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Gæld til det offentlige
fordelt på geografi, køn
og alder
Gældsstyrelsen har opgjort danskernes gæld til det
offentlige for 2020. Tallene viser, at sjællændere i
gennemsnit skylder flest penge til det offentlige.
Derudover er skyldnerne bredt fordelt på alder,
mens den typiske skyldner er en mand.
Omkring 1,1 mio. danskere har i dag gæld til det offentlige for blandt andet ubetalte skatter, underholdsbidrag og politibøder. Danskerne har i gennemsnit gæld
til det offentlige for 105.000 kr. Men der er stor forskel på den enkeltes gæld, der
varierer fra få kroner til store millionbeløb.
Samtidig dækker gennemsnittet over store regionale forskelle. I Region Sjælland
er den gennemsnitlige gæld pr. skyldner således højest med 127.000 kr. Til sammenligning er den gennemsnitlige gæld lavest i Region Midtjylland med 95.000
kr., jf. figur 1.
Figur 1. Skyldnere og gennemsnitlig gæld fordelt på region.

Region Nordjylland
Andel skyldnere: 14 %
Gennemsnit: 97.000 kr.

Region Midtjylland
Andel skyldnere: 14 %
Gennemsnit: 95.000 kr.

Region Hovedstaden
Andel skyldnere: 16 %
Gennemsnit: 119.000 kr.
Region Syddanmark
Andel skyldnere: 15 %
Gennemsnit: 98.000 kr.

Region Sjælland
Andel skyldnere: 17 %
Gennemsnit: 127.000 kr.

Kilde: Gældsstyrelsen.
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Andelen af borgere med gæld til det offentlige er størst i Region Sjælland. Her
skylder 17 pct. af indbyggerne penge til det offentlige, mens Region Midtjylland
og Region Nordjylland har den laveste andel med 14 pct. af borgerne.
På kommuneniveau er der ligeledes store forskelle. Skyldnere i Glostrup Kommune har den højeste gennemsnitlige gæld med knap 180.000 kr. I den modsatte ende befinder Fanø Kommune sig med den laveste gennemsnitlige gæld
pr. skyldner. Her er beløbet omkring 65.000 kr.
Andelen af borgere, der skylder penge til det offentlige, er størst i Lolland Kommune med 22 pct., mens Allerød Kommune har den laveste andel. Her har hver
10. borger gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Boks 1. Fordeling af gæld i Danmark
Gældsstyrelsen har udarbejdet et danmarkskort, hvor gælden er fordelt på kommuneniveau. Her findes oplysninger om, hvor stor en procentdel af kommunens indbyggere, der har gæld til det offentlige samt hvor mange skyldnere, der er. Derudover er der information om, hvad skyldnere i en given kommune i gennemsnit har af gæld, og
hvad gælden samlet set er i kommunen.
Se mere på: www.gaeldst.dk/skyldnerkort

Bred fordeling af skyldnere efter alder, mens mænd i gennemsnit skylder mere
Gældsstyrelsens tal viser også, at skyldnerne aldersmæssigt fordeler sig bredt.
82 pct. af skyldnerne befinder sig i alderen 20-59, hvori de enkelte aldersgrupperinger hver især indeholder mellem 18 og 22 pct. af skyldnerne, jf. figur 2.
Ikke overraskende udgør de yngste borgere den mindste gruppe skyldnere. Kun
2 pct. af skyldnerne er endnu ikke fyldt 20 år, mens borgere over 70 år udgør 5
pct. af det samlede antal skyldnere, jf. figur 2.
Figur 1. Skyldnere fordelt efter aldersgruppe ultimo 2020.
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Samtidig er der også forskel på antallet af skyldnere fordelt på køn og deres
gennemsnitlige gæld. Mænd udgør således 63 pct. af skyldnerne. Derudover
skylder mænd i gennemsnit flere penge til det offentlige end kvinder. Den
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mandlige skyldners gennemsnitlige gæld til det offentlige er på ca. 140.000 kr.,
mens de kvindelige skyldnere i gennemsnit har gæld for ca. 57.000 kr. til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Rekordhøjt provenu i 2020
Det er Gældsstyrelsens opgave at inddrive gæld på vegne af de hundredvis af
offentlige kreditorer fra både stat, kommuner og offentlige virksomheder, som
danskerne skylder penge. Gældsstyrelsen inddrev i 2020 et rekordhøjt provenu
på 10,4 mia. kr. igennem en række indsatser som lønindeholdelse, rykkerudsending samt modregning.
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