




















Statistik for Lemvig Kommune
Udbetalte ejerskiftelån til helårsbeboelse
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Statistik for Lemvig Kommune
Belåningsprocenter for udbetalte ejerskiftelån til helårsbeboelse i 2019
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Belåningsprocenter

Belåningsprocenter ejerskiftelån 2019

• Alene 2 ud af 21 handler i postnummer 7620 er ikke belånt 
med 80%

• … og i de 2 sager med lavere belåning har låntager søgt om lavere 
belåning! 

• Nordea Kredit har finansieret ca. 22% af offentliggjorte 
handler med helsårsboliger i Lemvig Kommune i første 
halvår 2019



• Hvad rækker økonomien til?
• Rammen for familiens fremtidige økonomi afklares med familiens bankrådgiver
• Bankrådgiveren rådgiver om alle boligkøbets faser
• Når drømmeboligen er fundet afklares familiens låneønsker, herunder valg af låntype

• Når familien har fundet drømmeboligen
• Det er overvejende lokale mæglere fra Danbolig der laver vurderinger for Nordea Kredit. Det vil sige, at det er en autoriseret 

ejendomsmægler i det lokalområde hvor boligen ligger, som laver vurderingen
• Udgangspunktet for vurderingen er – udover mæglerens lokalkendskab til boligmarkedet – en skabelon som er fuldkommen 

ens for hele landet, og som overholder myndighedernes krav
• Når familiens økonomi er godkendt og vurderingen er lavet, tilbyder Nordea Kredit som udgangspunkt 80% belåning i frie 

handler med almindelige ejerboliger, uanset postnummer

• Lånet effektueres
• Det er familiens bankrådgiver, der afgør om der kan tilbydes 80% belåning – eneste forudsætning er, at ejendommen ikke har 

fået en lav karakter på følgende 3 nøgleområder: omsættelighed, beliggenhed og vedligeholdelse
• Mere end 80% af alle vurderinger får gode karakterer på alle områder, og kan således tilbydes 80% belåning

• Lav karakter på et af de 3 nøgleområder
• Nordea Kredit gennemgår familiens økonomi og vurderingen af ejendommen manuelt og tager herefter stilling til 

belåningsprocenten

Når private køber bolig





Træpilleforbruget i energisektoren (Energistyrelsen)




