
	

	

Æ n d r i n g s f o r s l a g  
 

til 
 

Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel 
virksomhed  

(Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede 
realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer m.v.) 

 
 Af erhvervs- og vækstministeren tiltrådt af […]: 

 
 

Til § 1 
 
1) Nr. 1 affattes således:  
 
»1. § 6 affattes således: 
 
»§ 6. Hvis løbetiden på et realkreditlån er længere end løbetiden på de bagvedliggende 
realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer, og 
de bagvedliggende obligationer er fast forrentet og har en løbetid på op til og med 12 måneder ved 
refinansieringen af lånet, gælder det for de obligationer, der ved udløb skal erstattes af nye 
obligationer ved refinansiering, at såfremt den effektive rente i forbindelse med refinansiering 
bliver mere end 5 procentpoint højere end den effektive rente fastlagt i forbindelse med den seneste 
refinansiering, forlænges løbetiden på de pågældende obligationer med 12 måneder. Ved de 
pågældende obligationers udløb efter den 12 måneders forlængelse, skal der udstedes nye 
obligationer til erstatning herfor. Ved denne udstedelse finder 1. pkt. ikke anvendelse.  
  Stk. 2. Hvis løbetiden på et realkreditlån er længere end løbetiden på de bagvedliggende 
realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer, og 
de bagvedliggende obligationer er fast forrentet og har en løbetid på op til og med 12 måneder ved 
refinansieringen af lånet eller er forlænget efter stk. 1, gælder det for de obligationer, der ved udløb 
skal erstattes af nye obligationer ved refinansiering, at såfremt der ikke er aftagere til alle de 
nødvendige nye obligationer, forlænges løbetiden på de pågældende obligationer med 12 måneder 
ad gangen, indtil der kan gennemføres refinansiering, hvor der er aftagere til alle de nødvendige nye 
obligationer. 
  Stk. 3. Renten på obligationer, der er forlænget efter stk. 1 eller 2, fastsættes til den effektive rente 
på obligationen fastlagt i forbindelse med den seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. Renten 
fastsættes første gang løbetiden på obligationerne forlænges. Ved yderligere forlængelser af 
løbetiden i medfør af stk. 2 finder renten fastsat i 1. pkt. fortsat anvendelse. 
  Stk. 4. Hvis løbetiden på et realkreditlån er længere end løbetiden på de bagvedliggende 
realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer, og 
de bagvedliggende obligationer er fast forrentet og har en løbetid på op til og med 12 måneder ved 
refinansieringen af lånet, skal renten, som låntager skal betale i de situationer, hvor løbetiden på 
obligationerne er forlænget efter stk. 1 eller 2, være baseret på renten efter stk. 3. 
  Stk. 5. Forlængelse i henhold til stk. 1 eller 2, fratager ikke realkreditinstituttets låntagere retten til 
at foretage hel eller delvis indfrielse af lån, der er ydet på grundlag af udstedelse af 
realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer. 



	

	

  Stk. 6. Stk. 1 gælder ikke for realkreditlån ydet mod pant i fast ejendom beliggende uden for 
Danmark.  
  Stk.7. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om forlængelse af obligationer 
omfattet af stk. 1 og 2, og jf. § 32.«« 
[Præcisering af bestemmelsen vedrørende betingelser for forlængelse af obligationer med løbetid til 
og med 12 måneder] 
 
2) Nr. 2 affattes således:   
 
»2. § 6 affattes således:  
 
»§ 6. Hvis løbetiden på et realkreditlån er længere end løbetiden på de bagvedliggende 
realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer, og 
de bagvedliggende obligationer er fast forrentet og har en løbetid på op til og med 12 måneder ved 
refinansieringen af lånet, gælder det for de obligationer, der ved udløb skal erstattes af nye 
obligationer ved refinansiering, at såfremt den effektive rente i forbindelse med refinansiering 
bliver mere end 5 procentpoint højere end den effektive rente fastlagt i forbindelse med den seneste 
refinansiering, forlænges løbetiden på de pågældende obligationer med 12 måneder. Ved de 
pågældende obligationers udløb efter den 12 måneders forlængelse, skal der udstedes nye 
obligationer til erstatning herfor. Ved denne udstedelse finder 1. pkt. ikke anvendelse. 
  Stk. 2. Hvis løbetiden på et realkreditlån er længere end løbetiden på de bagvedliggende 
realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer, og 
de bagvedliggende obligationer er fast forrentet og har en løbetid over 12 måneder og op til og med 
24 måneder ved refinansieringen af lånet, gælder det for de obligationer, der ved udløb skal erstattes 
af nye obligationer, at såfremt den effektive rente i forbindelse med refinansiering bliver mere end 5 
procentpoint højere end den effektive rente på en tilsvarende obligation med samme restløbetid 11-
14 måneder tidligere, forlænges løbetiden på de pågældende obligationer med 12 måneder. Ved de 
pågældende obligationers udløb efter den 12 måneders forlængelse, skal der udstedes nye 
obligationer til erstatning herfor. Ved denne udstedelse finder 1. pkt. ikke anvendelse. 
  Stk. 3. Hvis løbetiden på et realkreditlån er længere end løbetiden på de bagvedliggende 
realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer, og 
de bagvedliggende obligationer er variabelt forrentet og har en løbetid på op til og med 24 måneder 
ved refinansiering af lånet, gælder det, at renten ved rentefastsættelsen ikke kan blive mere end 5 
procentpoint højere end den senest fastsatte rente og skal forblive uændret i 12 måneder eller frem 
til næste refinansiering, medmindre der fastsættes en lavere rente inden for de 12 måneder eller 
inden næste refinansiering. Såfremt renten i forbindelse med refinansieringen bliver mere end 5 
procentpoint højere end den senest fastsatte rente på de hidtidige obligationer, forlænges løbetiden 
på de pågældende obligationer med 12 måneder. Ved de pågældende obligationers udløb efter den 
12 måneders forlængelse, skal der udstedes nye obligationer til erstatning herfor. Ved denne 
udstedelse finder 2. pkt. ikke anvendelse. 
  Stk. 4. Hvis løbetiden på et realkreditlån er længere end løbetiden på de bagvedliggende 
realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer, 
gælder det for de obligationer, der ved udløb skal erstattes af nye obligationer for at refinansiere 
lånet, at såfremt der ikke er aftagere til alle de nødvendige nye obligationer, forlænges løbetiden på 
de pågældende obligationer med 12 måneder ad gangen, indtil der kan gennemføres refinansiering, 
hvor der er aftagere til alle de nødvendige nye obligationer. 
  Stk. 5. Uanset stk. 2, 3 og 4 kan der ved manglende refinansiering af lån, hvor de bagvedliggende 
obligationer har en løbetid på over 12 måneder ved refinansieringen af lånet, forsøges en 



	

	

refinansiering af lånet med obligationer med en kortere løbetid forud for forlængelsen efter stk. 2, 3 
eller 4. 
  Stk. 6. Renten på obligationer, der er fast forrentet, og som har en løbetid på op til og med 12 
måneder ved refinansieringen af lånet og er forlænget efter stk. 1 eller 4, fastsættes til den effektive 
rente fastlagt i forbindelse med den seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. Renten fastsættes 
første gang, løbetiden på obligationerne forlænges. Ved yderligere forlængelser af løbetiden i 
medfør af stk. 4 finder renten fastsat i medfør af 1. pkt. fortsat anvendelse. 
  Stk. 7. Renten på obligationer, der er fast forrentet, og som har en løbetid i intervallet fra 12 til og 
med 24 måneder ved refinansieringen af lånet og er forlænget efter stk. 2 eller 4, fastsættes til den 
effektive rente på en tilsvarende obligation med samme restløbetid 11-14 måneder tidligere tillagt 5 
procentpoint. Renten på obligationer, der er fast forrentet, og som har en løbetid på over 24 
måneder ved refinansieringen af lånet og er forlænget efter stk. 4, fastsættes til den effektive rente 
på en obligation med 11-14 måneders restløbetid fastsat 11-14 måneder tidligere tillagt 5 
procentpoint. Renten fastsættes første gang, løbetiden på obligationerne forlænges. Ved yderligere 
forlængelser af løbetiden i medfør af stk. 4 finder renten fastsat i medfør af 1. eller 2. pkt. fortsat 
anvendelse. 
  Stk. 8. Renten på obligationer, der er variabelt forrentet og forlænget efter stk. 3 eller 4, fastsættes 
til den senest fastsatte rente tillagt 5 procentpoint. Den fastsatte rente efter 1. pkt. skal forblive 
uændret i de 12 måneder, forlængelsen løber. Renten fastsættes første gang, løbetiden på 
obligationerne forlænges. Ved yderligere forlængelser af løbetiden i medfør af stk. 4 finder renten 
fastsat i medfør af 1. pkt. fortsat anvendelse.  
  Stk. 9. Hvis løbetiden på et realkreditlån er længere end løbetiden på de bagvedliggende 
realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer, og 
de bagvedliggende obligationer er variabelt eller fast forrentet, skal renten, som låntager skal betale 
i de situationer, hvor løbetiden på obligationerne er forlænget efter stk. 1-4, være baseret på renten 
fastsat efter stk. 6-8. 
  Stk. 10. Forlængelse i henhold til stk. 1-4, fratager ikke realkreditinstituttets låntagere retten til at 
foretage hel eller delvis indfrielse af lån ydet på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer, 
særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer. 
  Stk. 11. Stk. 1-3 gælder ikke for realkreditlån ydet mod pant i fast ejendom beliggende uden for 
Danmark. 
  Stk. 12. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om forlængelse af obligationer 
omfattet af stk. 1-3 og § 32.«« 
[ Præcisering af bestemmelsen vedrørende betingelser for forlængelse af obligationer til ikke 
forfinansierede lån uanset obligationernes løbetid ] 
 
3) I den under nr. 3 foreslåede § 15 a udgår i stk. 1 »og § 32, stk. 6«, og i stk. 2 indsættes efter 
»optager« ordene: »eller har optaget«.  
[ Lån optaget som ekstra sikkerhed] 
 
4) Nr. 4 affattes således:  
 
»I § 32 indsættes som stk. 6 og 7. 
  »Stk. 6. Såfremt rekonstruktøren eller kurator ikke må udstede refinansieringsobligationer, jf. stk. 
4, eller hvis der ikke er tilstrækkeligt med aftagere til alle de nødvendige nye obligationer, 
forlænges løbetiden på de pågældende obligationer med ét år ad gangen. Rekonstruktøren eller 
kurator fastsætter renten på de forlængede obligationer til en variabel referencerente tillagt op til 5 
procentpoint.  



	

	

  Stk. 7. Hvis obligationer forlænges som følge af, at det i forbindelse med refinansiering 
konstateres, at der ikke er tilstrækkeligt med aftagere til alle de nødvendige nye obligationer, jf. § 
32, stk. 6, skal løbetiden for lån optaget som ekstra sikkerhed i medfør af § 15, der ordinært 
forfalder i forlængelsen, og som er knyttet til de obligationer, der forlænges, forlænges svarende til 
løbetiden på de pågældende forlængede obligationer.«« 
[Præcisering af bestemmelsen vedrørende forlængelse af obligationer ved rekonstruktion eller 
konkurs] 
 

Til § 2 
 

5) Nr. 2 affattes således: 
  
»2. I § 152 b indsættes som stk. 4-9: 
 
  »Stk. 4. For lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer, hvor løbetiden på 
obligationerne er kortere end løbetiden på de bagvedliggende lån, skal det fremgå af 
obligationsvilkårene, prospektet eller andet udbudsmateriale, at administrator i situationer omfattet 
af § 247 a og i overensstemmelse med betingelserne i § 247 h, stk. 4, kan forlænge obligationerne 
med ét år ad gangen. Den pålydende rente på de forlængede obligationer fastsættes til en variabel 
referencerente tillagt op til 5 procentpoint. Det skal desuden fremgå af obligationsvilkårene, 
prospektet eller andet udbudsmateriale, at administrator kan indfri obligationerne til kurs pari. 
  Stk. 5. For låneaftaler indgået efter 1. april 2014 skal det fremgå særskilt af lånevilkårene, at 
administrator kan hæve rentesatsen som følge af ændrede finansieringsvilkår, jf. stk. 4. 
  Stk. 6. Hvis særligt dækkede obligationer forlænges i henhold til stk. 4, skal løbetiden for lån 
optaget som ekstra sikkerhed i medfør af stk. 1, forlænges svarende til løbetiden på de ændrede 
obligationer. 
  Stk. 7. Løbetiden for særligt dækkede obligationer skal på udstedelsestidspunktet være over 24 
måneder. 
  Stk. 8. Stk. 4-7, gælder ikke for særligt dækkede obligationer udstedt fra et særskilt register på 
grundlag af aktiver, der ikke på alle områder overholder de danske regler, men derimod på de 
fravegne områder overholder reglerne om aktiver, der ligger til sikkerhed for særligt dækkede 
obligationer i lande indenfor Den Europæiske Union eller lande, som Den Europæiske Union har 
indgået aftale med på det finansielle område, hvor de grænseoverskridende aktiviteter udøves, og 
hvor pantet er beliggende. 
  Stk. 9. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om forlængelse af obligationer i 
medfør af stk. 4 herunder om rentefastsættelse.«« 
[Præcisering af bestemmelsen vedrørende betingelser for administrators forlængelse af særligt 
dækkede obligationer] 
 
 
6) Nr. 3 udgår.  
[Konsekvensændring af at bemyndigelsen for erhvervs- og vækstministeren indsættes i § 152 b, stk. 
9] 

Til § 3 
 
7) I stk. 1 ændres »31. marts« til: »1. april«.  
 
[Udsættelse af lovens ikrafttræden] 



	

	

 
8) I stk. 2 slettes efter »nr. 2« henvisningen til »og 6« og der indsættes efter »kraft« ordet: »den«.    
[Lovteknisk justering]  
 
9) Efter stk. 2 indsættes som nye stykker: 
» Stk. 3. § 2 træder i kraft den 1. januar 2015.  
Stk. 4. § 152 b, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2, træder i 
kraft den 1. april 2014. « 
[Stk. 3-5 bliver herefter stk. 5-7] 
 
[Udskudt ikrafttræden] 
		



	

	

B e m æ r k n i n g e r  
 

Til § 1 
 

Til nr. 1 
 

I § 6 ændres ”til 14 måneder ved udstedelsen” til ”til og med 12 måneder ved refinansieringen af 
lånet”. Baggrunden for ændringen er at sikre realkreditinstitutterne den nødvendige fleksibilitet ved 
salg af obligationer til refinansiering, og at sikre at refinansiering af de korteste rentetilpasningslån 
omfattes uafhængigt af tidspunkt for udstedelse af obligationerne. Ved refinansiering af lånet menes 
terminstidspunktet, altså det tidspunkt hvor fundingen af lånet skifter fra den udløbende obligation 
til de nyudstedte obligation. ”Følges af ny udstedelse” ændres til ”erstattes af nye obligationer”. Der 
er tale om en sproglig tilpasning, der skal tydeliggøre, at der ikke nødvendigvis skal være tale om 
en nyudstedelse af obligationer, men at der også kan være tale om salg fra en allerede åben serie 
eller om genbrug af obligationer. ”Rente fastsat ved udstedelse af obligationen” ændres til ”rente 
fastsat i forbindelse med seneste refinansiering”. Der er tale om en sproglig tilpasning, der skal 
præcisere, hvornår renten fastlægges som en konsekvensændring af, at lovteksten ikke længere 
bruger begrebet udstedelse af obligationen, men i stedet refinansieringen af lånet.  
 
Det kan af praktiske og administrative årsager forekomme, at der sker en rentestigning på mere end 
de 5 procentpoint. Instituttet skal dog tilrettelægge dets obligationssalg, så der alene kan ske en 
overskridelse for en begrænset del af en obligationsudstedelse, som skal erstatte obligationer, der 
udløber. Instituttet må kun gennemføre en auktion eller lignende, hvis det umiddelbart forud for 
auktionen har en berettiget forventning om, at salget på auktionen kan gennemføres uden, at der 
sker en rentestigning på 5 procentpoint.  Såfremt en auktion eller lignende fører til en rentestigning 
på mere end 5 procentpoint, skal instituttet stoppe salget og kan først genoptage det, hvis det har en 
berettiget forventning om, at salget på auktionen kan gennemføres uden, at der sker en rentestigning 
på 5 procentpoint. 
 
I stk. 3 og 4 ændres ”Den effektive rente” til ”renten”. Der er tale om en sproglig tilpasning, der 
tydeliggør hvilke dele af renten, der udgøres af tillæg.  
 
Der indsættes et nyt stk. 6. Bestemmelsen undtager udenlandske realkreditlån, forstået som 
realkreditlån ydet mod pant i fast ejendom beliggende uden for Danmark, fra reglerne om 
rentetrigger. Baggrunden for undtagelse af de udenlandske lån er, at det ikke vurderes 
hensigtsmæssigt med en regel om rentetrigger, der muligvis ikke ville kunne håndhæves fuldt ud i 
andre retssystemer.  
 
Det eksisterende stk. 6 bliver herefter stk. 7. I stk. 7 ændres ”ændring, jf. § 32” til ” jf. § 32.” Der er 
tale om en sproglig præcisering.  
 

Til nr. 2 
 

I § 6 ændres ”14 måneder ved udstedelsen” til ”til og med 12 måneder ved refinansieringen af 
lånet”. Baggrunden for ændringen er at sikre realkreditinstitutterne den nødvendige fleksibilitet ved 
salg af obligationer til refinansiering, og for at sikre, at refinansiering af de korteste 
rentetilpasningslån omfattes uafhængigt af tidspunkt for udstedelse af obligationerne. Ved 
refinansiering af lånet menes terminstidspunktet, altså det tidspunkt, hvor fundingen af lånet skifter 



	

	

fra den udløbende obligation til de nyudstedte obligationer. ”Følges af ny udstedelse” ændres til 
”erstattes af nye obligationer”. Der er tale om en sproglig tilpasning, der skal tydeliggøre, at der 
ikke nødvendigvis skal være tale om en nyudstedelse af obligationer, men at der også kan være tale 
om salg fra en allerede åben serie eller om genbrug af obligationer. ”Rente fastsat ved udstedelse af 
obligationen” ændres til ”rente fastsat i forbindelse med seneste refinansiering”. Der er tale om en 
sproglig tilpasning, der skal præcisere, hvornår renten fastlægges som en konsekvensændring af, at 
lovteksten ikke længere bruger begrebet udstedelse af obligationen, men i stedet refinansieringen af 
lånet I stk. 3 og 4 ændres ”Den effektive rente” til ”renten”.  Der er tale om en sproglig tilpasning, 
der tydeliggør hvilke dele af renten, der udgøres af tillæg.  
 
Det kan af praktiske og administrative årsager forekomme, at der sker en rentestigning på mere end 
de 5 procentpoint. Instituttet skal dog tilrettelægge dets obligationssalg, så der alene kan ske en 
overskridelse for en begrænset del af en obligationsudstedelse, som skal erstatte obligationer, der 
udløber. Instituttet må kun gennemføre en auktion eller lignende, hvis det umiddelbart forud for 
auktionen har en berettiget forventning om, at salget på auktionen kan gennemføres uden, at der 
sker en rentestigning på 5 procentpoint.  Såfremt en auktion eller lignende fører til en rentestigning 
på mere end 5 procentpoint, skal instituttet stoppe salget og kan først genoptage det, hvis det har en 
berettiget forventning om, at salget på auktionen kan gennemføres uden, at der sker en rentestigning 
på 5 procentpoint. 
 
I stk. 2 ændres ”fra 14 måneder og op til” til ”over 12 måneder og op til”. Baggrunden for 
ændringen er at konsekvensrette i forhold til ændringen i stk. 1. Yderligere ændres ”op til 37 
måneder” til ”op til og med 24 måneder”. Det indebærer, at der alene gælder en rentetrigger for de 
korteste rentetilpasningslån. Der indføres samtidig et forbud for pengeinstitutter mod udstedelse af 
særligt dækkede obligationer med en løbetid på 24 måneder og derunder, jf. lovforslagets § 2, nr. 2. 
Dette sikrer ensartede konkurrencevilkår for penge- og realkreditinstitutter. Endelig ændres ”en 
tilsvarende obligation ved dens udstedelse 11-14 måneder tidligere” til ”en tilsvarende obligation 
med samme restløbetid 11-14 måneder tidligere”. Herved sikres, at det 11-14 måneder før 
refinansieringen skal observeres, i forhold til hvilken effektiv obligationsrente på en tilsvarende 
obligation med en restløbetid med samme refinansieringsinterval som det specifikke lån 
rentetriggeren udløses.   
 
Stk. 3 ændres således, at stk. 3 kun omfatter realkreditlån, hvor løbetiden på lånet er længere end 
løbetiden på de bagvedliggende realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller 
særligt dækkede obligationer, og de bagvedliggende obligationer er variabelt forrentet og har en 
løbetid på op til og med 24 måneder ved refinansiering af lånet. Stk. 3 ændres endvidere således, at 
fastlåsningen af renten, såfremt renten i forbindelse med en rentefastsættelse bliver mere end 5 
procentpoint højere end den senest fastsatte rente, indebærer, at renten skal forblive uændret i 12 
måneder eller frem til næste refinansiering, medmindre der fastsættes en lavere rente inden for de 
12 måneder eller inden næste refinansiering. Stk. 3 ændres endvidere således, at der sker 
forlængelse af de hidtidige obligationer i 12 måneder, såfremt renten i forbindelse med 
refinansieringen bliver mere end 5 procentpoint højere end den senest fastsatte rente på de 
pågældende obligationer. Denne mekanisme finder ikke anvendelse, når der efter 12 måneder skal 
udstedes nye obligationer til erstatning for de forlængede obligationer.  
 
I stk. 5 ændres ”hvor de bagvedliggende obligationer har en løbetid på over 14 måneder” til ”hvor 
de bagvedliggende obligationer har en løbetid på over 12 måneder”. Baggrunden for ændringen er 
at konsekvensrette i forhold til ændringen i stk. 1. 



	

	

 
Stk. 7 ændres således, at renten på baggrund af en forlængelse af obligationer til finansiering af lån 
med refinansiering sjældnere end hver 24. måned fastsættes til den effektive rente på en obligation 
med 11-14 måneders restløbetid fastsat 11-14 måneder tidligere tillagt 5 procentpoint. Hensigten 
med ændringen er at undgå, at realkreditinstitutterne skal udstede for mange nye obligationsserier, 
hvilket kan mindske likviditeten i obligationsserierne. 
 
Stk. 8 vedrørende rentefastsættelse for forlængede obligationer konsekvensrettes i 
overensstemmelse med ændringen af stk. 3. Det indebærer, at hvis renten i forbindelse med en 
refinansiering bliver mere end 5 procentpoint højere end den senest fastsatte rente, forlænges 
løbetiden på de bagvedliggende obligationer med 12 måneder. Renten fastsættes ved forlængelse af 
obligationerne til den senest fastsatte rente tillagt 5 procentpoint. Renten skal forblive uændret i de 
12 måneder, som forlængelsen løber. 
 
Der indsættes et nyt stk. 11. Bestemmelsen undtager udenlandske realkreditlån, forstået som 
realkreditlån ydet mod pant i fast ejendom beliggende udenfor Danmark, fra reglerne om 
rentetrigger. Baggrunden for undtagelse af de udenlandske lån er, at det ikke vurderes 
hensigtsmæssigt med en regel om rentetrigger, der muligvis ikke ville kunne håndhæves fuldt ud i 
andre retssystemer.  
 
Det eksisterende stk. 11 bliver herefter stk. 12. I stk. 11 ændres ”ændring, jf. § 32” til ” jf. § 32.” 
Der er tale om en sproglig præcisering. 
 

Til nr. 3 
 

I § 15 a ændres ”forlængelsen” til ”forlængelsesperioden” og ”optager” ændres til ”optager eller har 
optaget”. Der er tale om en sproglig præcisering.  
 
Henvisningen til § 32 slettes. Baggrunden for dette er, at der er indsat et nyt stk. 7 i § 32, der 
håndterer forlængelse af obligationer i en afviklingssituation. 
 

Til nr. 4 
 

Afsigelse af konkursdekret eller indledning af rekonstruktionsbehandling indebærer ikke i sig selv, 
at obligationerne forlænges. Bestemmelsen ændres således, at obligationer forlænges med 12 
måneder ad gangen i tilfælde af, at kurator eller rekonstruktør vurderer, at han ikke vil kunne 
honorere sine forpligtelser over for alle de eksisterende obligationsinvestorer, såfremt der udstedes 
refinansieringsobligationer, eller hvis der ikke er tilstrækkeligt med aftagere til obligationerne. 
Obligationerne ændres således ikke til fastforrentede obligationer med samme løbetid som de 
bagvedliggende lån. Kurator eller rekonstruktør fastsætter renten på de forlængede obligationer til 
en variabel referencerente tillagt op til 5 procentpoint. Dette kan fortsættes hele lånets restløbetid. 
Kurator eller rekonstruktør kan indfri obligationerne til kurs pari. Baggrunden for ændringen er en 
tilpasning til de foreslåede regler for afviklingssituationen i forhold til særligt dækkede obligationer 
udstedt af pengeinstitutter.  
 
Der indsættes et nyt stk. 7. Bestemmelsen beskriver håndtering af ekstra sikkerhed i de tilfælde, 
hvor realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer 
eller refinansieringsobligationer forlænges i en afviklingssituation. 



	

	

 
Strafbestemmelsen slettes. Forslaget er tilpasset, hvorefter der ikke længere fastsættes konkrete 
regler, realkreditinstitutterne skal overholde, men derimod regler, der gælder direkte for 
realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer samt 
realkreditlån. 
 

Til § 2 
 

Til nr. 5 
 
 

I stk. 5 ændres ”efter lovens ikrafttrædelse” til ”1. april 2014”. Der er tale om en sproglig 
præcisering.   
 
I stk. 6 ændres ”ændres” til ”forlænges”. Der er tale om en sproglig præcisering.   
 
I stk. 7 ændres ”mindst” til ”over”. Ændringen sker for at sikre ensartede konkurrencevilkår for 
penge- og realkreditinstitutter, jf. bemærkningerne ovenfor til § 1, nr. 2. 
 

Til nr. 6 
 

Der er tale om en konsekvensændring af, at bemyndigelsen for erhvervs- og vækstministeren til at 
fastsætte næremere regler om forlængelse af obligationer og herunder om rentefastsættelse, 
indsættes i § 152 b, stk. 9. 
 

Til § 3  
 

Til nr. 7 
 

I stk. 1 udskydes ikrafttrædelsesdatoen for den del af loven, der sættes i kraft i 2014 med én dag, 
således at ikrafttrædelsesdatoen ikke vanskeliggør afvikling af refinansiering af lån pr. 1. april 2014. 
 

Til nr. 8 
 

Der er tale om en lovteknisk justering.  
 

Til nr. 9 
	

Ændringen rykker ikrafttrædelsestidspunktet for de bestemmelser, der vedrører særligt dækkede 
obligationer udstedt af pengeinstitutter. Baggrunden for ændringen er at sikre pengeinstitutternes 
mulighed for at tilrette prospekter, lånevilkår m.v. inden lovens ikrafttræden. 
Ikrafttrædelsestidspunktet for forbuddet mod udstedelse af særligt dækkede obligationer med en 
løbetid op til og med 24 måneder bibeholdes, da der ikke gælder et hensyn i forhold til at tilrette 
prospekter, lånevilkår m.v. i denne sammenhæng.  

 
 


