
 QDi Fakta
Sparar på 
amorteringen
�Q En kund hos 

Nordea som har 
köpt en bostad  
för 3 miljoner  
kronor och som 
har lånat upp till 
bolånetaket på 
2,55 miljoner kro-
nor (85 procent 
av bostadens vär-
de) kan slippa 
amorteringar på 
drygt 2 000  
kronor i månaden 
om lånet tas hos 
Nordea i stället 
för hos SEB, en-
ligt Di:s beräk-
ningar. 
�Q Nordea-

kundens månat-
liga amortering 
kan bli knappt 
1 700 kronor  
i månaden jäm-
fört med SEB-
kundens 3 750 
kronor i månaden. 
Samtidigt blir 
ränte kostnaden 
för bostaden på 
sikt lägre hos 
SEB.

 QDi Fakta
Bankernas amorteringskrav
PROCENT SEB SHB SWEDBANK NORDEA SBAB

Andel av bolåne- 
kunderna som  
amorterar 50 70 65 Cirka 70 65
Krav på amortering  
över 75 procent  krav  rek. rek krav krav
Andel av bolåne- 
marknaden* 15,5 23,4 26,3 14,6 7

*Baserad på utlåning till hushåll med säkerhet i bostad. 
Källa SCB/Bankföreningen juni 2012

EGEN LINJE. SEB, med informationschefen Viveka Hirdman-Ryrberg och vd Annika Falkengren, fordrar att bolånekunder amor-
terar på lånen. FOTO: CLAES-GÖRAN FLINCK 

SEB:s höjda krav 
en överraskning
SEB kräver amortering på bolån ned till  
70 procent av bostadens värde. Övriga ban-
ker förvånas över SEB:s nya krav. 

Di har gått igenom bankernas krav.

SEB har gått från att rekom-
mendera en amortering ned 
till 75 procent av bostadens 
marknadsvärde till att kräva 
att kunder amorterar ned till 
70 procent av bostadens 
värde.

”Vi inför detta krav efter-
som vi tycker att det är sunt 
att amortera och bygga upp ett 
sparande över tiden”, säger 
SEB:s informationschef 
Viveka Hirdman-Ryrberg.

”Detta gäller endast nya 
lån. Det sker ingen förändring 
för befintliga lån. I samband 
med att befintliga lån ska för-
längas kommer vi att kontakta 
alla som har en belåningsgrad 
över 70 procent och rekom-
mendera dem att amortera på 
sitt lån, men där blir det inget 
krav”, fortsätter hon.

Har tio år på sig
Belåningen över 70 procent 
ska amorteras under en tio-
årsperiod. SEB rekommende-
rar sedan att det resterande 
lånet understigande 70 pro-
cent av marknadsvärdet 
amorteras under en 60-års-

period. Men detta är inget 
krav.

”Med en amortering på 60 
år bygger du över tid upp ett 
eget sparande”, säger Viveka 
Hirdman-Ryrberg.

SEB:s konkurrent Nordea 
kräver en amortering ned till 
75 procent av värdet, i enlighet 
med Bankföreningens rekom-
mendation. 

”Vi kräver amortering ned 
till 75 procent av bostadens 
värde. Därunder kanske kun-
den först behöver betala av på 
andra eventuella skulder”, 
säger Michael Skytt, vd för 
Nordea Hypotek.

Nordeakunder testas
En Nordeakund ska kunna 
amortera ned all sin belåning 
över 75 procent under maxi-
malt 15 år.

Till skillnad från SEB 
rekommenderar inte Nordea 
att kunden amorterar på bolå-
net understigande 75 procent 
av marknadsvärdet.

”För att över huvud taget få 
ett bolån hos oss testar vi att 
kunden klarar av att betala av 

hela bolånet under en 50-års-
period. Men det är inget vi 
sedan rekommenderar att 
kunden  
ska göra”, säger Michael Skytt.

Statliga SBAB resonerar 
ungefär på samma sätt som 
Nordea.

”Kravet att amortera ned 
till 75 procent gäller alla nya 
bolån, det går inte att komma 
runt”, säger SBAB:s presschef 
Bernd Schmitz.

Branschens egna råd
Handelsbanken har inga 
skarpa krav utan följer Bank-
föreningens rekommendation.

”Vi är inte för att generellt 
krav, vi följer Bankförening-
ens rekommendation om att 

kunden ska amortera ned till 
75 procent. Sedan finns det 
alltid undantag, med kunder 
som kanske har säkerheter 
någon annanstans”, säger 
Handelsbankens presstales-
man Henrik Westman.

Därunder anser sig Han-
delsbanken trygg med 
rådande amorteringskultur 
bland sina kunder, då amor-
teringssnittiden på ett bolån i 
Handelsbanken ligger på 
totalt 40 år.

Swedbank har heller inga 
krav utan följer också Bank-
föreningens rekommenda-
tion. Detta trots att Swedbanks 
vd Michael Wolf i somras 
skickade ett uppmärksammat 
brev till finansdepartementet, 
Riksbanken och Finansin-
spektionen i vilket han lanse-
rade ett förslag om lagstiftad 
amortering på bolån.

”Vi uttrycker det inte som 
krav. Men vi följer Bankfören-
ingens rekommendationer 
och har nästan en hundrapro-
centig följsamhet på amorte-
ringen ned till 75 procent”, 
säger Swedbanks presschef 
Peter Borsos.
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Den sexåriga svenska hyrlagerked-
jan Selstor, med åtta anläggningar 
i Stockholm och Mellansverige, 
har köpts av den danska kollegan 
Pelican Self Storage. Avtalet blev 
klart i går.

Bedömare uppskattar köpeskil-
lingen till runt 700 miljoner kronor.

Säljare är Selstors huvudägare risk-
kapitalföretaget Smedvig Capital, ett 
norskt familjeföretag som äger 81 pro-
cent, och som nu säljer bolaget efter  
4,5 år.

Köparen Pelican, som till drygt  
90 procent ägs av det amerikanska pen-
sionsbolaget M3, tar över hela Selstor. 
Pelican har fyra hyrlager i Danmark och 
åtta i Finland och tillsammans med de 
åtta i Sverige blir det 20 totalt. 

”Vi ska expandera och skapa ett 
ledande nordiskt self store-bolag. När 
våra redan påbörjade anläggningar är 
klara är vi näst störst i Norden efter 
Shurgard”, säger Claus Mathisen, vd 
och grundare av Pelican 2009 tillsam-
mans med Nordic real estate partners. 
2013 väntas Pelicankoncernen omsätta 
150 Mkr, varav Selstor väntas stå för  
50 Mkr.

Utblick över Europa
Pelican och Selstor värderas tillsam-
mans till 1,5 miljarder kronor, enligt 
Claus Mathisen. Selstors fastighets-
värde uppgick senast till cirka 700 Mkr

Selstor grundades 2007 bland annat 
av Michael Fogelberg, ”lagerkungen” 
kallad för att han har byggt upp self 
store-marknaden i Sverige. Han är inte 
bara ordförande i Sveriges utan även  
i Europas branschorganisation.

Det började med att Michael Fogel-
berg tog Shurgard till Europa i ett sam-
riskbolag med de amerikanska ägarna 
och öppnade sex anläggningar i Bel-
gien. Han tog även Shurgard till Sverige 
och etablerade 21 Shurgard av de 30 
som finns i dag, och byggde upp 7 av 
de10 som finns i Danmark. Sedan sålde 
han allt och etablerade Selstor. 

”Tillgång till kapital”
Han och hans far Åke Fogelberg samt 
fyra andra intressenter investerade  
45 Mkr i Selstor. Året efter, när det 
norska familjebolaget Smedvig Capital 
blev ägare till 45 procent, värderades 
Selstor till 227 Mkr.

Michael Fogelberg blir kvar som vd 
för Sverige.

”Jag kommer även att svara för de 
nordiska länderna och för nyetable-
ringen. Nyckeln till att växa är tillgång 
till kapital, för det här är en kapitalkrä-
vande bransch eftersom alla anlägg-
ningar ligger i egna fastigheter. Nu har 
vi en stark ägare”, säger Michael Fogel-
berg.

Selstor ska fortsätta att växa med tre 
fyra anläggningar om året. 

REET WAIKLA
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VÄXER. Selstore med vd:n Michael  
Fogelberg. FOTO: KARIN SKOOG  

Svenska 
hyrlager 
blir danska
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