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BANK OG REALKREDIT, RENTER, SEPTEMBER 2022 

Igen positiv rente på 
privatkunders indlån 

Danskernes indlån blev i september forrentet med 

0,17 pct. i gennemsnit. Det er første gang siden ja-

nuar 2021, at den gennemsnitlige indlånsrente for 

danske privatkunder ikke er negativ. Stigningen kom-

mer i kølvandet på Nationalbankens renteforhøjelser 

over de seneste måneder. I den forbindelse har pen-

geinstitutterne valgt gradvist at fjerne negative renter 

for privatkunders indlån. 

1,4 mia. kr. i negative renter siden starten af 2021 

I perioden, hvor gennemsnitsrenten har været nega-

tiv, har danske privatkunder netto betalt samlet ca. 

1,4 mia. kr. i renter for deres indlån. I den tilsvarende 

periode steg danskernes indlån fra 1.007 mia. kr. til 

1.083 mia. kr. Negative renter har for de fleste 

privatkunders vedkommende primært været gæl-

dende for den del af indlånet, som oversteg en vis be-

løbsgrænse.  

Renterne hævet efter Nationalbankens forhøjelser 

I Danmark er Nationalbankens pengepolitiske renter 

som følge af fastkurspolitikken dedikeret til at holde 

kronekursen stabil over for euroen. Da Den Europæi-

ske Centralbank og Nationalbanken hævede deres 

renter ad to omgange hen over juli og september, an-

noncerede størstedelen af de danske pengeinstitutter 

kort efter, at de ville hæve deres renter. Pengeinstitut-

ternes højere renter på indlån betød, at de danske 

privatkunder tjente 115 mio. kr. i renter på deres sam-

lede indlån i september. 

 

Højere indlånsrenter følges af højere udlånsrenter 

De fleste pengeinstitutter indførte de nye rentesat-

ser på indlån  ganske kort efter Nationalbankens 

renteforhøjelse i juli. I samme omgang annoncerede 

flere institutter forhøjelser af renterne på udlån for 

privatkunderne. Hovedparten af disse forhøjelser på 

udlånsrenter vil dog først være trådt i kraft fra og 

med oktober. 

Forskellen mellem institutternes udlåns- og indlåns-

renter kaldes rentemarginalen. Den giver et billede 

af, hvad bankerne tjener på at låne deres kunders 

indlån ud. Rentemarginalen har over for privatkun-

derne været reduceret under de seneste års lave 

rentemiljø. 

MERE INFORMATION OM STATISTIKKEN HER 

 

 Indlån fra danske privatkunder forrentes positivt 

for første gang siden 2020 
   

 

 

 

 

 

Anm.: Figuren viser den gennemsnitlige effektive indlånsrente for 

danske private husholdningers (sektor 1430) indlån ekskl. 

puljeordninger i danske kroner. Find figurdata her (link). 
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/Bank%20og%20realkredit.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Rentestatistik%20for%20penge-%20og%20realkreditinstitutter/20221027_STATISTIK_figurdata.xlsx?Web=1

