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Optøede feriepenge får 
indlånet over billionen  

Danske privatkunders samlede indlån nåede ved 

udgangen af oktober op på 1.020 mia. kr. Dermed 

oversteg indlånet for første gang en billion kr. Alene 

i oktober øgede danskerne deres indlån med hele 

28,6 mia. kr. Stigningen er godt hjulpet på vej af den 

ekstraordinære udbetaling af indefrosne feriepenge, 

hvor danskerne i oktober fik udbetalt 28,2 mia. kr. 

efter skat, ifølge tal fra ATP.  

Indlånet stiger, selv om negative renter udbredes 

Danskerne har længe øget deres indlån. Det er sket i 

en periode, hvor flere af bankerne har varslet yderli-

gere nedsættelser af beløbsgrænserne for, hvornår 

kundernes indlån forrentes negativt. De varslede 

beløbsgrænser er dog stadig på et niveau, hvor de 

negative renter kun vil ramme en mindre del af pri-

vatkunderne. Det skyldes, at kun relativt få danskere 

har store indlån.   

Gennemsnitsrenten er kunstigt høj og positiv 

Trods udbredelsen af negative renter var den gen-

nemsnitlige indlånsrente i oktober 0,10 pct. Renten 

holdes kunstigt højt af de såkaldte udlånsrelaterede 

indlån
1
, dvs. indlån, der modsvares af en uudnyttet 

del af lånerammen på fx et prioritetslån. Ser man 

bort fra de udlånsrelaterede indlån, er renten nega-

tiv i gennemsnit. Præcist hvor negativ, er der endnu 

ikke datagrundlag til at vurdere. Disse tal forventes 

tidligst offentliggjort primo 2021.  

Bankernes indlånsmarginal er fortsat negativ 

Når bankerne modtager indlån fra deres kunder, kan 

de umiddelbart vælge at placere de modtagne ind-

lån i pengemarkedet. Forskellen mellem indlånsren-

ten og pengemarkedsrenten er et udtryk for, hvor 

meget et indlån isoleret set betyder for bankens ind-

tjening. Denne forskel betegnes indlånsmarginalen. 

Bankernes indlånsmarginal over for privatkunder 

blev negativ efter finanskrisen og er det stadig. Ind-

lån fra privatkunder, som ikke lånes ud til andre 

kunder eller på anden vis placeres til højere rente 

end indlånsrenten, er isoleret set en udgift for ban-

kerne.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 

1
 De udlånsrelaterede indlån har typisk en rente, som afspejler renteni-

veauet på det tilknyttede udlån. 

 Danskernes indlån har for første gang 

rundet 1 billion kr. 
  

 

 

 

 

Anm.: Indlån i alt fra danske lønmodtagere, pensionister mv. 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/Bank-og-realkredit-renter-20201126.aspx

