
 

 
 

 
 
Finansdepartementet Oslo, 16.11.2022 
 
 
 
 
Høringssvar: Forslag fra Finanstilsynet til endringer i 
boliglånsforskriften  
 
Det vises til utsendt høringsbrev fra Finansdepartementet, ref.: 22/376, med svarfrist 
14.11.22    
   
Om Norsk Eiendom   
Norsk Eiendom er eiendomsbransjens talerør og pådriver. Som bransjeforening for 
nær 300 eiendomsutviklere, forvaltere og boligutleiere over hele landet, sprer vi 
kunnskap om eiendomsbransjen og bygger bro til samfunnet. Mer info: 
www.noeiendom.no.   
   
Konklusjon   
Norsk Eiendom er enig i at finansiell stabilitet er viktig, og at gjeldsgraden i Norge må 
holdes på et moderat nivå. Samtidig har gjeldende utlånsforskrift bidratt til å 
ekskludere mennesker med god betjeningsevne, men ikke tilstrekkelig egenkapital, 
fra å bli boligkjøpere. I dagens økonomiske virkelighet med stigende rentenivå og høy 
inflasjon kan ikke Norsk Eiendom se behov for innstramninger i forskriften slik 
Finanstilsynet foreslår.  
 
Dagens økonomiske virkelighet vil derfor i seg selv virke innstrammende nok, både 
med tanke på bankenes utlånsvillighet og låntakers låneønsker. Forskriften bør 
snarere mykes opp og tiltakene bør i sterkere grad målrettes. Oppsummert vil vi gi 
følgende innspill: 
    

1. Gjeldsgradkravet på 5 ganger inntekt bør opprettholdes, ikke strammes 
inn til 4,5 slik tilsynet foreslår. Muligheten til å eie egen bolig vil for mange 
mennesker bli ytterligere forverret ved å redusere maksimal gjeldsbelastning 
fra 5 til 4,5 ganger inntekt slik Finanstilsynet går inn for.   

2. Reduser stressfaktoren fra 5 til 3. Vi støtter Norges Banks vurdering om at 
det bør gjøres endringer i rentestress-testen med bakgrunn i situasjonen for 
norsk økonomi.    

3. Fleksibilitetskvoten på 10 % (8 % i Oslo) må opprettholdes. Vi er sterkt 
uenige i Finanstilsynets forslag om å redusere kvoten til 5 %. Norsk Eiendom 
mener at flere førstegangskjøpere og re-etablerere som beviselig har god 
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betjeningsevne, men som for eksempel ikke kan oppfylle egenkapitalkravet, 
bør målrettes gjennom fleksibilitetskvoten.  

4. Regjeringen bør iverksette tiltak som stimulerer tilbudssiden for å dempe 
prisveksten i boligmarkedet, blant annet gjennom forenkling og digitalisering 
av planprosessene. 

 
Gjeldsgradkrav bør ikke strammes inn  
Norsk Eiendom støtter utgangspunktet for høringen, nemlig betydningen også for 
samfunnet av at den enkelte låntager kan betjene lånet sitt og ikke forplikter seg 
økonomisk over evne. Likevel vil en innstramning av gjeldsgradkravet nå etter 
vår vurdering være feil vei å gå. Av Finanstilsynets høringsnotat fremgår det at 
gjennomsnittlig gjeldsbelastning for husholdningene er uendret i første kvartal 2022 
sammenlignet med samme periode året før, noe som ikke skulle tilsi behov for 
innstramning.  
  
Finansiell stabilitet kan heller ikke være det eneste måleparametret for 
boliglånssektoren. Boligprisene har steget betydelig de siste årene, spesielt i de store 
byene. Det bør være et samfunnsmål at alle som ønsker og har evne til å betjene sitt 
lån får mulighet til å eie egen bolig, men muligheten til å gjøre det vil for mange bli 
ytterligere forverret ved å redusere maksimal gjeldsbelastning fra 5 til 4,5 ganger 
inntekt slik Finanstilsynet går inn for.   
  
Norsk Eiendom støtter Finanstilsynets forslag om å utvide forskriften til å omfatte lån 
til forbrukere med pant i annet enn bolig, forutsatt at gjeldsgradkrav på 5 
opprettholdes.    
  
Rentestresstestnivået bør reduseres  
I et marked med fallende rentebane kan et relativt høyt stresstestnivå være et viktig 
verktøy, men i dagens økonomiske situasjon er det feil vei å gå.  Det høye og 
stigende rentenivået virker i seg selv innstrammende, slik at mye av hensikten med 
en utlånsforskrift vil falle bort ved å opprettholde et stresstestnivå på fem prosent. 
Med et forventet, fremtidig rentenivå på rundt fire prosent på mellomlang sikt foreslår 
Norsk Eiendom at stresstestfaktoren reduseres fra fem til tre prosentpoeng. .    
 
Norges Bank skriver også i sitt høringssvar at utlånsforskriften kan videreføres uten 
endringer nå, og at den heller bør gjennomgås på bred basis når den utløper i 2024. 
Norges Bank mener videre at det bør vurderes å gjøre endringer i 
rentestresstesten basert på høyere rentenivå frem mot 2024, og dessuten gjøre 
stresstesten tydeligere og enklere. Norsk Eiendom stiller seg bak disse 
synspunktene.   
Fleksibilitetskvoten er ikke for stor 
Bankenes mulighet til å gjøre individuelle vurderinger av lånesøkere som ikke 
oppfyller alle deler av utlånsforskriften har vært regulert siden 1. juli 2015, med en 
tilstramning utelukkende for søknader i Oslo fra juli 2017. Finanstilsynet foreslår nå å 



 

sette kvoten til kun fem prosent over hele landet, noe Norsk Eiendom sterkt vil 
fraråde.     
  
På tross av en sannsynligvis midlertidig utflating av boligprisene er markedet, spesielt 
i de store byene, lukket for mange som har trygg økonomi og god betjeningsevne, 
men som for eksempel har utilstrekkelig egenkapital i henhold til forskriften. Det 
gjelder for eksempel personer som kommer ut av samlivsbrudd, eldre med lav inntekt 
(men tilstrekkelig egenkapital), førstegangskjøpere og andre spesielle grupper.  
  
Norsk Eiendom mener at bankene er fullt i stand til å gjøre gode vurderinger av den 
enkelte kunde innenfor en fleksibilitetskvote på dagens 10 prosent, ikke minst i en 
situasjon hvor også bankene må ha sterkt fokus på egen soliditet. På denne bakgrunn 
går Norsk Eiendom inn for å opprettholde dagens fleksibilitetskvote inkludert 
dagens geografiske avgrensning.  
 
Vi mener imidlertid at kvoten i langt sterkere grad må målrettes mot 
førstegangskjøpere og mennesker som re-etablerer seg, etter irsk modell. Vi 
støtter dessuten Norges Banks påpekning av at det ved behov for ekstra sikkerhet 
kan vurderes å gi lån mot binding til fastrente eller andre risikoreduserende 
løsninger.  
  
Tiltak som stimulerer tilbudssiden for å dempe prisvekst   
Selv om prisveksten i boligmarkedet midlertidig har stabilisert seg, sliter mange med 
å få kjøpt egen bolig. Ved en eventuell ny innstramning av utlånsforskriften vil 
tilbudet kunne svekkes ytterligere, ved at byggetakten senkes på grunn av lavere 
etterspørsel. Det vil igjen føre til økte boligpriser.  
  
Norsk Eiendom mener at statlige myndigheter sitter på flere virkemidler for å 
stimulere til økt regulering og bygging av boliger. Flere boliger i markedet vil virke 
prisdempende, og flere boligsøkere vil dermed falle innenfor eksisterende 
utlånsforskrift.  
 
Spesielt på følgende områder må staten gjøre mer:  
  

• Planprosessene bør forenkles, digitaliseres og bli mer forutsigbare. 
Implementering av en “Områdemodell” for finansiering av offentlig 
infrastruktur, slik den er foreslått fra kommunaldepartementet vil forenkle 
byggeprosessene og gi økt forutsigbarhet for utbygger. Digitaliseringen av 
byggesaker har kommet relativt langt, men det er fortsatt mye ugjort på 
plansiden. Her er det betydelige tids- og økonomiske gevinster å hente på 
underveis og på sluttproduktet.     

 
• Lokale normer og veiledere i kommune-Norge bør revurderes, som for 

eksempel leilighetsnormen i Oslo. Leilighetsnormen har hatt en viktig funksjon, 
men bør nå vurderes opphevet i tråd med økende etterspørsel etter mindre 
leiligheter og et økende antall alene-husholdninger  



 

 
Flere aktører tilbyr nå boligkjøpsmodeller som "deleie" eller "leie til eie", ordninger 
som gjør det enklere å kjøpe bolig uten å måtte betale hele kjøpesummen ved 
overtagelse. Norsk Eiendom leder et arbeid i bransjen med standardisering av 
kontrakter for de ulike modellene, slik at det blir enklere for utbyggere og 
forbrukeren å orientere seg i markedet. Dette arbeidet utkvitterer behovet for 
standardisering av boligkjøpsmodeller som Norges Bank påpeker i sitt høringsbrev til 
utlånsforskriften.  
  
  
  
Med vennlig hilsen  
Norsk Eiendom  

  
Tone Tellevik Dahl  
Administrerende direktør  
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