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Förslag till vissa förändringar av amorteringskraven 

Bankföreningen tillstyrker förslaget att amorteringsföreskrifternas tillämpningsområde 

utvidgas till att gälla även för företag som har tillstånd att lämna bostadskrediter 

enligt lagen om verksamhet med bostadskrediter. Utvidgningen är viktig för att 

säkerställa jämlika konkurrensvillkor mellan olika typer av kreditgivare när det gäller 

amorteringskrav. Bankföreningen anser dock att förändringen bör kunna träda i kraft 

tidigare än den 1 januari 2019 i syfte att så snart som möjligt tillförsäkra den 

eftersträvade konkurrensneutraliteten. 

  

Beträffande förslaget att så kallade kapitalfrigöringskrediter ska kunna vara 

amorteringsfria har Bankföreningen följande synpunkter. 

 

En kapitalfrigöringskredit behöver inte återbetalas förrän bostaden överlåts med 

anledning av att låntagaren uppnår en viss ålder, eller på grund av låntagarens 

sviktande hälsa eller död. Räntan kan dessutom läggas till skulden under lånets 

löptid. Låntagaren behöver därmed inte ta av sina löpande inkomster för att betala 

för lånet och utsätts inte för likviditetsrisker om räntan höjs. Det förefaller därmed 

som att Finansinspektionens bedömning är att skulder som inte påverkar 

låntagarens likviditet inte har samma negativa effekter för finansiell stabilitet och/eller 

konsumentskydd som de skulder som omfattas av amorteringskraven. 

 

Bankföreningen saknar i Finansinspektionens analys en tydlig motivering till varför 

enbart en viss typ av kredit riktad mot lågbelånade pensionärshushåll ska kunna 

undantas från amorteringskraven. Amorteringskrav minskar hushållens skuld-

sättning. Det yttersta målet med amorteringskraven är dock att minska riskerna för 

den finansiella stabiliteten och/eller leda till starkare konsumentskydd. Minskad 

skuldsättning är alltså ett medel för att uppnå andra mål, inte ett mål i sig. Mot den 

bakgrunden skulle undantag från amorteringskraven vara motiverade för lån som 

inte medför de risker eller nackdelar som Finansinspektionen vill motverka. För att 

bedöma om ett undantag för kapitalfrigöringskrediter är välmotiverat skulle syftet 

med amorteringskraven behöva förtydligas. Vidare behöver man visa att kapital-

frigöringskrediter kan undantas utan att syftet med amorteringskraven förfelas. Om 

kapitalfrigöringskrediter undantas utan att det är välmotiverat riskerar det att skada 



 

 

 

 

 

syftet med amorteringskraven. Ett omotiverat undantag leder också till konkurrens-

snedvridningar mellan kapitalfrigöringskrediter och vanliga bolån. Liksom alla 

snedvridningar så leder en sådan snedvridning till effektivitetsförluster.  

 

Att Bankföreningen saknar en tydlig motivering till att just kapitalfrigöringskrediter 

föreslås undantas från amorteringskraven innebär inte att Bankföreningen motsätter 

sig ett sådant undantag, men enligt Bankföreningen vore det önskvärt att Finans-

inspektionen tydligare förklarar syftet med amorteringskraven och bakgrunden till det 

föreslagna undantaget. 

 

Bankföreningen menar också att Finansinspektionen mer utförligt bör analysera 

såväl konsumentskyddsaspekten som de risker som kan följa av att ett, möjligen 

kraftigt, ökat antal hushåll efterfrågar kapitalfrigöringskrediter. Analysen bör göras 

mot bakgrund av de krav som har införts i lagen om bank- och finansieringsrörelse 

om att kreditinstitut för bolån ska tillämpa återbetalningsvillkor som är ”förenliga med 

en sund amorteringskultur och motverkar alltför hög skuldsättning hos hushållen”.  

 

Principiellt sett kan det tyckas motsägelsefullt att Finansinspektionen å ena sidan 

ställer strikta amorteringskrav på bolån, med den effekten att hushållens kapital i allt 

högre utsträckning binds i den egna bostaden, och å andra sidan föreslår ett avsteg 

från amorteringskraven för en viss typ av kredit som möjliggör för hushållen att 

frigöra det kapital som bundits i bostaden. Vi ifrågasätter mot den bakgrunden 

framför allt den del av de svenska amorteringskraven som givet en viss skuldkvot 

tvingar fram amortering även på lån med belåningsgrad lägre än 50 procent.  

 

Finansinspektionen konstaterar i remisspromemorian att begreppet kapitalfrigörings-

krediter inte definieras i svensk rätt. Bankföreningen anser att detta är en betydande 

brist, speciellt sett i skenet av att denna typ av kredit kan växa förhållandevis kraftigt 

i omfattning om den till skillnad mot andra bostadskrediter inte omfattas av 

amorteringskrav.  

 

Sammanfattningsvis anser Bankföreningen att frågan om ett undantag från ett 

bärande inslag i regleringen av bolån måste kunna motiveras med starka skäl från 

ett konsumentperspektiv, vara väl underbyggt och analyserat samt bygga på en 

tydlig definition av vilken typ av kredit som undantas.  

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Rickard Eriksson 

 


