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BANK OG REALKREDIT, RENTER, AUGUST 2018 

Ti års rentefald på  
boliglån 

Renterne på danskernes boliglån er faldet siden 

2008. Fra en gennemsnitlig rente inkl. bidrag på tæt 

ved 6 pct. i 2008 til under 2,2 pct. i august 2018. Det 

er samtidig det laveste niveau siden statistikkens 

begyndelse i 2003. 

Det er både realkreditlånene og banklånene, der 

står bag faldet i den gennemsnitlige rente på bolig-

lån. Renten på begge låntyper er siden 2008 faldet 

stort set lige meget. 

For banklånenes vedkommende skyldes de seneste 

måneders fald bl.a. øget konkurrence. Derimod har 

renten på nye realkreditlån ligget mere stabilt.  

En ændring i den gennemsnitlige rente på boliglån 

påvirkes ikke kun af renteændringer på de underlig-

gende lån men afhænger også af lånesammensæt-

ningen på realkredit- og banklån. 

Da banklånene fylder mindre af de samlede boliglån, 

har banklånenes rentefald mindre effekt på den 

gennemsnitlige rente. 

De seneste år ses der en tendens til, at husholdnin-

gerne vælger boliglån med længere rentebinding. 

Det vil typisk give en højere gennemsnitlig rente.  

Generelt er lån med afdrag også blevet mere popu-

lære. Det trækker mod en lavere gennemsnitlig ren-

te inkl. bidrag, da lån med afdrag har en lavere bi-

dragssats end et tilsvarende lån uden afdrag. 

Renteforskellen mellem udestående lån og nye lån er 

siden 2008 blevet mindre. Renten på nye lån har i 

2018 været på omtrent samme niveau som renten på 

udestående lån.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Rekordlav rente på husholdningernes 

boliglån 

Figur   

 

 

 

 

Anm.: Renten på boliglån dækker over bank- og realkreditlån 

inkl. bidrag, primært med sikkerhed i fast ejendom. 
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2018/Bank-og-realkredit-Renter-20180927.aspx

