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BANK OG REALKREDIT, RENTER, SEPTEMBER 2021 

Indlånsrenten for private 
falder fortsat 

I september 2021 var den gennemsnitlige rente på 

danske privatkunders almindelige indlån -0,31 pct. 

p.a. Det svarer til, at danskerne i september betalte 

64 mio. kr. i rente på deres almindelige indlån. For 

nyligt har flere af de større banker sænket deres ind-

lånsrente fra -0,6 pct. til -0,7 pct., hvilket foventeligt 

vil sænke den gennemsnitlige indlånsrente yderlige-

re de kommende måneder. 

 

Sommeren bød på justeringer af beløbsgrænser 

De sidste af de store og mellemstore banker juste-

rede i løbet sommeren deres beløbsgrænse, for 

hvornår indlån forrentes negativt, fra 250.000 kr. til 

100.000 kr., hvilket nu er den typiske grænse for pri-

vatkunder med Nemkonto. Det var hovedsageligt de 

ændrede beløbsgrænser, der drev faldet i gennem-

snitsrenten i løbet af sommermånederne. Det sam-

me gælder faldet omkring årskiftet, hvor størstede-

len af de store og mellemstore banker sænkede de-

res beløbsgrænser. 

 

Udlånsrenten er faldet mere end indlånsrenten 

Selvom mange danskerne nok ærgrer sig over at 

skulle betale for at have penge stående i banken, så 

har danskerne med gæld omvendt noget at glæde 

sig over. Samtidig med indlånsrenten er udlånsren-

ten også faldet. Når renten falder, bliver det billigere 

for danskerne at lånefinansiere køb af fx ny bolig, ny 

bil eller et nyt køkken.  

 

Siden januar 2019 er den gennemsnitlige rente på 

det samlede udlån fra penge- og realkreditinstitutter 

faldet med 0,51 procentpoint, mens renten på indlån 

er faldet med 0,39 procentpoint. 

 

Indlånet er nedbragt med 38 mia. siden toppen 

Indlånet toppede senest i april 2021 og er siden 

nedbragt med 38 mia. kr. Særligt den rekordstore 

reduktion i indlånet i august måned på mere end 16 

mia. kr. bidrog til at nedbringe det samlede indlån. 

En analyse fra Nationalbanken har vist, at privatkun-

der typisk nedbringer deres indlån og søger mod 

investeringer (fx investeringsbeviser), når de har ud-

sigt til negative indlånsrenter.1 

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 
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 Se Alexander Meldgaard Otte, Morten Spange og Rasmus Kofoed 

Mandsberg, Privatkunders reaktion på negative indlånsrenter, Dan-

marks Nationalbank Analyse, nr. 9, april 2021. 

 Den gennemsnitlige indlånsrente for 

privatkunder er -0,31 pct. 
  

 

 

 

 

Anm.: Indlån i danske kroner uden binding fra danske lønmodta-

gere, pensionister mv. ekskl. udlånsrelaterede indlån, hvor 

udlånsrelaterede indlån svarer til den uudnyttede del af 

lånerammen på fx et prioritetslån og forrentes typisk som 

udlån. Seneste observation for september 2021 er frem-

skrevet. Find figurdata her. 
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/Rentestatistik-for-penge--og-realkreditinstitutter.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Rentestatistik%20for%20penge-%20og%20realkreditinstitutter/20211027_STATISTIK_figurdata.xlsx

