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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 1. mars 2001

om førehandsopplysningar til forbrukarane frå långjevarar som tilbyr bustadlån(*)

[meld under nummeret K(2001) 477]

(2001/193/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLES-
SKAPA —

som viser til traktaten om skipinga av Det europeiske felles-
skapet, særleg artikkel 211 andre leddet, og

som legg desse synsmåtane til grunn:

1) Det er svært viktig for Fellesskapet å verkeleggjere ein 
indre marknad for finansielle tenester som gjev forbruka-
rane eit høgt vernenivå. Underskrivinga av ei avtale om 
bustadlån er ofte den viktigaste finansielle plikta som ein 
forbrukar tek på seg. Bustadlån er ei finansiell teneste der 
auka verksemd over landegrensene kan kome forbruka-
rane til monaleg nytte, på det vilkåret at det finst fullgode 
vernetiltak. 

2) I denne samanhengen er det avgjerande at dei opplys-
ningane om kva vilkår som gjeld for bustadlån innanfor 
Fellesskapet, og som vert gjevne før avtala vert under-
skriven, er klare og kan jamførast. Difor bør långjevarane 
oppmodast om å gje forbrukarane to sett med harmoni-
serte opplysningar: eitt med allmenne opplysningar og 
eitt med særskilde opplysningar. Dei sistnemnde opplys-
ningane bør gjevast skriftleg i eit standardisert format, 
kalla «standardisert europeisk opplysningsskjema». 

3) Både dei allmenne og dei særskilde opplysningane som 
långjevarane skal gje forbrukarane, er vortne fastsette 
etter drøftingar mellom dei samanslutningane og orga-
nisasjonane som representerer høvesvis långjevarar og 
forbrukarar, under leiing av Kommisjonen. Desse drøf-
tingane har ført til at det er fastsett eit sett med frivillige 
åtferdsreglar for førehandsopplysningar om bustadlån 
(heretter kalla «åtferdsreglane»), og eit eksemplar av  
 
 
 
 

desse kan skaffast frå dei långjevarane som har slutta  
seg til desse åtferdsreglane. Alle långjevarar som tilbyr 
bustadlån, kan slutte seg til åtferdsreglane, utan omsyn til 
om dei tilhøyrer ei av dei samanslutningane som har teke 
del i drøftingane, eller ikkje.

4) I visse medlemsstatar finst det alt nasjonale krav til kva 
tilleggsopplysningar forbrukarane kan få før dei skriv 
under ei avtale om bustadlån. Det er ønskjeleg at desse 
tilleggsopplysningane vert tekne inn i det standardiserte 
europeiske opplysningsskjemaet, og at dette skjer på ein 
slik måte at det vert mogleg for forbrukarane å jamføre 
opplysningar frå ulike statar i Fellesskapet. Dersom ein 
medlemsstat pålegg långjevarar frå andre medlemsstatar 
å gje forbrukarane tilleggsopplysningar før ei avtale vert 
underskriven ut over det som er ført opp i vedlegga, vert 
han oppmoda om å sikre at desse opplysningane er i sam-
svar med fellesskapsretten.

5) Denne rekommandasjonen bør gjelde både for bustad-
lån som er gjevne innanfor éin stat, og for bustadlån 
som er gjevne på tvers av landegrensene, men bør ikkje 
gjelde for kredittavtaler som er omfatta av rådsdirektiv  
87/102/EØF av 22. desember 1986 om tilnærming av 
medlemsstatenes lover og forskrifter om forbruker- 
kreditt(1), sist endra ved europaparlaments- og rådsdirek-
tiv 98/7/EF(2).

6) Kommisjonen vil skipe eit sentralt register over långjeva-
rar som tilbyr bustadlån, som skal innehalde opplysningar 
om at desse långjevarane har slutta seg til åtferdsreglane 
eller ikkje, og om datoen då dei eventuelt melde frå til 
Kommisjonen om slik tilslutning. Kommisjonen vil gjere 
høvelege tiltak for å sikre at ålmenta får tilgang til det 
sentrale registeret. 

7) Kommisjonen vil overvake etterlevinga av denne rekom-
mandasjonen og vurdere kva verknader han har. Dersom 
rekommandasjonen ikkje vert etterlevd på ein tilfredsstil-
lande måte, vil Kommisjonen vurdere om det skal gjerast 
framlegg om bindande regelverk —

2005/EØS/27/39

(1) TEF L 42 av 12.2.1987, s. 48.
(2) TEF L 101 av 1.4.1998, s. 17.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 69 av 10.3.2001, s. 25, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003, s. 27.
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TILRÅR FØLGJANDE:

Artikkel 1

Verkeområde

Denne rekommandasjonen omfattar førehandsopplysningar til 
forbrukarane i samband med bustadlån som er gjevne innanfor 
éin stat, og bustadlån som er gjevne på tvers av landegren-
sene.

Kredittavtaler som er omfatta av direktiv 87/102/EØF, høyrer 
ikkje inn under verkeområdet til denne rekommandasjonen.

Artikkel 2

Definisjon

I denne rekommandasjonen tyder «bustadlån» ein kreditt som 
vert gjeven til ein forbrukar til kjøp eller ombygging av ein 
privat fast eigedom som forbrukaren eig eller ønskjer å skaffe 
seg, og som er sikra anten ved pant i fast eigedom eller ved 
anna trygd som vanlegvis vert nytta til dette føremålet i ein 
medlemsstat.

Artikkel 3

Prinsipp

Før avtala vert underskriven bør långjevaren syte for at for-
brukaren får:

a) allmenne opplysningar slik det er gjort greie for i ved-
legg I, 

b) særskilde opplysningar i samsvar med eit «standardisert 
europeisk opplysningsskjema» slik det er gjort greie for i 
vedlegg II.

Långjevaren bør dessutan gje forbrukaren opplysningar om 
namnet på og adressa og telefonnummeret til det rette organet 
som forbrukaren kan vende seg til dersom det er problem 
i samband med bruken av dei frivillige åtferdsreglane for 
førehandsopplysningar om bustadlån (heretter kalla «åtferds-
reglane»).

Det er forbrukaren som tek den endelege avgjerda om å godta 
eit tilbod om lån frå ein långjevar.

Artikkel 4

Nasjonale krav om tilleggsopplysningar til forbrukarane 
før dei skriv under ei avtale om bustadlån

Dersom det alt finst nasjonale krav om at forbrukaren skal 
ha tilleggsopplysningar før han/ho skriv under ei avtale om 
bustadlån, vert medlemsstatane oppmoda om å gjere dei tiltaka 
som er naudsynte for at desse tilleggsopplysningane vert tekne 
inn i det standardiserte europeiske opplysningsskjemaet på ein 
måte som ikkje gjer det vanskelegare å jamføre opplysningar 
på tvers av landegrensene.

Medlemsstatane vert dessutan oppmoda om å sikre at slike 
tilleggskrav vert pålagde långjevarar frå andre medlemsstatar 
som tilbyr bustadlån i den aktuelle medlemsstaten berre der-
som desse tilleggskrava er i samsvar med fellesskapsretten.

I slike tilfelle vert vertsstaten oppmoda om å melde frå til 
Kommisjonen om desse krava, slik at Kommisjonen kan vur-
dere dei innanfor ramma av den overvakingsverksemda som er 
fastsett i artikkel 6.

Artikkel 5

Register skipa av Kommisjonen

Kommisjonen skal skipe eit sentralt register over långjevarar 
som tilbyr bustadlån, med opplysningar om at desse långjeva-
rane har slutta seg til åtferdsreglane, eller ikkje. 

Artikkel 6

Overvaking av Kommisjonen

Kommisjonen skal overvake etterlevinga av denne rekom-
mandasjonen.

To år etter at denne rekommandasjonen er vedteken, vil 
Kommisjonen vurdere kva verknader han har hatt. Vurderinga 
vil byggje på den overvakinga som Kommisjonen sjølv har 
gjort, på årlege framdriftsrapportar som vert utarbeidde av dei 
europeiske samanslutningane innanfor kredittsektoren, og på 
alle andre tilgjengelege opplysningar.

Artikkel 7

Sluttføresegn

Medlemsstatane og långjevarar som tilbyr bustadlån i 
Fellesskapet, utan omsyn til om dei er medlemmer av dei 
samanslutningane og organisasjonane som har teke del i drøf-
tingane om åtferdsreglane,  vert oppmoda om å rette seg etter 
denne rekommandasjonen seinast 30. september 2002.

Artikkel 8

Adressatar

Denne rekommandasjonen er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 1. mars 2001.

 For Kommisjonen

 Frederik BOLKESTEIN

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Dei innleiande opplysningane om bustadlån bør innehalde følgjande opplysningar, eller ha lagt ved seg følgjande opp-
lysningar i det same formatet som dei innleiande opplysningane:

A. Långjevar

 1. Namnet på og adressa til långjevaren.

 2. Namnet på og adressa til ein eventuell meklar.

B. Bustadlån

1. Føremåla som lånet kan nyttast til.

2. Form for trygd.

3. Oversikt over ulike typar tilgjengelege bustadlån, der det kort vert gjort greie for skilnadene mellom produkt 
med fast og flytande rente, og kva desse skilnadene inneber for forbrukaren.

4. Ulike typar rente — fast, flytande og kombinasjonar av begge.

5. Eit overslag over kva kostnader forbrukaren kan ha i samband med eit typisk bustadlån.

6. Ei liste over andre kostnader, t.d. til administrasjon, forsikring, juridisk handsaming, meklarar osv.

7. Ulike måtar å betale lånet tilbake på (medrekna tal på tilbakebetalingar, tal på terminar og storleiken på til-
bakebetalingane).

8. Høve til førtidig tilbakebetaling (og eventuelt på kva vilkår).

9. Om det er naudsynt å taksere eigedommen (og eventuelt kven som skal gjere dette).

10. Allmenne opplysningar om skattefrådrag for renter på bustadlån eller andre offentlege tilskot, eller opplysnin-
gar om kvar det er mogleg å få ytterlegare rådgjeving.

11. Eventuell tenkjetid.

12. Stadfesting av at institusjonen har slutta seg til åtferdsreglane, og opplysningar om at ein kopi av reglane finst 
tilgjengeleg hjå institusjonen.

________
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VEDLEGG II

STANDARDISERT EUROPEISK OPPLYSNINGSSKJEMA

Desse standardiserte opplysningane er ein integrert del av dei frivillige åtferdsreglane for  
førehandsopplysningar om bustadlån. Ein kopi av åtferdsreglane kan skaffast frå långjevaren Dykkar.

Emne Omtale

Innleiande tekst «Dette dokumentet er ikkje eit rettsleg bindande tilbod.

Tala er førde opp i god tru, og er ei nøyaktig attgjeving av det tilbodet som långjevaren vil gje under 
dei noverande marknadstilhøva og på grunnlag av dei opplysningane som er gjevne. Det skal likevel 
leggjast til at tala kan variere med marknadsutviklinga.

Desse opplysningane fører ikkje med seg noka plikt for långjevaren til å gje eit lån.»

1. Långjevar

2. Omtale av produktet Denne delen bør innehalde ein kort, men klar omtale av produktet.

Det bør gjerast klart om det er tale om pant i fast eigedom eller om det vert stilt noka anna vanleg 
nytta form for trygd.

Det bør gjerast klart om det produktet som det er gjeve tilbod om, er eit avdragsfritt bustadlån (der 
låntakaren betalar renter berre i låneperioden og heile gjelda vert betalt tilbake når låneperioden går 
ut), eller eit nedbetalingslån (der både renter og avdrag vert betalte gjennom heile låneperioden). 

Det bør gjerast klart om vilkåra for bustadlånet er avhengige av at forbrukaren betalar inn ein viss 
eigenkapital (som eventuelt utgjer ein prosentdel av verdien til bustaden).

Det bør gjerast uttrykkjeleg klart om vilkåra for bustadlånet er avhengige av garanti frå tredjemann, 
eller ikkje.

3. Nominell rente (rentetypen skal 
førast opp, saman med lengda på den 
fastsette perioden)

Denne delen bør innehalde opplysningar om det viktigaste vilkåret for lånet — rentesatsen. Omtala 
bør eventuelt innehalde opplysningar om korleis renta kan variere, m.a. om justeringsperiodar, 
bindingsperiodar og tilhøyrande straffeklausular, rentegolv og rentetak osv.

Dersom lånet har flytande rente, bør det opplysast om følgjande:

– om rentesatsen er knytt til ein indeks, og

– i så fall, om kva indekseringsmåte som er nytta.

4. Faktisk årsrente i prosent, på grunnlag 
av nasjonal lovgjeving, eller eventuelt 
effektiv rente

Dersom det ikkje er fastsett faktisk årsrente i prosent i nasjonal lovgjeving, bør den tilsvarande satsen 
for effektiv rente nyttast.

5. Storleiken på lånesummen, og valuta

6. Kor lenge låneavtala varer

7. Tal på avdrag og terminar (kan 
variere)

8. For nedbetalingslån: sum per 
innbetaling (kan variere)

9. For avdragsfrie bustadlån: 

 – sum per renteinnbetaling

 – sum per avdrag til nedbetaling av 
tilbakebetalingsinstrumentet

Långjevaren bør gjere greie for (i form av eit konkret tilfelle eller eit døme):

a)  kor store rentesummar som jamleg må betalast inn, i samsvar med talet på terminar (sjå nr. 7),

b)  kor store avdrag som jamleg må betalast inn for å betale ned tilbakebetalingsinstrumentet, i 
samsvar med talet på terminar (sjå nr. 7).

Det bør eventuelt åtvarast mot at tilbakebetalingsinstrumentet kanskje ikkje vil dekkje lånesummen.

Dersom långjevaren har tilbakebetalingsinstrumentet med i tilbodet sitt, bør det gjerast klart om 
tilbodet om lån er avhengig av at forbrukaren godtek betalingsplanen, eller ikkje.
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Emne Omtale

10. Eventuelle eingongskostnader som 
kjem i tillegg

Det må utarbeidast ei liste over dei eingongskostnadene som det er venta at forbrukaren skal betale 
når han/ho tek opp bustadlån.

Dersom desse kostnadene direkte eller indirekte er avhengige av långjevaren, bør det gjevast eit 
overslag over kor store dei er.

Det bør eventuelt gjerast klart om desse kostnadene må betalast anten lånet vert innvilga eller ikkje.

Slike kostnader kan t.d. omfatte:

– administrative kostnader,

– kostnader til juridisk handsaming,

– kostnader til taksering av eigedom.

Dersom eit tilbod er avhengig av om forbrukaren tek imot desse tenestene frå långjevaren (dersom 
dette er tillate etter nasjonal lovgjeving), bør dette gå klart fram.

11. Jamlege tilleggskostnader (som ikkje 
høyrer inn under nr. 8)

Lista over jamlege tilleggskostnader bør t.d. omfatte:

– forsikring mot manglande betaling (i tilfelle arbeidsløyse/dødsfall),

– brannforsikring,

– hus- og innbuforsikring.

Dersom eit tilbod er avhengig av om forbrukaren tek imot desse tenestene frå långjevaren (dersom 
dette er tillate etter nasjonal lovgjeving), bør dette gå klart fram.

12. 
Førtidig tilbakebetaling

Långjevaren bør opplyse om:

– høve til og vilkår for førtidig tilbakebetaling,

– eventuelle kostnader i samband med dette.

Dersom det enno ikkje er mogleg å opplyse om slike kostnader, bør det opplysast om at det skal 
betalast ein sum som er tilstrekkeleg til å dekkje dei utgiftene som långjevaren har til å avvikle 
lånet.

13. Interne klageordningar Namn, adresse og telefonnummer som forbrukaren kan vende seg til. 

14. Illustrerande nedbetalingstabell Långjevaren bør leggje fram ein illustrerande og samanfattande nedbetalingstabell som minst syner:

– månadlege eller eventuelt kvartalsvise innbetalingssummar for det første året,

– deretter årlege innbetalingssummar for resten av lånetida.

Tabellen bør innehalde opplysningar om:

– samla tilbakebetalingssum,

– samla rentesum,

– restgjeld,

– sum per innbetaling,

– samla gjeld og renter.

Det bør gjerast klart at tabellen berre er illustrerande, og han bør innehalde ei åtvaring dersom 
bustadlånet som det er gjeve tilbod om, har flytande rente.

15. Plikt til å ha bank- og lønskonto hjå 
långjevaren


