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BANK OG REALKREDIT, BALANCER, OKTOBER 2019 

21 pct. af husholdning-
ernes gæld angår enkelt-
mandsvirksomheder  

Danske husholdningers samlede bank- og realkre-

ditgæld er ved udgangen af oktober 2.474 mia. kr., 

svarende til 110 pct. af bruttonationalprodukt. Hus-

holdningssektorens gæld udgøres af henholdsvis 

privatkunders og enkeltmandsvirksomheders gæld. 

Den overvejende del af gælden, 1.950 mia. kr. (79 

pct.), er primært relateret til privatkunder mens de 

resterende 524 mia. kr. (21 pct.) er relateret til en-

keltmandsvirksomheder.   

Stabil andel af husholdningernes gæld 

Enkeltmandsvirksomheder har historisk udgjort en 

betydelig andel af danske husholdningers bank- og 

realkreditgæld. En andel som har været forholdsvis 

stabil over tid på omkring de 20 pct. Også i en inter-

national sammenhæng er enkeltmandsvirksomhe-

ders andel af de danske husholdningers bank- og 

realkreditgæld stor. 

Landbrug fylder stadig, men mindre end tidligere 

Antallet af traditionelle enkeltmandsvirksomheder i 

landbruget har været faldende (link), og det samme 

har branchens samlede bank- og realkreditgæld. 

Branchen landbrug mv. udgør dog stadig omkring 

halvdelen af enkeltmandsvirksomhedernes samlede 

bank- og realkreditgæld.  

Forskel på låntyper 

Privatkunder og enkeltmandsvirksomheder har pri-

mært gæld med sikkerhed i fast ejendom. En større 

del af enkeltmandsvirksomhedernes gæld er med 

variabel rente i forhold til privatkundernes (hen-

holdsvis 76 og 62 pct.). Der afdrages samtidig på en 

mindre del af enkeltmandsvirksomhedernes gæld 

end privatkundernes (henholdsvis 49 og 56 pct.).  

Afgrænsning af enkeltmandsvirksomheder 

Enkeltmandsvirksomheder er generelt karakteriseret 

ved, at indkomsten fra virksomheden (fx landbrug) 

har en væsentlig betydning for kundens økonomi. 

Hvis en privatperson har et CVR-nummer, vurderer 

banken eller realkreditinstituttet således, om perso-

nen skal indgå som enkeltmandsvirksomhed eller 

privatkunde. 
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Anm.: Bank- og realkreditudlån til danske husholdninger ultimo 

oktober 2019, opgjort til markedsværdi. 
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https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=29376
https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Bank-og-realkredit-balancer-20191127.aspx

