
Følelsen har været som én lang, bob-
lende champagnerus lige siden ugen 
før påske, hvor der var afleverings-
forretning, og huset endegyldigt 
blev vores. Et langt og godt samar-

bejde med byggerådgiver og byggeleder er 
definitivt forbi, og vi skal nu til at leve det liv, 
vi har glædet os til så længe. Men inden da er 
der en økonomisk beslutning eller to, der skal 
på plads, før vi kan læne os tilbage og nyde 
huset, haven og herlighedsværdien ved hav-
nen. Med andre ord indfinder den mentale 
ædruelighed sig prompte, da økonomien for 
alvor kommer i fokus, huset skal vurderes, og 
det endelige lån tages. 

I knap to år har vi hver måned betalt af 
på selve byggegrunden. 2,5 millioner kroner 
stod sådan en i, da vi lod forårskådheden løbe 
af med os og købte den store hjørnegrund 
med det gamle hus på. Det var i foråret 2008, 
få måneder før finanskrisen brød løs, og hus-
priserne for alvor begyndte at rasle ned. Hel-
digvis havde vi ingen anelse om, hvad der 
ventede. For så kan det nok være, at vores liv-
rem-og-seler-gen havde taget til takke med 
en skillevæg, en håndfuld ørepropper og en 
hverdag i den for os efterhånden noget trange 
vinkelvilla. Men sådan skulle det ikke være. 

I stedet for at blive i de økonomisk- og fy-
sisk trygge rammer har byggeprojektet bety-
det to år i økonomisk uvished. Vi har selvføl-
gelig vidst, hvad Lind & Risør-huset ville koste, 
og vi har også meget tidligt lagt de økonomi-
ske rammer fast omkring nedrivning og byg-
gemodning, terrasse, skure og carport. Men 
vi har ikke vidst, hvilket lån, vi ville komme 
til at sidde med. Vi har ikke vidst, hvilken ren-
te vi kunne få. Og vi har ikke haft vished for, 
hvad huset ville blive vurderet til. 

Derfor er det ikke uden spænding, vi tager 
imod Nykredits Michael Marinelli. Det var 
nemlig Nykredit, der for to år siden tog imod 
os og vores byggeplaner, da ingen andre ville. 
Nu er det så os, der fysisk tager imod dem, da 
vores hus skal vurderes, og belåningsgrænsen 
for realkreditlån på de afgørende 80 procent 
skal findes.

Det er ren »Hammerslag«, da jeg viser 
rundt i de 208 kvadratmeter, få dage efter 
at vi har overtaget huset. Som en anden Pe-
ter Ingemann fortæller jeg om gulvvarme, 
ventilationssystemet, IHC-anlæg og grund-
ejerforeningens nærtliggende strandgrund. 
Det er svært ikke at få en lille smule kvalme 
af at høre sig selv fortælle om husets mange 
fortræffeligheder. Men det er nu, vi skal sælge 

Og hvad 
kan sådan 
et hus så 
koste?

Det er hammerslag, når 
det er bedst, da Nykredits 
centerdirektør Michael 
Marinelli besøger os for 
at vurdere huset. Han er 
godt nok grundig, men 
det viser sig at blive en 
fordel. 

Afleveringsforretningen er velover-
stået, og storfamilien kommer lang-
somt på plads i den nye bolig. Men 
så kommer økonomien igen i fokus. 
For er huset alle pengene værd? 

Af Pernille Marott/ www.marottkommunikation.dk

varen. Marinelli ved selvfølgelig godt, hvad 
han skal se efter, og vi ved, hvad boligen skal 
vurderes til, hvis vores plan skal holde, og vi 
skal nøjes med et realkreditlån. 

MINIMUM FEM MILLIONER kroner skal vur-
deringen lyde på, før vores samlede gæld kan 
puttes ind i et realkreditlån. Vi har løbende 
fulgt huspriserne i området. Der er villaer 
til salg til både fire, fem og seks en halv mil-
lion kroner i nærområdet. De er hverken ny-
opførte eller lige så store som vores, så vi er 
egentlig ret sikre på, at realkreditlånet på de 
fire millioner kroner går hjem. Men det er jo 
ikke sikkert, at Marinelli er enig. Og det er 
ham, der bestemmer. 

I løbet af eftermiddagen får vi den afgøren-
de melding: 5,3 millioner kroner lyder vurde-
ringen.

»Man må også medtænke, hvad strandvil-
laer i Greve kan sælges for,« lyder det blandt 
andet, efter at Marinelli har sparret lidt med 
en ejendomsmægler fra lokalområdet. Nå ja, 
tænker vi. I Greve er de jo også kendt for at 
have noget ganske særligt postevand, og de 
har mere end dobbelt så langt til hovedsta-

den som os fra Hvidovre! Hmm. Nå, det er 
ikke tidspunktet at diskutere, men derimod 
at glæde sig. Og vi er faktisk ovenud tilfredse. 
Realkreditlånet er hjemme, til trods for, at 
vi har bygget under århundredets største fi-
nansielle krise – som det faktisk viser sig, at 
vi har vundet på. Nok er vores budget skredet 
med små 200.000 kr. Men det er vist meget 
beskedent for så stort et projekt. Og det skyl-
des ene og alene, at projektet har haft en gan-
ske skrap kassemester (mig, sagde hunden) til 
at råbe højt, før de røde tal blev en realitet. 

MEN VI ER også blevet begunstiget af den 
markant lave rente, der alt andet lige giver 
os et større råderum end forventet. Stik mod 
vores tidligere lånetraditioner vælger vi at 
udnytte dette. Vi sætter alle fire millioner i et 
et-årigt rentetilpasningslån uden afdrag. Let-
sindigt? Næh, for planen er at spare differen-
cen op til det fastforrentede obligationslån 
med afdrag og om muligt at nedskrive lånet 
årlig med besparelsen i forbindelse med den 
årlige fornyelse. Med tre hypotetisk gode år 
foran os kan det betyde en gældsnedsættelse 
på godt en halv million.  

Og hvad så, hvis renten skulle stige?
Ja, så har vi netop valgt et et-årigt i stedet 

for et tre- eller fem-årigt lån og kan derfor 
hurtigt sadle om til det lån med mest sikker-
hed og størst mulig gældsnedbringelse.  

I to år har de finansielle spekulationer fyldt 
mindst lige så meget som selve byggeprojek-
tet. Budget og kalkuler er blevet udregnet og 
tilpasset igen og igen, hver gang vi har æn-
dret et komma i projektet. Det har hjulpet 
os enormt gennem hele forløbet, og det er 
børnenes bedstefars fortjeneste. Nu kan alle 
spekulationer høre op, vi kan glæde os over et 
projekt, der er mere end landet på benene, og 
så kan vi kaste os over de tilbageværende pro-
jekter. Først skal stabilgruset omkring huset 
tøjres, og der skal lægges fliser, træterrasse, 
anlægges carport, skure, græs og installeres 
telefon-, net- og tv-forbindelse. Og så skal der 
vist holdes en velfortjent ferie. 

Læs næste gang: Tag over bilen og fast grund under 
fødderne.

boligen@berlingske.dk

Børnene elsker deres nye 
hverdag. Frokosten indta-
ges på køkkenbordet og 
på værktøjskassen, indtil 
møblerne er på plads. 
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De seneste tal for boligprisudviklingen cementerer, at 
ikke blot er bunden på boligmarkedet nået – den er 
også passeret for denne omgang. Vi forventer derfor, 
at boligpriserne fortsætter deres spæde optur både i 
resten af 2010 samt i 2011. Det gælder for alle regio-
ner i Danmark.

Konkret forventer vi, at prisen på et parcel- og række-
hus vil stige med ca. 5 % fra det nuværende niveau 
i løbet af 2010 i Region Hovedstaden, godt 2 % i 
Region Sjælland og Region Nordjylland og med ca. 
1-2 % i Region Syddanmark og i Region Midtjylland. 
I 2011 forventes en yderligere prisstigning på ca. 0,5 
% på landsplan.

Den nuværende bedring på boligmarkedet kan i høj 
grad kan tilskrives det meget kraftige rentefald, der 
satte ind i slutning af 2008 og er fortsat lige siden. 
De ekstraordinært lave renter har nemlig bidraget til 
at boligbyrden, der måler, hvor stor en del af indkom-
sten en førstegangskøber skal bruge på at finansiere 
et boligkøb, er faldet ganske betragteligt og i øjeblik-
ket befinder sig på det laveste niveau siden 1992.

I takt med at renterne normaliseres over de kom-
mende år, vurderer vi derfor, at boligmarkedet kan 
komme under fornyet pres. Afgørende – for hvor 
stort et pres der bliver tale om – bliver indkomstvæk-
sten, ledighedsudviklingen og ikke mindst rentestig-
ningernes hastighed og størrelse.

Ny boligprisprognose indikerer stigende priser

 Boligmarkedet netop nu

Af Elisabeth Toftmann Asmussen
cheføkonom i Realkredit Danmark
www.rd.dk

Så meget koster det at låne 1 mio. kr.
Lånetype Kurs Månedlig ydelse 

før skat efter skat
Fastforrentet 4 % 
lån med afdrag*

 93,48 5.700 4.325

FlexLån® F1 med 
afdrag

 100,34 4.0250 3.450

FlexLån® F1 uden 
afdrag

 100,34 1.875 1.250

Udviklingen i den korte og lange rente
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1-årig rente
30-årig rente

Beregningerne er foretaget af Realkredit Danmark
Læs flere artikler på www.rd.dk/boligmarkedetnetopnu2010

Forudsætning: 30 års løbetid, skattesats 33 %.

*Beregningen er foretaget på baggrund den 30-årige fastforrentede 4 % 
obligation med afdrag, da den tilsvarende 5 % obligation handles over kurs 
100 og dermed er lukket for tilbudsgivning . Der eksisterer ikke en 30-årig 
fastforrentet 4 % obligation uden afdrag. Kontakt os altid for information 
vedrørende vores aktuelle låneanbefalinger.

Boligpriserne forventes at stige med yderligere 2-3 % i 
resten af 2010 og med yderligere 0,5 % i 2011.

STORFAMILIEN BYGGER HUS

Hvordan bosætter man sig, når familien 
vokser fra to til seks personer på fem år? 
Det spørgsmål har familien Marott Winkler 
forsøgt at finde svaret på siden sommeren 
2005, hvor de netop havde købt drømme-
boligen. Men så kom et sæt tvillinger til, og 
pludselig var villaen for lille. 

Journalist Pernille Marott skriver om 
det lange, seje træk med at finde finde 
en økonomisk og funktionel bolig til den 
børnerige familie. 

Dette er den 17. artikel i serien. Læs dem 
samlet på FRI.dk/boligen.   

Familien består af far Mikael, der er 
pressechef, mor Pernille, kommunika-
tionsrådgiver og journalist, og børnene 
August på ni år, Frederik på syv og tvil-
lingerne Carl Christian og Dicte Marie på 
tre et halvt. 
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!Huspriserne har gennem de se-
neste ti år taget sig en gevaldig 
rutsjetur. Fra at stige voldsomt 
fra årtusindskiftet og frem til 
2006, er priserne dykket mar-

kant og er først inden for det sidste års tid be-
gyndt at stige lidt igen. Den slags er uden be-
tydning, hvis man sidder i et hus med en pæn 
friværdi og ikke har planer om at gældsætte 
sig yderligere. Men påtænker man den store 
ombygning eller at bygge helt nyt, er det vig-
tigt at kende de økonomiske konsekvenser af 
byggeriet, allerede før man går i gang. 

Cheføkonom i BRFkredit, Ulrikke Ekelund 
siger:

»De seneste tre-fire år har vi oplevet flere 
tilfælde, hvor boligejerne bliver teknisk in-
solvente, (dvs. at huset er belånt for mere 
en salgsværdien, red.) fordi vi i løbet af byg-
geprocessen har set et generelt fald i huspri-
serne. Prisfaldene kan betyde, at huset ikke er 
så meget værd, som bygherren har kalkuleret 
med. Da man maksimalt må belåne 80 pro-
cent af boligen med et realkreditlån, vil man 
dermed skulle finansiere en større andel af 
gælden via en alternativ løsning. Oftest vil det 
ende med et større banklån end oprindelig 
planlagt. Det er en dyrere løsning, og sjældent 
noget boligejeren holder af,« siger Ulrikke 
Ekelund. 

EKELUND OPFORDRER DERFOR til, at bygher-
re allerede før første spadestik gennemtænker 
de økonomiske scenarier, man kan komme til 
at stå overfor med øget gæld og uvisse bolig-
priser som afgørende fremtidige faktorer.

»Når boligen skal belånes, skal vi foretage 

en vurdering af den, og samtidig skal vi vur-
dere, hvad familiens økonomi kan bære. Et 
byggeprojekt strækker sig over lang tid, og 
derfor kan mange faktorer ændre sig fra pro-
jektet går i gang, og til det står færdigt,« siger 
cheføkonomen.

De økonomiske overvejelser i forbindelse 
med byggeprojektet bør ifølge underdirektør 
i BRFkredit, Tom Palving, blandt andet gå på, 
om man skal vælge en byggekredit eller et 
forhåndslån.

»Der skal selvfølgelig laves en beregning i 
det enkelte tilfælde, der viser, hvilken løsning 
der er mest gunstig. Men når der er tale om 
en meget stor om- eller tilbygning eller et ny-
byggeri vil jeg generelt anbefale, at bygherre 
laver et forhåndslån i realkreditinstituttet. 
Her får man udbetalt sit lån med det samme, 
man kender ydelsen de næste 30 år, og det 
kan være en stor tryghed. Ulempen er, at der 
skal betales en forholdsvis dyr provision af 
garantisummen i byggeperioden.

»En byggekredit i banken kan dog også 
være løsningen. Her er renten højere end på 
et realkreditlån, bygherre kender ikke ydel-
sen på sit lån, før byggeriet står færdig, men 
til gengæld betaler bygherren ikke rente af 
mere, end han løbende trækker på kreditten i 
byggeperioden,«forklarer Tom Palving.

På grund af den økonomiske krise er 
mængden af lånesager i forbindelse med 
byggeprojekter skrumpet betydeligt. De, der 
trodser den og går i gang, har ofte svært ved 
at forstå, at deres projekt er faldet i værdi i lø-
bet af byggeperioden med et mindre lånebe-
løb i realkreditinstituttet til følge.

»I første omgang bliver låntageren relativt 

Få økonomien
på plads før du bygger
I et stærkt svingende boligmarked bliver økonomisk tryghed en ekstra 
vigtig faktor. Bygger du til eller nyt, er det derfor afgørende, at du får 
økonomisk overblik, inden projektet går i gang. Af Pernille Marott

De variabelt forrentede lån udgør 65 procent 
af det samlede realkreditudlån. Det er dobbelt 
så meget som antallet i starten af 2008. 

Fire ud af fem nye realkreditlån til ejerboliger 
og fritidshuse er rentetilpasningslån. 

Langt de fleste tager et lån med kortest 
mulig rentebinding på et år. 

Omkring 300.000 boligejere fik en lavere 
rente på deres rentetilpasningslån i december 
2009. En boligejer med et et-årigt rentetilpas-
ningslån på to mio. kroner har for eksempel 
opnået en økonomisk lettelse på ca. 1.600 
kroner  efter skat hver måned.
 

Otte ud af ti af disse låntagere har planer 
om at bruge lånelettelsen til investering og 
opsparing. Lige så mange er forberedt på, at 
renten og dermed ydelsen kan stige, viser en 
undersøgelse, som analyseinstituttet Catinét-
IFKA har gennemført for Realkreditrådet.

Kilde: Realkreditrådet og Nationalbanken
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DET LÅNER DANSKERNE

bekymret. For kan han nu slet ikke sidde 
i sit nye hus? Nogle bliver også ærgerlige 
og frustrerede, men som regel slapper de 
af, når de har forliget sig med, at belånin-
gen over de 80 procent kan optages som 
et banklån,« siger Tom Palving. 

boligen@berlingske.dk
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