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BANK OG REALKREDIT, RENTER, NOVEMBER 2020 

Afdrag på en større del 
af realkreditgælden 

Danskernes realkreditgæld med afdrag var 955 mia. 

kr. ved udgangen af november 2020 og er dermed 

øget med 38 mia. kr. i 2020. Danskerne afdrager nu 

på 55,3 pct. af deres realkreditgæld mod 55,0 pct. i 

begyndelsen af 2020.  

Siden 2015 har danskernes realkreditgæld med af-

drag været støt stigende. Udviklingen i realkredit-

gælden med afdrag bestemmes især af omfanget af 

nye lån med afdrag og omlægninger af eksisterende 

lån uden afdrag til lån med afdrag. I samme retning 

trækker udløb af afdragsfrihed, mens afdragsbeta-

linger på realkreditgælden med afdrag løbende 

nedbringer gælden.  

Nye lån og omlægninger bidrager mest 

Nye lån og omlægninger af eksisterende lån har 

samlet set øget realkreditgælden med afdrag med 

58 mia. kr. Især fastforrentede realkredit lån med 

afdrag, som er steget med 76 mia. kr. som følge af 

nye lån og omlægninger. Indfrielser af lån med vari-

abel rente og afdrag overstiger derimod omfanget 

af nye lån og omlægninger til lån med variabel rente 

og afdrag med 18 mia. kr. 

Udløb af afdragsfrihed øger gælden med afdrag  

13 mia. kr. af stigningen i danskernes realkreditgæld 

med afdrag stammer fra udløb af afdragsfrihed på 

eksisterende realkreditgæld. De faldende renter si-

den finanskrisen har betydet, at det især er låntage-

re med variabelt forrentede lån, der har beholdt de-

res lån, indtil afdragsfriheden er udløbet. Stigningen 

i gæld med afdrag dækker dog også over aktive 

valg om at stoppe den afdragsfrie periode og be-

gynde at afdrage på gælden. 

Afdrag har reduceret gælden med 32,6 mia. kr.  

Danskerne har til og med november afdraget for 

32,6 mia. kr. i 2020. Det lægger en naturlig dæmper 

på stigningen i realkreditgælden med afdrag. De 

lave renter har givet mere luft til løbende at betale af 

på gælden. Samtidig favoriserer bidragssatserne lån 

med afdrag. Det forventes, at danskernes samlede 

afdrag på realkreditgælden for 2020 vil nå op på i 

omegnen af 41 mia. kr., hvilket vil være ny rekord. 

 

Danskernes samlede realkreditgæld med og uden 

afdrag var 1.725 mia. kr. i november 2020. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Ændring i danskernes realkreditgæld    

   

 

 

 

Anm.: Ændring i udestående realkreditgæld alle valuta til danske 

husholdninger med sikkerhed i ejerboliger og fritidshuse 

fra januar til november 2020, nominel værdi. Udløb af af-

dragsfrihed inkluderer ændringer i gælden grundet aktive 

valg om at stoppe afdragsfriheden.   
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