris for sikkerheden ved 
at kende sin rente de næste 30 år. 
Hvis du tror, at renten forbliver lav 
de næste mange år, er der trods 
alt mange penge at spare ved at 
have variabel frem for fast rente. 
Desuden er der risiko for såkaldt 
indlåsningse�ekt (se faktaboks) 
ved det nye 2 pct. lån. 

30-årige fastforrentede lån

RISIKO: Gul (afdragsfri)
Grøn (med afdrag)

Man kan i øjeblikket få 20-årige 
lån med en fast rente helt ned på 
1,5 pct. Dog er kursen på det nye 
lån meget lav, hvorfor det an-
befales at gå e�er et 20-årigt 2 
pct. lån, hvor kurstabet er 
mindre.

Fordele
Lånet er attraktivt for boligkøbere 
med en stærk økonomi, som 
ønsker fast, lav rente og hurtig 
afvikling af gælden. I øjeblikket 
kan man f.eks. for knap 1.300 kr. 
mere om måneden e�er skat 
gnave et lån på 1 mio. kr. af på 20 
år i stedet for 30 år. Samtidig får du 
en vis beskyttelse af friværdien i 
boligen i tilfælde af fremtidige 
rentestigninger. Boligejere med 
fastforrentede 3 pct. lån eller 
derover og en restløbetid på i 
omegnen af 20 år kan også med 
fordel konvertere ned i rente - og 
derved få lavere månedlig ydelse 
og højere afdrag. 

Ulemper
Da du kun har 20 år til at betale 
lånet ud mod normalt 30, skal du 
have lu� i økonomien til en relativ 
høj månedlig ydelse. Hvis du har 
anden og dyrere gæld, kan det 
bedre betale sig at bruge 
pengene på at få den ud af 
verden end at afvikle 
realkreditlånet i en fart. Risiko for 
indlåsningse�ekt.

20-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Renten for et 15-årigt lån er nede i 
1 pct. Men på grund af en meget 
lav kurs er det mere fordelagtigt 
at gå e�er et 15-årigt 1,5 pct. lån, 
hvor restgælden bliver mindre 
grundet en bedre kurs.

Fordele
Boligejere med fastforrentede 3 
pct. lån eller derover og en 
restløbetid på omkring 15 år bør 
overveje at konvertere ned i rente, 
og derved få lavere månedlig 
ydelse og højere afdrag. Har du en 
robust økonomi, kan der desuden 
være mange penge at spare i 
renteudgi�er og administrations-
gebyrer ved at få en lavere rente 
og afvikle lånet på 15 år. Det er 
også oplagt som tillægslån i 
boligen. 

Ulemper
E�er skat er den månedlige 
ydelse ca. 6.400 kr. for et lån på 1 
mio. kr. (hos RD), mens et 30-årigt 
2 pct. lån koster ca. 3.760 kr. Du 
skal altså have ret meget ekstra 
lu� i økonomien.

15-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Bare 0,5 pct. i fast rente i 10 år 
lyder for godt til at være sandt. Og 
det er det næsten også, da kursen 
på det 10-årige 1 pct. lån ligger og 
svinger omkring 100. Og hvis det 
er åbent, er det på grund af 
kursen mere attraktivt end 0,5 pct. 
lånet.

Fordele
Uanset om renten på lånet er på 
0,5 eller 1 pct., er det oplagt som 
tillægslån i boligen i forbindelse 
med f.eks. renoveringsprojekter 
eller køb af bil. Eller til konver-
teringer ved restløbetider i 
omegnen af 10 år, såfremt lånet 
har en ’fornu�ig’ størrelse. Har du 
en meget stærk økonomi, er lånet 
en mulighed for at blive gældfri i 
en fart - og spare en masse 
renteudgi�er og gebyrer.

Ulemper
Du skal betale en ydelse e�er 
skat på næsten 9.150 kr. om 
måneden (hos RD) for et lån på 1 
mio. kr. Det er næsten tre gange 
så meget som ydelsen på et 
Flexkort med 30 års løbetid.

10-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Med eller uden afdrag?

Hvor risikovillig er du?

* Risikomærkningen er baseret på Erhvervs- og Vækstministeriets inddeling af forskellige lån i tre kategorier - grøn, gul og rød - hvor grøn er lav risiko og rød høj risiko.

VÆLG DET BEDSTE LÅN FOR DIG

GRAFIK: Fagerheim/Tekst: Louise Kastberg

Månedlig ydelse før skat

Heraf afdrag

Månedlig ydelse e�er skat*

Rente

Kursskæring ved re�nansiering

Bidragssats

ÅOP

Samlet tilbagebetaling e�er skat* *

3.695 kr.

2.772 kr.

3.390 kr.

0,23

0,2

0,8564

1,4

1.160.215 kr.  

FlexKort
med afdrag 

1.213 kr.

 - 

813 kr.

0,23

0,2

1,1816

1,5

1.224.488 kr.

FlexKort
uden afdrag 

3.823 kr.

2.760 kr.

3.472 kr.

0,4

0,3

0,8564

1,6

1.176.557 kr.

F1
med afdrag

1.350 kr.

 -

905 kr.

0,4

0,3

1,1816

1,7

1.242.237 kr.

F1
uden afdrag

3.814 kr.

2.768 kr.

3.469 kr.

0,38

0,2

0,8564

1,5

1.164.904 kr.

F3
med afdrag

3.873 kr.

2.715 kr.

3.491 kr.

0,52

0,2

0,8564

1,6

1.182.463 kr.

F5
med afdrag

1.446 kr.

 -

969 kr.

0,51

0,2

1,1816

1,8

1.250.214 kr.

F5
uden afdrag

4.536 kr.

2.181 kr.

3.759 kr.

2

 -

0,6812

3,2

1.398.396 kr.

30-årigt 2 pct.
lån med afdrag

3.027 kr.

 -

2.029 kr.

2,5

 -

1,0064

3,7

1.547.385 kr.

30-årigt 2 pct.
lån uden afdrag

5.787 kr.

3.524 kr.

5.041 kr.

2

 -

0,6812

3,1

1.238.237 kr.

20-årigt 2 pct.
lån med afdrag

6.986 kr.

5.152 kr.

6.381 kr.

1,5

 -

0,6812

2,7

1.156.691 kr.

15-årigt 1,5 pct.
lån med afdrag

9.603 kr.

8.211 kr.

9.144 kr.

1

 -

0,6812

2,4

1.093.872 kr.

10-årigt 1 pct.
lån med afdrag

1.332 kr.

 -

893 kr.

0,38

0,2

1,1816

1,6

1.228.696 kr.

F3
uden afdrag

30-årigt 2 pct. lån uden afdrag

20-årigt 1,5 pct. lån med afdrag

15-årigt 1,0 pct. lån med afdrag

10-årigt 0,5 pct. lån med afdrag

Det koster et nyt lån på 1 mio. kr. hos Realkredit 
Danmark med en belåningsgrad på 80 pct. /løbetid på 
30 år, medmindre andet er angivet. Der kan være 
mindre forskelle på priser og gebyrer.

Kilde: Realkredit Danmark - beregninger foretaget den 12. januar.
*Skattesats på 33 pct.  **Ved uændret rentesats, ingen tilbagediskontering

Derudover �ndes der følgende nye lån, som pt.  generelt 
ikke anbefales grundet lav kurs og lavere likviditet end de 
tilsvarende obligationer med højere kuponrente 

LAV RISIKO
Du er den forsigtige �pe, der sover bedst om natten ved tanken om, 
at du kender din boligøkonomi langt ud i fremtiden. Og den sikkerhed 
er du klar til at betale for. Derfor bør du vælge et fastforrentet lån 
med afdrag.

MIDDEL RISIKO 
Du vil gerne have et billigt boliglån og sover okay, selvom der er risiko 
for, at dit lån på et tidspunkt bliver dyrere. Dog er du ikke �pen, der 
lægger alle æg i én kurv. Derfor bør du enten gå e�er et fastforrentet 
lån med 10 års afdragsfrihed eller et �ekslån med afdrag - og helst et 
treårigt eller et femårigt. 

HØJ RISIKO* 
Du er klar til at gamble med din boligøkonomi for at få den lavest 
mulige ydelse her og nu. Du er ikke bekymret for, om renten stiger, og 
har lu� i økonomien til at betale en højere ydelse, hvis den dag 
kommer. Derfor kan du sagtens vælge et af de helt korte �ekslån med 
afdragsfrihed, uden at det vil fors�rre din nattesøvn.
* Selv de helt korte og afdragsfrie lån bliver i Erhvervs- og Vækstmini-
steriets risikovurdering mærket som ’gule’ lån med middel risiko.

Man kan ikke udråbe ét boliglån til at 
være det bedste, da det a�ænger af 
låntagerens risikopro�l, økonomiske 
situation, tidshorisont for boligen såvel 
som forventninger til rentens udvikling. 
BT har udarbejdet en stor guide med 
fordele og ulemper ved de forskellige 
lån�per, der kan hjælpe dig med at 
træ�e det rigtige valg.

AFDRAG
Fordelen ved at betale afdrag på dit boliglån er, at du nedbringer din 
restgæld og på den måde får skabt noget friværdi i boligen.
Ulempen ved lån med afdrag er, at den månedlige ydelse e�er skat 
bliver markant højere - f.eks. koster et ’kort-lån’ med afdrag ca. 3.400 kr. 
om måneden, mens den afdragsfrie variant kun koster ca. 815 kr.

AFDRAGSFRIHED
Fordelen ved at vælge afdragsfrihed er, at du i op til 10 år af lånets 
løbetid kan nøjes med at betale en meget lav ydelse og f.eks. bruge 
’besparelsen’ på at nedbringe anden og dyrere gæld.
Ulempen er, at du e�er 10 år med afdragsfrihed kun har 20 år til at 
betale af på selve lånet i stedet for 30 år. Dermed har du udsigt til at få 
en meget høj månedlig ydelse - op mod en femdobling - den dag 
afdragsfriheden udløber. 

I 2013 kom en stribe nye billig-lån 
på realkredittens hylder under 
navnene FlexKort, Kort Rente, 
F-kort og RTL Kort. De såkaldte 
’kort-lån’ og er en slags hybrid 
mellem et F1- og F3-lån, da de får 
ny rente hvert halve år, men kun 
skal re�nansieres hvert tredje år.

Fordele
Du bør overveje et ’kort’-lån, hvis 
du går e�er den lavest mulige 
månedlige ydelse, ikke har pro-
blemer med at løbe en risiko og 
økonomisk kan håndtere stigende 
renter. Da lånet er baseret på en 
treårig obligation, skal der kun 
betales kursskæring hvert tredje 
år, hvor man ved et F1-lån skal 
betale gebyret én gang om året. 
Og det er en væsentlig årsag til, 
at ’kort-lånet’ er billigst.

Ulemper
Man er bundet af lånet i tre år, 
men får ny rente hvert halve år. 
Det er en fordel, så længe renten 
bliver ved med at falde. Men 
begynder den at stige, risikerer 
du, at lånet bliver dyrere og 
dyrere, uden at du kan gøre noget 
ved det. Samtidig har selskaberne 
mulighed for at ændre ved lånets 
løbetid, hvis markedsvilkårene 
ændrer sig.

’Kort’-lån

RISIKO: 

Trods rekordlave renter er F1-
lånet ikke længere det billigste 
realkreditlån. Det skyldes, at real-
kreditselskaberne er blevet pålagt 
at nedbringe andelen af F1-lån. 
Og for at lokke låntagerne over i 
nogle andre lån�per er gebyrerne 
i form af såkaldt kursskæring og 
bidrag blevet sat markant op.

Fordele
F1-lånet har været en rigtig god 
forretning for mange boligejere, 
der har sparet milliarder i rente-
udgi�er, men er ikke længere det 
billigste lån på markedet. Hvis du 
tror, at renten bliver ved med at 
være historisk lav - eller har planer 
om at sælge din bolig inden for 
en overskuelig fremtid, kan det 
dog være en fordel kun at være 
bundet i et år ad gangen. Det kan 
også være, at du overvejer at gå 
over i et fastforrentet lån, men har 
en forventning om, at renten 
kommer endnu længere ned og 
derfor gerne vil se tiden lidt an, 
inden du binder dig.

Ulemper
Du betaler rigtig meget i admini-
strationsgebyr. Realkreditten har 
nemlig forsøgt at skræmme bolig-
ejerne væk fra F1 de seneste år 
ved at hæve bidragssatsen og 
kursskæringen markant. På grund 
af de høje gebyrer på F1-lån er der 
i dag to billigere alternativer i form 
af F3 og de såkaldte ’kort’-lån. 
Samtidig er F1-lånet under pres 
rent politisk, hvilket gør lånets 
fremtidsudsigter usikre.

F1-lån

RISIKO: 

Et F3-lån er et treårigt �ekslån, 
hvor du er sikret den samme 
rente i hele perioden - i modsæt-
ning til de nye ’kort’-lån, der får ny 
rente hver sjette måned. 

Fordele
Det er i øjeblikket en lille smule 
billigere at binde renten fast i tre 
år end i ét år - hvad enten man 
vælger afdragsfrihed eller ej. Hvis 
du går e�er en lav ydelse og tror, 
at rentebunden er nået, bør du 
derfor overveje at sikre din 
nattesøvn de næste tre år.

Ulemper
Du er bundet i tre år. Det kan være 
skidt, hvis du f.eks. pludselig skal 
sælge. Eller hvis renten begynder 
at stige meget, og du hellere vil 
ski�e til et fastforrentet lån, mens 
renten stadig er lav. 

F3-lån

RISIKO: 

Med et femårigt �ekslån er du 
sikret en fast lav ydelse et s�kke 
ud i fremtiden, uden at du binder 
dig til et fastforrentet lån.

Fordele
F5-lånet er i øjeblikket kun 
marginalt dyrere end et F1-lån. Du 
kan altså for næsten samme 
ydelse sove roligt de næste fem 
år, selvom renten stiger. 

Ulemper
Omvendt er det en ulempe at 
være bundet til et lån i fem år, hvis 
renten falder. Dog er renten 
e�erhånden så langt nede, at det 
ikke vil gøre den store forskel på 
den månedlige ydelse, om den 
falder yderligere.

F5-lån

RISIKO: 

Ved årsski�et lancerede real
kreditselskaberne på stribe et 
fastforrentet 30-årigt lån til bare 2 
pct. Det skete blot et halvt års tid 
e�er, at det ellers historiske 2,5 
pct. lån kom på banen. Da kursen 
på sidste nævnte ligger og svinger 
omkring 100, åbner og lukker det i 
øjeblikket fra dag til dag.

Fordele
Unik mulighed for at sikre sig mod 
rentestigninger og få en fast rente i 
hele lånets løbetid til en historisk 
lav pris. Samtidig giver lånet 
mulighed for at klippe af rest-
gælden, hvis renten stiger og man 
omlægger til et lån med en højere 
rente. Dermed beskyttes friværdien 
i boligen, hvis stigende renter 
skulle presse priserne på bolig-
markedet ned. Desuden kan man 
nemt konvertere ned i rente og få 
en lavere ydelse, hvis renten falder 
yderligere, da man altid kan indfri 
lånet til kurs 100. Derfor er 2 pct. 
lånet f.eks. oplagt til konverteringer 
for boligejere med fastforrentede 
3,5 pct. lån eller derover.

Ulemper
Selvom forskellen på fastforren-
tede lån og �ekslån aldrig har 
været mindre, betaler man stadig 
en højere pris for sikkerheden ved 
at kende sin rente de næste 30 år. 
Hvis du tror, at renten forbliver lav 
de næste mange år, er der trods 
alt mange penge at spare ved at 
have variabel frem for fast rente. 
Desuden er der risiko for såkaldt 
indlåsningse�ekt (se faktaboks) 
ved det nye 2 pct. lån. 

30-årige fastforrentede lån

RISIKO: Gul (afdragsfri)
Grøn (med afdrag)

Man kan i øjeblikket få 20-årige 
lån med en fast rente helt ned på 
1,5 pct. Dog er kursen på det nye 
lån meget lav, hvorfor det an-
befales at gå e�er et 20-årigt 2 
pct. lån, hvor kurstabet er 
mindre.

Fordele
Lånet er attraktivt for boligkøbere 
med en stærk økonomi, som 
ønsker fast, lav rente og hurtig 
afvikling af gælden. I øjeblikket 
kan man f.eks. for knap 1.300 kr. 
mere om måneden e�er skat 
gnave et lån på 1 mio. kr. af på 20 
år i stedet for 30 år. Samtidig får du 
en vis beskyttelse af friværdien i 
boligen i tilfælde af fremtidige 
rentestigninger. Boligejere med 
fastforrentede 3 pct. lån eller 
derover og en restløbetid på i 
omegnen af 20 år kan også med 
fordel konvertere ned i rente - og 
derved få lavere månedlig ydelse 
og højere afdrag. 

Ulemper
Da du kun har 20 år til at betale 
lånet ud mod normalt 30, skal du 
have lu� i økonomien til en relativ 
høj månedlig ydelse. Hvis du har 
anden og dyrere gæld, kan det 
bedre betale sig at bruge 
pengene på at få den ud af 
verden end at afvikle 
realkreditlånet i en fart. Risiko for 
indlåsningse�ekt.

20-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Renten for et 15-årigt lån er nede i 
1 pct. Men på grund af en meget 
lav kurs er det mere fordelagtigt 
at gå e�er et 15-årigt 1,5 pct. lån, 
hvor restgælden bliver mindre 
grundet en bedre kurs.

Fordele
Boligejere med fastforrentede 3 
pct. lån eller derover og en 
restløbetid på omkring 15 år bør 
overveje at konvertere ned i rente, 
og derved få lavere månedlig 
ydelse og højere afdrag. Har du en 
robust økonomi, kan der desuden 
være mange penge at spare i 
renteudgi�er og administrations-
gebyrer ved at få en lavere rente 
og afvikle lånet på 15 år. Det er 
også oplagt som tillægslån i 
boligen. 

Ulemper
E�er skat er den månedlige 
ydelse ca. 6.400 kr. for et lån på 1 
mio. kr. (hos RD), mens et 30-årigt 
2 pct. lån koster ca. 3.760 kr. Du 
skal altså have ret meget ekstra 
lu� i økonomien.

15-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Bare 0,5 pct. i fast rente i 10 år 
lyder for godt til at være sandt. Og 
det er det næsten også, da kursen 
på det 10-årige 1 pct. lån ligger og 
svinger omkring 100. Og hvis det 
er åbent, er det på grund af 
kursen mere attraktivt end 0,5 pct. 
lånet.

Fordele
Uanset om renten på lånet er på 
0,5 eller 1 pct., er det oplagt som 
tillægslån i boligen i forbindelse 
med f.eks. renoveringsprojekter 
eller køb af bil. Eller til konver-
teringer ved restløbetider i 
omegnen af 10 år, såfremt lånet 
har en ’fornu�ig’ størrelse. Har du 
en meget stærk økonomi, er lånet 
en mulighed for at blive gældfri i 
en fart - og spare en masse 
renteudgi�er og gebyrer.

Ulemper
Du skal betale en ydelse e�er 
skat på næsten 9.150 kr. om 
måneden (hos RD) for et lån på 1 
mio. kr. Det er næsten tre gange 
så meget som ydelsen på et 
Flexkort med 30 års løbetid.

10-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Med eller uden afdrag?

Hvor risikovillig er du?

* Risikomærkningen er baseret på Erhvervs- og Vækstministeriets inddeling af forskellige lån i tre kategorier - grøn, gul og rød - hvor grøn er lav risiko og rød høj risiko.

VÆLG DET BEDSTE LÅN FOR DIG

GRAFIK: Fagerheim/Tekst: Louise Kastberg

Månedlig ydelse før skat

Heraf afdrag

Månedlig ydelse e�er skat*

Rente

Kursskæring ved re�nansiering

Bidragssats

ÅOP

Samlet tilbagebetaling e�er skat* *

3.695 kr.

2.772 kr.

3.390 kr.

0,23

0,2

0,8564

1,4

1.160.215 kr.  

FlexKort
med afdrag 

1.213 kr.

 - 

813 kr.

0,23

0,2

1,1816

1,5

1.224.488 kr.

FlexKort
uden afdrag 

3.823 kr.

2.760 kr.

3.472 kr.

0,4

0,3

0,8564

1,6

1.176.557 kr.

F1
med afdrag

1.350 kr.

 -

905 kr.

0,4

0,3

1,1816

1,7

1.242.237 kr.

F1
uden afdrag

3.814 kr.

2.768 kr.

3.469 kr.

0,38

0,2

0,8564

1,5

1.164.904 kr.

F3
med afdrag

3.873 kr.

2.715 kr.

3.491 kr.

0,52

0,2

0,8564

1,6

1.182.463 kr.

F5
med afdrag

1.446 kr.

 -

969 kr.

0,51

0,2

1,1816

1,8

1.250.214 kr.

F5
uden afdrag

4.536 kr.

2.181 kr.

3.759 kr.

2

 -

0,6812

3,2

1.398.396 kr.

30-årigt 2 pct.
lån med afdrag

3.027 kr.

 -

2.029 kr.

2,5

 -

1,0064

3,7

1.547.385 kr.

30-årigt 2 pct.
lån uden afdrag

5.787 kr.

3.524 kr.

5.041 kr.

2

 -

0,6812

3,1

1.238.237 kr.

20-årigt 2 pct.
lån med afdrag

6.986 kr.

5.152 kr.

6.381 kr.

1,5

 -

0,6812

2,7

1.156.691 kr.

15-årigt 1,5 pct.
lån med afdrag

9.603 kr.

8.211 kr.

9.144 kr.

1

 -

0,6812

2,4

1.093.872 kr.

10-årigt 1 pct.
lån med afdrag

1.332 kr.

 -

893 kr.

0,38

0,2

1,1816

1,6

1.228.696 kr.

F3
uden afdrag

30-årigt 2 pct. lån uden afdrag

20-årigt 1,5 pct. lån med afdrag

15-årigt 1,0 pct. lån med afdrag

10-årigt 0,5 pct. lån med afdrag

Det koster et nyt lån på 1 mio. kr. hos Realkredit 
Danmark med en belåningsgrad på 80 pct. /løbetid på 
30 år, medmindre andet er angivet. Der kan være 
mindre forskelle på priser og gebyrer.

Kilde: Realkredit Danmark - beregninger foretaget den 12. januar.
*Skattesats på 33 pct.  **Ved uændret rentesats, ingen tilbagediskontering

Derudover �ndes der følgende nye lån, som pt.  generelt 
ikke anbefales grundet lav kurs og lavere likviditet end de 
tilsvarende obligationer med højere kuponrente 

LAV RISIKO
Du er den forsigtige �pe, der sover bedst om natten ved tanken om, 
at du kender din boligøkonomi langt ud i fremtiden. Og den sikkerhed 
er du klar til at betale for. Derfor bør du vælge et fastforrentet lån 
med afdrag.

MIDDEL RISIKO 
Du vil gerne have et billigt boliglån og sover okay, selvom der er risiko 
for, at dit lån på et tidspunkt bliver dyrere. Dog er du ikke �pen, der 
lægger alle æg i én kurv. Derfor bør du enten gå e�er et fastforrentet 
lån med 10 års afdragsfrihed eller et �ekslån med afdrag - og helst et 
treårigt eller et femårigt. 

HØJ RISIKO* 
Du er klar til at gamble med din boligøkonomi for at få den lavest 
mulige ydelse her og nu. Du er ikke bekymret for, om renten stiger, og 
har lu� i økonomien til at betale en højere ydelse, hvis den dag 
kommer. Derfor kan du sagtens vælge et af de helt korte �ekslån med 
afdragsfrihed, uden at det vil fors�rre din nattesøvn.
* Selv de helt korte og afdragsfrie lån bliver i Erhvervs- og Vækstmini-
steriets risikovurdering mærket som ’gule’ lån med middel risiko.

Man kan ikke udråbe ét boliglån til at 
være det bedste, da det a�ænger af 
låntagerens risikopro�l, økonomiske 
situation, tidshorisont for boligen såvel 
som forventninger til rentens udvikling. 
BT har udarbejdet en stor guide med 
fordele og ulemper ved de forskellige 
lån�per, der kan hjælpe dig med at 
træ�e det rigtige valg.

AFDRAG
Fordelen ved at betale afdrag på dit boliglån er, at du nedbringer din 
restgæld og på den måde får skabt noget friværdi i boligen.
Ulempen ved lån med afdrag er, at den månedlige ydelse e�er skat 
bliver markant højere - f.eks. koster et ’kort-lån’ med afdrag ca. 3.400 kr. 
om måneden, mens den afdragsfrie variant kun koster ca. 815 kr.

AFDRAGSFRIHED
Fordelen ved at vælge afdragsfrihed er, at du i op til 10 år af lånets 
løbetid kan nøjes med at betale en meget lav ydelse og f.eks. bruge 
’besparelsen’ på at nedbringe anden og dyrere gæld.
Ulempen er, at du e�er 10 år med afdragsfrihed kun har 20 år til at 
betale af på selve lånet i stedet for 30 år. Dermed har du udsigt til at få 
en meget høj månedlig ydelse - op mod en femdobling - den dag 
afdragsfriheden udløber. 

I 2013 kom en stribe nye billig-lån 
på realkredittens hylder under 
navnene FlexKort, Kort Rente, 
F-kort og RTL Kort. De såkaldte 
’kort-lån’ og er en slags hybrid 
mellem et F1- og F3-lån, da de får 
ny rente hvert halve år, men kun 
skal re�nansieres hvert tredje år.

Fordele
Du bør overveje et ’kort’-lån, hvis 
du går e�er den lavest mulige 
månedlige ydelse, ikke har pro-
blemer med at løbe en risiko og 
økonomisk kan håndtere stigende 
renter. Da lånet er baseret på en 
treårig obligation, skal der kun 
betales kursskæring hvert tredje 
år, hvor man ved et F1-lån skal 
betale gebyret én gang om året. 
Og det er en væsentlig årsag til, 
at ’kort-lånet’ er billigst.

Ulemper
Man er bundet af lånet i tre år, 
men får ny rente hvert halve år. 
Det er en fordel, så længe renten 
bliver ved med at falde. Men 
begynder den at stige, risikerer 
du, at lånet bliver dyrere og 
dyrere, uden at du kan gøre noget 
ved det. Samtidig har selskaberne 
mulighed for at ændre ved lånets 
løbetid, hvis markedsvilkårene 
ændrer sig.

’Kort’-lån

RISIKO: 

Trods rekordlave renter er F1-
lånet ikke længere det billigste 
realkreditlån. Det skyldes, at real-
kreditselskaberne er blevet pålagt 
at nedbringe andelen af F1-lån. 
Og for at lokke låntagerne over i 
nogle andre lån�per er gebyrerne 
i form af såkaldt kursskæring og 
bidrag blevet sat markant op.

Fordele
F1-lånet har været en rigtig god 
forretning for mange boligejere, 
der har sparet milliarder i rente-
udgi�er, men er ikke længere det 
billigste lån på markedet. Hvis du 
tror, at renten bliver ved med at 
være historisk lav - eller har planer 
om at sælge din bolig inden for 
en overskuelig fremtid, kan det 
dog være en fordel kun at være 
bundet i et år ad gangen. Det kan 
også være, at du overvejer at gå 
over i et fastforrentet lån, men har 
en forventning om, at renten 
kommer endnu længere ned og 
derfor gerne vil se tiden lidt an, 
inden du binder dig.

Ulemper
Du betaler rigtig meget i admini-
strationsgebyr. Realkreditten har 
nemlig forsøgt at skræmme bolig-
ejerne væk fra F1 de seneste år 
ved at hæve bidragssatsen og 
kursskæringen markant. På grund 
af de høje gebyrer på F1-lån er der 
i dag to billigere alternativer i form 
af F3 og de såkaldte ’kort’-lån. 
Samtidig er F1-lånet under pres 
rent politisk, hvilket gør lånets 
fremtidsudsigter usikre.

F1-lån

RISIKO: 

Et F3-lån er et treårigt �ekslån, 
hvor du er sikret den samme 
rente i hele perioden - i modsæt-
ning til de nye ’kort’-lån, der får ny 
rente hver sjette måned. 

Fordele
Det er i øjeblikket en lille smule 
billigere at binde renten fast i tre 
år end i ét år - hvad enten man 
vælger afdragsfrihed eller ej. Hvis 
du går e�er en lav ydelse og tror, 
at rentebunden er nået, bør du 
derfor overveje at sikre din 
nattesøvn de næste tre år.

Ulemper
Du er bundet i tre år. Det kan være 
skidt, hvis du f.eks. pludselig skal 
sælge. Eller hvis renten begynder 
at stige meget, og du hellere vil 
ski�e til et fastforrentet lån, mens 
renten stadig er lav. 

F3-lån

RISIKO: 

Med et femårigt �ekslån er du 
sikret en fast lav ydelse et s�kke 
ud i fremtiden, uden at du binder 
dig til et fastforrentet lån.

Fordele
F5-lånet er i øjeblikket kun 
marginalt dyrere end et F1-lån. Du 
kan altså for næsten samme 
ydelse sove roligt de næste fem 
år, selvom renten stiger. 

Ulemper
Omvendt er det en ulempe at 
være bundet til et lån i fem år, hvis 
renten falder. Dog er renten 
e�erhånden så langt nede, at det 
ikke vil gøre den store forskel på 
den månedlige ydelse, om den 
falder yderligere.

F5-lån

RISIKO: 

Ved årsski�et lancerede real
kreditselskaberne på stribe et 
fastforrentet 30-årigt lån til bare 2 
pct. Det skete blot et halvt års tid 
e�er, at det ellers historiske 2,5 
pct. lån kom på banen. Da kursen 
på sidste nævnte ligger og svinger 
omkring 100, åbner og lukker det i 
øjeblikket fra dag til dag.

Fordele
Unik mulighed for at sikre sig mod 
rentestigninger og få en fast rente i 
hele lånets løbetid til en historisk 
lav pris. Samtidig giver lånet 
mulighed for at klippe af rest-
gælden, hvis renten stiger og man 
omlægger til et lån med en højere 
rente. Dermed beskyttes friværdien 
i boligen, hvis stigende renter 
skulle presse priserne på bolig-
markedet ned. Desuden kan man 
nemt konvertere ned i rente og få 
en lavere ydelse, hvis renten falder 
yderligere, da man altid kan indfri 
lånet til kurs 100. Derfor er 2 pct. 
lånet f.eks. oplagt til konverteringer 
for boligejere med fastforrentede 
3,5 pct. lån eller derover.

Ulemper
Selvom forskellen på fastforren-
tede lån og �ekslån aldrig har 
været mindre, betaler man stadig 
en højere pris for sikkerheden ved 
at kende sin rente de næste 30 år. 
Hvis du tror, at renten forbliver lav 
de næste mange år, er der trods 
alt mange penge at spare ved at 
have variabel frem for fast rente. 
Desuden er der risiko for såkaldt 
indlåsningse�ekt (se faktaboks) 
ved det nye 2 pct. lån. 

30-årige fastforrentede lån

RISIKO: Gul (afdragsfri)
Grøn (med afdrag)

Man kan i øjeblikket få 20-årige 
lån med en fast rente helt ned på 
1,5 pct. Dog er kursen på det nye 
lån meget lav, hvorfor det an-
befales at gå e�er et 20-årigt 2 
pct. lån, hvor kurstabet er 
mindre.

Fordele
Lånet er attraktivt for boligkøbere 
med en stærk økonomi, som 
ønsker fast, lav rente og hurtig 
afvikling af gælden. I øjeblikket 
kan man f.eks. for knap 1.300 kr. 
mere om måneden e�er skat 
gnave et lån på 1 mio. kr. af på 20 
år i stedet for 30 år. Samtidig får du 
en vis beskyttelse af friværdien i 
boligen i tilfælde af fremtidige 
rentestigninger. Boligejere med 
fastforrentede 3 pct. lån eller 
derover og en restløbetid på i 
omegnen af 20 år kan også med 
fordel konvertere ned i rente - og 
derved få lavere månedlig ydelse 
og højere afdrag. 

Ulemper
Da du kun har 20 år til at betale 
lånet ud mod normalt 30, skal du 
have lu� i økonomien til en relativ 
høj månedlig ydelse. Hvis du har 
anden og dyrere gæld, kan det 
bedre betale sig at bruge 
pengene på at få den ud af 
verden end at afvikle 
realkreditlånet i en fart. Risiko for 
indlåsningse�ekt.

20-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Renten for et 15-årigt lån er nede i 
1 pct. Men på grund af en meget 
lav kurs er det mere fordelagtigt 
at gå e�er et 15-årigt 1,5 pct. lån, 
hvor restgælden bliver mindre 
grundet en bedre kurs.

Fordele
Boligejere med fastforrentede 3 
pct. lån eller derover og en 
restløbetid på omkring 15 år bør 
overveje at konvertere ned i rente, 
og derved få lavere månedlig 
ydelse og højere afdrag. Har du en 
robust økonomi, kan der desuden 
være mange penge at spare i 
renteudgi�er og administrations-
gebyrer ved at få en lavere rente 
og afvikle lånet på 15 år. Det er 
også oplagt som tillægslån i 
boligen. 

Ulemper
E�er skat er den månedlige 
ydelse ca. 6.400 kr. for et lån på 1 
mio. kr. (hos RD), mens et 30-årigt 
2 pct. lån koster ca. 3.760 kr. Du 
skal altså have ret meget ekstra 
lu� i økonomien.

15-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Bare 0,5 pct. i fast rente i 10 år 
lyder for godt til at være sandt. Og 
det er det næsten også, da kursen 
på det 10-årige 1 pct. lån ligger og 
svinger omkring 100. Og hvis det 
er åbent, er det på grund af 
kursen mere attraktivt end 0,5 pct. 
lånet.

Fordele
Uanset om renten på lånet er på 
0,5 eller 1 pct., er det oplagt som 
tillægslån i boligen i forbindelse 
med f.eks. renoveringsprojekter 
eller køb af bil. Eller til konver-
teringer ved restløbetider i 
omegnen af 10 år, såfremt lånet 
har en ’fornu�ig’ størrelse. Har du 
en meget stærk økonomi, er lånet 
en mulighed for at blive gældfri i 
en fart - og spare en masse 
renteudgi�er og gebyrer.

Ulemper
Du skal betale en ydelse e�er 
skat på næsten 9.150 kr. om 
måneden (hos RD) for et lån på 1 
mio. kr. Det er næsten tre gange 
så meget som ydelsen på et 
Flexkort med 30 års løbetid.

10-årige fastforrentede lån

RISIKO: 

Med eller uden afdrag?

Hvor risikovillig er du?

* Risikomærkningen er baseret på Erhvervs- og Vækstministeriets inddeling af forskellige lån i tre kategorier - grøn, gul og rød - hvor grøn er lav risiko og rød høj risiko.

fortsat.....
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