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Stigningen i realkreditinstitutternes bidragssatser koster forbrugerne 

dyrt. Da konkurrencen ikke har fungeret, er satserne steget voldsomt, 

selv om institutternes omkostninger ikke er steget. Det skal være billigt 

og nemt for kunderne at flytte realkreditinstitut, når bidragssatsen hæ-

ves.  
 

 

Baggrund 

Realkredit er et område præget af dårlig kon-

kurrence. Realkreditmarkedet er hen over 

årene blevet mindre gennemsigtigt, hvilket 

også har gjort det lettere at hæve priserne. 

Forbrugeren har svært ved at gennemskue 

prisstrukturen, fordi bidraget afhænger af så 

mange forhold: lånetype, løbetid, beliggenhed, 

kursskæring, bidragstillæg og beregningsmo-

del.  

 

Det er dyrt at skifte realkreditinstitut, og det 

hæmmer forbrugernes muligheder for at sætte 

konkurrencen i kraft. 

 

Realkreditinstitutterne siger, at de ikke har 

planer om at sætte bidragssatserne ned. De 

argumenterer med, at de skal bruge mere kapi-

tal til at opfylde lovgivningens kapitalkrav.  

Men hvis konkurrencen fungerede, ville de 

ikke kunne sende hele regningen videre til 

forbrugerne. Så måtte i hvert fald en del af 

omkostningerne dækkes gennem effektivise-

ringer eller lavere udbytte til ejerne.  

Konkurrencen ville fungere bedre, hvis forbru-

gerne flyttede til en anden og billigere udbyder, 

når prisen blev for høj. Sådan er det på marke-

der, hvor konkurrencen fungerer.  

 

Hvad betyder det for forbrugerne? 

Bidragssatserne er steget voldsomt og er på et 

meget højt niveau. Bidragssatsen er et gebyr, 

der både skal dække realkreditinstituttets 

omkostninger til administration, kapital som 

følge af den finansielle regulering, men også 

overskud til realkreditselskabet. For en gen-

nemsnitlig boligejer med en realkreditgæld på 

1.200.000 kroner kan stigningen i satserne 

give en ekstraregning på over 1.000 kr. hver 

måned. For større lån langt mere.  

 

Realkreditselskaberne siger, at sammenlignet 

med udlandet har vi et billigt realkreditsystem. 

Men 1.000 kr. i ekstraregning til forbrugeren 

er 1.000 kr. mindre i budgettet, ligegyldigt 

hvad det koster i udlandet. 

 

Det er meget svært for boligejerne at gøre 

noget for at få en lavere sats, for der er enighed 
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 Der skal være effektiv konkurrence på realkreditmarkedet.  Når konkurrencen ikke fungerer på et 

så vigtigt område, medfører det velfærdstab for forbrugerne og samfundet. 

 Der skal være øget gennemsigtighed på priserne. Det skal branchen sikre. 

 Det skal gøres billigere at skifte realkreditinstitut, når bidraget på realkreditlånet ændres. 

 Alle bør kunne få et lån, hvis de lever op til de almindelige kriterier og har råd til at tilbagebetale 

det. 

 Konkurrencerådets bekymring over den manglende konkurrence er velfunderet. 

 



 

 

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 85.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk. 

blandt realkreditinstitutterne om, at satserne 

skal sættes op.  

 

I realkreditbranchen virker konkurrencen ikke, 

så når alle institutterne hæver prisen, er der 

ikke noget at gøre for forbrugerne.  

 

Ifølge lovgivningen har realkreditinstituttet ret 

til at ændre bidragssatserne. For forbrugerne 

virker det urimeligt i et kontraktforhold, der 

løber i op til 30 år, hvor det er dyrt at flytte til 

et andet institut. 

 

Løsningsforslag 

Bidragssatserne skal afspejle de reelle og rime-

lige omkostninger i realkreditselskaberne.  

 

Det skal være let og billigt at skifte selskab, 

ikke mindst når prisen bliver sat op. I den 

situation skal det være gebyrfrit at komme ud 

af et lån, så vi kan få bedre konkurrence mel-

lem selskaberne.  

 

Adgangen til vilkårlige og urimelige prisstig-

ninger på andre typer af boliglån skal begræn-

ses.  

 

Danmark skal have en realkreditsektor med 

god forbrugerbeskyttelse, og hvor alle kan få et 

lån, hvis de lever op til de almindelige kriterier 

og har råd til at tilbagebetale det. 

 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger 

Seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, mbp@fbr.dk / 2715  7435, eller vicedirektør Vagn Jelsøe, 

vj@fbr.dk  / 2280 6106. 

 

 

                                                                    
1 https://www.kfst.dk/analyser/kfst/publikationer/dansk/2019/20190219-realkredit-og-prioritetslaan/ 
2 https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/nyheder/fakta/2017/konkurrenceraadets-anbefalinger-for-

realkreditmarkedet/ 

 

Faktaboks 

 

 Det er meget dyrt at flytte realkreditinstitut.  Selv efter den mindre rabat på flytteomkostningerne, 

som trådte i kraft medio 2017. 

 En rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra februar 2019 viser, at mobiliteten er faldet, 

dvs. at færre skifter realkreditinstitut1. 

 Forbrugerrådet Tænk støtter mange af Konkurrencerådets anbefalinger fra 2017 til at skabe øget 

konkurrence til gavn for forbrugerne og samfundet. Flere af anbefalingerne vil gøre realkredit-

markedet mere gennemsigtigt og mere konkurrencepræget2. 
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