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BANK OG REALKREDIT, RENTER, SEPTEMBER 2019 

Realkreditrenten er nu i 
gennemsnit under 1 pct. 

Den gennemsnitlige effektive rente på danske pri-

vatkunders realkreditgæld har længe været falden-

de. I september tog den yderligere et hak ned på 

hele 0,07 procentpoint. Den effektive rente landede 

på 0,93 pct. og er dermed for første gang nogensin-

de under 1 pct. i gennemsnit. Renten inkl. bidrag er i 

gennemsnit 1,76 pct., hvilket også er ny bundrekord. 

Rentefald drevet af konverteringsbølge 

Det faldende renteniveau i 2019 har betydet, at re-

kordmange private låntagere har konverteret deres 

realkreditlån, hvilket helt naturligt har smittet af på 

danskernes gennemsnitlige rente. Afsmitningen i 

2019 har dog været ekstraordinær stor som følge af 

de store konverteringer af realkreditlån. Andelen af 

fast forrentede lån er i samme periode øget med 

næsten 3 procentpoint, hvilket isoleret set trækker 

mod højere gennemsnitlig rente. 

Halvdelen af danskernes lån har fået ny rente i år 

Til og med september måned i år har realkreditinsti-

tutterne udbetalt lån til danskerne for samlet 371 

mia. kr. med en gennemsnitlig effektiv rente på 0,90 

pct. Samlet set har omtrent halvdelen af danskernes 

realkreditlån fået ny rente i 2019, hvis man medreg-

ner rentetilpassede lån og lån med en referenceren-

te. 

Danskernes nye lån  

Af de mange nye lån er hele 79 pct. med fast rente, 

61 pct. er med afdrag, og 54 pct. er både med fast 

rente og afdrag. Den store andel af lån med fast ren-

te og afdrag kan skyldes, at låntagerne gerne vil ha-

ve vished om deres renteudgifter i fremtiden, og at 

mange samtidig ønsker at afdrage på gælden. Nogle 

låntagere kan også være begrænsede til at låne med 

fast rente og afdrag, ligesom at bidragssatserne fa-

voriserer disse lån. Fast rente og afdrag bidrager til 

at gøre danskerne mere robuste over for kommende 

rentestigninger og boligprisfald. 

Bidragssatsen faldet lidt  

I fraværet af nye stigninger i bidragssatserne har 

danskernes store appetit efter lån med fast rente og 

afdrag således betydet, at den gennemsnitlige bi-

dragssats de seneste år er faldet lidt. Bidragssatsen 

på danskernes realkreditlån er nu i gennemsnit 0,83 

pct. Til sammenligning er bidragssatsen 0,65 pct. for 

de nye lån med fast rente og afdrag udbetalt i 2019.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 Danskernes realkreditrente ekskl. bidrag har nu 

krydset 1 pct. i gennemsnit 
  

 

 

 

 

Anm.: Nye lån dækker over helt nye og aktivt genforhandlede 

udlån i danske kroner fra realkreditinstitutter til danske 

lønmodtagere, pensionister mv. 
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