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NOTAT 

 

Befolkningsregnskab for            
kommunerne, 2010-2015  
Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk 

 

 

Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den en-

kelte kommunes befolkningsudvikling. Der ses på fødselsoverskud, netto-

tilflytning og nettoindvandring. Der analyseres på perioden 2010-2015.  

Analysens hovedkonklusioner 

 I perioden 2010-2015 har 40 kommuner oplevet befolkningstilba-

gegang. For langt de fleste kommuner med befolkningsnedgang 

skyldes det både et fødselsunderskud og en nettofraflytning.  

 Alle kommuner har i perioden 2010-2015 haft en positiv netto-

indvandring, der har været med til at øge befolkningstilvæksten 

i de enkelte kommuner. Nettoindvandringen til landet har brem-

set en del af den negative befolkningsudvikling, der ellers ville 

have været i kommunerne.  

 Ses der på den nuværende udvikling er det kun 34 kommuner, 

der de sidste to år har oplevet en nedgang i befolkningstallet. 

Dobbelt så mange kommuner ville have haft befolkningsnedgang 

de sidste to år, hvis der ingen nettoindvandring havde været.  

 Danmarkskortet over mellemkommunale flytninger har ændret sig 

de sidste par år. Enkelte kommuner i Vest- og Sydsjælland er be-

gyndt at have en positiv tendens med flere til- end fraflyttere. 

 De unge under 25 år flytter i høj grad til de fire storbyer – Køben-

havn, Aarhus, Odense og Aalborg. Mens børnefamilierne i høj 

grad flytter fra storbykommunerne til de omkringliggende kommu-

ner.  
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Indledning 

I Danmark bor der knap 5,7 millioner personer (primo 2015). Det er en 

nettoforøgelse på ca. 125.000 svarende til 2,3 pct. flere personer end i 

2010. Befolkningsfremgangen skyldes både flere fødsler end dødsfald og 

en større indvandring end udvandring (Statistikbanken.dk).  

Udviklingen har været meget forskellig på tværs af kommunerne. Især 

kommuner, der i høj grad er præget af bymæssig bebyggelse og kommu-

ner i oplandet hertil, har oplevet, at indbyggertallet er steget betydeligt si-

den 2010, jf. figur 1. Kommuner præget af land- og naturområder og en 

lavere befolkningstæthed har oplevet en nedgang i befolkningstallet i 

samme periode. 

Formålet med analysenotat er at se nærmere på, hvad der forklarer den 

enkelte kommunes befolkningsudvikling. Der ses på fødselsoverskud, 

nettotilflytning og nettoindvandring. Der analyseres på perioden 2010-

2015. Derudover ses der på den nuværende befolkningsudvikling, ved at 

se på tendensen de sidste par år.  

 

Udviklingen i befolkningstallet 2010-2015 

Siden 2010 er befolkningen hovedsageligt steget i og omkring de to stør-

ste byer – København og Aarhus. Desuden har Aalborg og Horsens 

Kommuner oplevet en markant stigning i befolkningstallet i perioden 

2010-2015, jf. figur 1. Københavns Kommune har haft den største stig-

ning med knap 10 pct. fra 2010 til 2015.  

Derudover har en række kommuner i Trekantsområdet, i Midtjylland og 

på Midt- og Nordsjælland haft en moderat stigning i befolkningstallet.  

Kommuner markeret med grå har haft en stagnation i befolkningstilvæk-

sten i perioden. Det gælder en række kommuner i forskellige dele af lan-

det, f.eks. kommunerne omkring Aalborg, de Østfynske kommuner samt 

enkelte Sydsjællandske kommuner.  

Befolkningstallet er derimod faldet drastisk på de små ø-kommuner samt 

i Lemvig, Bornholm og Lolland Kommuner. Derudover har en række kom-

muner i det nordvestlige og sydlige Jylland, på Fyn, i Vest- og Sydsjæl-

land oplevet befolkningsnedgang. 40 kommuner har i perioden 2010-

2015 haft et fald i befolkningstallet. 
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Figur 1: Udviklingen i befolkningstallet for perioden 2010-2015

 

Note: Kommuner markeret med gråt er kommuner med stort set uændret befolkningstal.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, FOLK1 

 

En kommunes befolkningsudvikling kan forklares med tre parametre – 

antallet af fødsler i forhold til dødsfald, betegnet fødselsoverskud eller 

fødselsunderskud. Antallet af tilflyttere i forhold til fraflyttere, kaldet netto-

tilflytning eller nettofraflytning. Samt antallet af indvandrere i forhold til 

udvandrere, kaldet nettotilflytning eller nettofraflytning.  

Ses der på bykommunerne under ét er fremgangen især drevet frem af 

både et fødselsoverskud, nettotilflytning fra andre kommuner og nettoind-

vandring fra udlandet, jf. figur 2.  



Dato: 8. december 2015 

 

Sags ID: PRJ-2015-00030 

Dok. ID: 2125596 

 

E-mail: NCA@kl.dk 

Direkte: 3370 3360 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 4 af 24 

NOTAT 

 

Befolkningstilbagegangen i land- og yderkommunerne skyldes et fødsels-

underskud og nettofraflytning. Den negative befolkningsudvikling er ble-

vet afdæmpet af en positiv nettoindvandring.  

Befolkningsfremgangen blandt mellemkommuner kan tilskrives en positiv 

nettoindvandring. Der har stort set været balance mellem antallet af føds-

ler og døde og antallet af til- og fraflyttere blandt mellemkommunerne un-

der ét.  

Figur 2: Befolkningsregnskabet på kommunetype, 2010-2015 

 
Note: De fire grupperinger af kommuner følger Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri (2008). 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, BEV107 

 

Befolkningsregnskabet på kommunetype kan dog ikke forklare den en-

kelte kommunes befolkningsudvikling, da der er stor variation inden for 

hver kommunetype. I det følgende ses der på forklaringen af befolknings-

udviklingen på kommuneniveau. 

 

Blandt kommunerne, der har haft en positiv befolkningstilvækst i perioden 

2010-2015, er der forskellige forklaringer på deres fremgang, jf. figur 3. 

Alle kommuner har i perioden haft en positiv nettoindvandring, hvorfor 

denne parameter ikke er medtaget i de følgende to figurer.  
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Figur 3: Befolkningsregnskab for kommuner med positiv befolkningsudvik-

ling, 2010-2015 

 

 
Note: Kommuner markeret med grå er både kommuner med befolkningstilbagegang og 

kommuner med uændret befolkningstal. Alle kommuner har i perioden haft en positiv netto-

indvandring, hvormed denne parameter ikke er medtaget i figuren. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, BEV107 

 

For kommunerne med den største befolkningstilvækst i perioden 2010-

2015, jf. figur 1, skyldes deres fremgang både et fødselsoverskud og en 

nettotilflytning, jf. figur 3. Gentofte Kommune er dog den eneste kom-

mune med en relativ kraftig befolkningsudvikling, hvor fremgangen ikke 

skyldes et fødselsoverskud.  
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Også Randers, Vejle og Odense Kommuner samt kommunerne mellem 

Hillerød og København og Ringsted og København er drevet af et højt 

antal fødsler og tilflyttere i perioden 2010-2015.  

 

En række kommuner nord for København og omkring Roskilde samt 

Fanø Kommune har haft et fødselsunderskud, således at fremgangen i 

befolkningstallet er drevet af en nettotilflytning og nettoindvandring.  

 

Kommunerne i Midtjylland, Egedal og Høje Taastrup Kommuner har i pe-

rioden 2010-2015 haft et fødselsoverskud samtidig med, at de har haft 

flere fraflyttere end tilflyttere.  

 

Syddjurs, Odder, Middelfart, Næstved og Fredensborg Kommuner har 

alle haft flere dødsfald end fødsler samt flere fraflyttere end tilflyttere, 

men på trods af det har de haft en positiv befolkningsudvikling. Dette 

skyldes, at deres nettoindvandring har oversteget summen af fødselsun-

derskuddet og nettofraflytningen.  

 

Ligeledes er der forskellige forklaringer på befolkningsvæksten for kom-

munerne med befolkningsnedgang, jf. figur 4. Odsherred Kommune har, 

som den eneste kommune med befolkningsnedgang, haft flere tilflyttere 

end fraflyttere i perioden 2010-2015. Varde Kommune er omvendt den 

eneste kommuner, der har haft flere fødsler end dødsfald. Deres befolk-

ningsnedgang kan dermed tilskrives, at deres nettofraflytning har over-

steget summen af nettoindvandringen og fødselsoverskuddet. 

 

Nedgangen i de resterende kommuner med befolkningstilbagegang kan 

både tilskrives et fødselsunderskud og nettofraflytning, jf. figur 4.  
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Figur 4: Befolkningsregnskab for kommuner med negativ befolkningsudvik-

ling, 2010-2015 

 

 
Note: Kommuner markeret med grå er både kommuner med befolkningstilvækst og kom-

muner med uændret befolkningstal. Alle kommuner har i perioden haft en positiv nettoind-

vandring, hvormed denne parameter ikke er medtaget i figuren. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, BEV107 
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Udviklingen i befolkningstallet de seneste par år 

Ses der på befolkningsudviklingen fra 2013 til 2015 er der færre kommuner 

med befolkningsnedgang, jf. figur 5. 34 kommuner har de seneste par år op-

levet et fald i befolkningstallet. Det er de samme kommuner, der havde en 

relativ stor befolkningsnedgang i perioden 2010-2015, der fortsat har et rela-

tivt stort fald i befolkningstallet, jf. figur 5. Derudover har Morsø og Tønder 

Kommuner også et stort fald i befolkningstallet.  

 

Der er stadig en tendens til, at befolkningstallet hovedsageligt er steget i de 

fire største byer – København, Aarhus, Odense og Aalborg – samt Horsens 

Kommune. Derudover har Vejle, Roskilde, Hillerød og Køge Kommuner 

samt Vestegnskommunerne oplevet en relativ stor stigning i befolkningstallet 

de seneste par år.  

 

Odsherred, Kalundborg og Varde Kommuner har vendt deres befolkningsud-

vikling. I perioden 2010-2015 havde disse kommuner en negativ befolk-

ningsudvikling, jf. figur 1, men der har været en positiv befolkningsudvikling 

de sidste par år, jf. figur 5. For Odsherred og Kalundborg Kommuner er 

fremgangen drevet af flere tilflyttere end fraflyttere, jf. figur 6. For Varde 

Kommune er fremgangen drevet af et fødselsoverskud.  

 

Omvendt er Syddjurs Kommune gået fra at have en positiv befolkningstil-

vækst til at have et fald i befolkningstallet de sidste par år. Faldet i befolk-

ningstallet skyldes både et fødselsunderskud samt nettofraflytning.  

 

For kommuner med en negativ befolkningsudvikling i perioden 2013-2015, 

kan deres nedgang alle tilskrives både et fødselsunderskud og nettofraflyt-

ning.  
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Figur 5: Udviklingen i befolkningstallet for perioden 2013-2015 

 
Note: Kommuner markeret med gråt er kommuner med stort set uændret befolkningstal. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, FOLK1 
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Figur 6: Befolkningsregnskab for kommuner med positiv befolkningsudvik-

ling, 2013-2015 

 

 
Note: Kommuner markeret med grå er både kommuner med befolkningstilbagegang og 

kommuner med uændret befolkningstal. Alle kommuner har i perioden haft en positiv netto-

indvandring, hvormed denne parameter ikke er medtaget i figuren. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, BEV107 
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Fødsler og dødsfald 

En af forklaringsfaktorerne i befolkningsudviklingen er antallet af fødte i 

forhold til antallet af dødsfald. I og omkring storbykommunerne, Køben-

havn, Aarhus og Odense har der i årene 2010-2014 været et stort fød-

selsoverskud sammenlignet med de øvrige kommuner, jf. figur 7. Også 

Vejle og Herning har haft et relativt stort fødselsoverskud.  

Figur 7: Forholdet mellem antallet af fødsler og dødsfald, 2010-2014 

 

Note: Balance i antallet af fødsler og dødsfald betyder, at der er mindre end +/- 1 pct. for-

skel i antallet af fødsler og dødsfald.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, BEV107 
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Enkelte kommuner har stort set haft balance i antallet af dødsfald og an-

tallet af fødsler i årene 2010-2014. Det drejer sig om Randers, Billund, 

Roskilde, Allerød, Furesø og Gentofte Kommuner, jf. figur 7.  

En kommunes fødselsrate og dødsrate er bestemt af kommunens alders-

fordeling. F.eks. vil få kvinder i den fødedygtige alder resultere i et lavt 

antal fødsler, også selvom kvinderne i gennemsnit får lige så mange børn 

som i andre kommuner. Andelen af kvinder mellem 22 og 37 år er relativt 

højt blandt kommunerne med over 25 pct. flere fødsler end dødsfald, jf. 

figur 8. Hvor andelen derimod er relativt lav for kommunerne med flere 

dødsfald end fødsler.  

Ligeledes betyder relativt mange ældre personer i kommunen relativt 

mange dødsfald. Andelen af borgere over 65 år er højere i kommunerne 

med over 25 pct. flere dødsfald end fødsler, jf. figur 8.  

Figur 8: Aldersfordeling fordelt på forholdet mellem fødsler og dødsfald, 

2010-2014 

 
Note: Balance i antallet af fødsler og dødsfald betyder, at der er mindre end +/- 1 pct. for-

skel i antallet af fødsler og dødsfald.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, BEV107 

 

Ses der på den nuværende udvikling er der langt flere kommuner, som 

oplever et fødselsunderskud, end i løbet af de sidste fem år, jf. figur 7 og 

9. Antallet af kommuner med positivt fødselsoverskud er faldet fra 41 i 

årene 2010-2014 til 35 kommuner i årene 2013-2014. F.eks. er største-

delen af de fynske kommuner blevet mørkere, ligeledes har Thisted, 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0 4 8

1
2

1
6

2
0

2
4

2
8

3
2

3
6

4
0

4
4

4
8

5
2

5
6

6
0

6
4

6
8

7
2

7
6

8
0

8
4

8
8

9
2

9
6

1
0

0

Andel

AlderKommuner over 25 pct. flere dødsfald end fødsler
Kommuner med 1-25 pct. flere dødsfald end fødsler
Kommuner med 1-25 pct. flere fødsler end dødsfald
Kommuner med over 25 pct. flere fødsler end dødsfald
Kommuner med balance i antallet af fødsler og dødsfald
Hele landet



Dato: 8. december 2015 

 

Sags ID: PRJ-2015-00030 

Dok. ID: 2125596 

 

E-mail: NCA@kl.dk 

Direkte: 3370 3360 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 13 af 24 

NOTAT 

 

Sorø, Faxe og Dragør Kommuner oplevet langt flere dødsfald end fødsler 

de sidste to år, jf. figur 7 og 9.  

Det er stort set de samme kommuner, som har haft et fødselsoverskud i 

årene 2010-2014, som fortsat har et relativt stort fødselsoverskud i årene 

2013 og 2014, jf. figur 7 og 9. 

Figur 9: Forholdet mellem antallet af fødsler og dødsfald, 2013-2014 

  
Note: Balance i antallet af fødsler og dødsfald betyder, at der er mindre end +/- 1 pct. for-

skel i antallet af fødsler og dødsfald.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, BEV107 
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Til- og fraflytning 

En anden af forklaringsfaktorerne i befolkningsudviklingen er antallet af 

tilflyttere i forhold til antallet af fraflyttere. Tre kommuner har over 10 pct. 

flere til- end fraflyttere, det drejer sig om Aalborg, Herlev og Tårnby Kom-

muner, jf. figur 10.  

Figur 10: Forholdet mellem til- og fraflyttere, 2010-2014 

 

Note: Balance i antallet af til- og fraflyttere betyder, at der er mindre end +/- 1 pct. forskel i 

antallet af til- og fraflyttere.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, BEV107 
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Også storbykommunerne Aarhus, Odense og Københavns Kommuner 

har flere til- end fraflyttere. Ligeledes kan Randers, Horsens, Vejle og 

Odsherred samt kommunerne omkring København nævnes som kommu-

ner med flere til- end fraflyttere. 

 

Ses der omvendt på kommuner med flere fra- end tilflyttere gælder det 

især for en række ø-kommuner, de Nord-, Vest- og Sydjyske Kommuner 

samt i Nordfyns, Assens og Lolland Kommuner.  

Der er stor forskel på, hvilke familietyper de enkelte kommuner tiltrækker, 

og hvilke familietyper, der flytter væk fra kommunerne. De fire storbykom-

muner København, Aarhus, Odense og Aalborg tiltrækker i høj grad unge 

personer under 25 år. Der er over 20 pct. flere tilflyttere under 25 år , end 

der er fraflyttere under 25 år til disse kommuner, jf. figur 11. 

Derimod er der langt færre børnefamilier, der flytter til de fire storbykom-

muner, end der flytter fra disse byer, jf. figur 12. Børnefamilier flytter der-

imod i langt højere grad til kommunerne i periferien af København og 

Aarhus. Ligeledes har Vejle og Nyborg Kommuner en høj andel af børne-

familier, der flytter til end fraflytter. Blandt de ovenstående kommuner er 

der over 20 pct. flere børnefamilier, der flytter til end fraflytter.  
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Figur 11: Forholdet mellem til- og fraflyttere blandt unge under 25 år, 2010-

2014 

 

Note: Balance i antallet af til- og fraflyttere blandt unge under 25 år betyder, at der er min-

dre end +/- 1 pct. forskel i antallet af til- og fraflyttere.  

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata.  
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Figur 12: Forholdet mellem til- og fraflyttere blandt børnefamilier, 2010-2014 

 
Note: Balance i antallet af til- og fraflyttere blandt børnefamilier betyder, at der er mindre 

end +/- 1 pct. forskel i antallet af til- og fraflyttere. Børnefamilier er defineret ud fra Dan-

marks Statistiks E-familier. I E-familier indgår alle hjemmeboende børn under 25 år.  

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata.  

 

Ses der på antallet af nettotilflyttere til en kommune i forhold til antallet af 

indbyggere i kommunen er billedet det samme, jf. figur 13 og 10. En stor 

del af de nord-, sydjyske og fynske kommuner har oplevet en nettofraflyt-

ning på over 2 pct. i årene 2010-2014 i forhold til deres befolkning primo 

2010. Mens København og omegnskommunerne samt Aalborg og Aarhus 

har oplevet, at de har haft en nettotilflytning på over 2 pct. i forhold til an-

tallet af borgere. 
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Figur 13: Nettotilflytning i årene 2010-2014 pr. indbyggere primo 2010

 
Note: Høj nettofraflytning er defineret som en nettofraflytning på over 2 pct. i forhold til an-

tallet af indbyggere i 2010, mindre nettofraflytning er defineret som en nettofraflytning på 

mellem 0,2 og 2 pct. i forhold til antallet af indbyggere i 2010. Balance i nettotilflytning er 

defineret som en nettoflytning på +/- 0,2 pct. Mindre nettotilflytning er defineret som en 

nettotilflytning på mellem 0,2 og 2 pct. i forhold til antallet af indbyggere i 2010, mens høj 

nettotilflytning er over 2 pct.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, BEV107 

 

Der er blevet langt færre kommuner, som har oplevet nettofraflytning de sid-

ste par år. I 2012 havde 64 kommuner flere fra- end tilflyttere, mens der i 

2014 kun er 52 kommuner, jf. figur 14. Der er dog stadig flere kommuner, 

der har nettofraflytning end kommuner, der har nettotilflytning.  
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Figur 14: Antallet af kommuner med nettotilflytning og nettofraflytning 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, BEV107 

Det er især en række Vest- og Sydsjællandske kommuner, som har fået 

en positiv tendens med flere til- end fraflyttere de sidste par år sammen-

lignet med de sidste fem år, jf. figur 15.  

Blandt kommuner med over 10 pct. flere til- end fraflyttere de sidste par 

år er Aalborg, Odsherred, Hørsholm, Furesø, Herlev, Ishøj og Køge Kom-

muner, jf. figur 15.  

Der er også flere kommuner, som har balance i antallet af til - og fraflyt-

tere i den nuværende udvikling sammenlignet med den femårig periode, 

jf. figur 10 og 15. 
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Figur 15: Forholdet mellem til- og fraflyttere, 2013-2014 

 

Note: Balance i antallet af til- og fraflyttere betyder, at der er mindre end +/- 1 pct. forskel i 

antallet af til- og fraflyttere. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, BEV107 

 
Ses der på antallet af nettotilflyttere i årene 2013-2014 i forhold til antallet 

af indbyggere i kommunen primo 2013, ses det ligeledes, at antallet af 

kommuner med en høj nettofraflytning er faldet, jf. figur 13 og 16. 
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Figur 16: Nettotilflytning i årene 2013-2014 pr. indbyggere primo 2013 

 
Note: Høj nettofraflytning er defineret som en nettofraflytning på over 1 pct. i forhold til an-

tallet af indbyggere i 2010, mindre nettofraflytning er defineret som en nettofraflytning på 

mellem 0,1 og 1 pct. i forhold til antallet af indbyggere i 2010. Balance i nettotilflytning er 

defineret som en nettoflytning på +/- 0,1 pct. Mindre nettotilflytning er defineret som en 

nettotilflytning på mellem 0,1 og 1 pct. i forhold til antallet af indbyggere i 2010, mens høj 

nettotilflytning er over 2 pct.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, BEV107 
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Ind- og udvandring 

Antallet af indvandrerede personer fra udlandet er steget med 27 pct. de sid-

ste fem år, jf. figur 17. Størst har stigning været i 2014, hvor 11 pct. flere ind-

vandrede end i 2013. Således var der i 2014 knap 87.000 personer, der ind-

vandrede til landet. Antallet af udvandrerede til udlandet er steget med 7 pct. 

i perioden. I 2014 var der knap 50.000 personer, der udvandrede til udlan-

det.  

 

Figur 17: Antallet af ind- og udvandringer, 2010-2014 

 
Note: Indvandring omfatter også personer med dansk og nordisk statsborgerskab. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, HISB3 

 

Alle kommuner har i perioden 2010-2015 og i perioden 2013-2015 haft en 

positiv nettoindvandring. Hvis der ingen nettoindvandring, havde været til de 

enkelte kommuner, så ville danmarkskortet med befolkningsudviklingen 

have set noget mørkere ud, jf. figur 1 og 18.  

 

I perioden 2010-2015 havde 40 kommuner en negativ befolkningstilvækst.  

I fravær af nettoindvandring ville antallet have været 64 kommuner. Kun Val-

lensbæk Kommune ville fortsat have en relativ stor befolkningsfremgang. 

 

Især de Midtjyske kommuner og de Sydsjællandske kommuner ville have en 

anderledes befolkningsudvikling uden nettoindvandring, jf. figur 1 og 18. De 

ville gå fra at have en befolkningsfremgang til at have befolkningstilbage-

gang.  
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Figur 18: Befolkningsudviklingen i perioden 2010-2015, hvis der ingen nettoind-

vandring var til kommunerne i årene 2010-2014 

 
 

Note: Tallene er beregnet ved at fratrække antallet af nettoindvandrede (indvandrede minus ud-

vandrede) i perioden fra befolkningstilvæksten i perioden. Indvandring omfatter også personer 

med dansk og nordisk statsborgerskab.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, BEV107 

 

 

Ses der på den nuværende udvikling havde 34 kommuner en negativ befolk-

ningstilvækst fra 2013 til 2015. Hvis der ingen nettoindvandring havde været 

de sidste to år, så ville dobbelt så mange kommuner have oplevet befolk-

ningsfald, nemlig 69 kommuner. Kun Herlev, Ishøj og Køge Kommuner ville 

fortsat have en relativ stor befolkningstilvækst, hvis der ingen nettoindvan-

dring var til landet, jf. figur 5 og 19.  
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Figur 19: Befolkningsudviklingen i perioden 2013-2015, hvis der ingen nettoind-

vandring var til kommunerne i årene 2013 og 2014 

 
Note: Tallene er beregnet ved at fratrække antallet af nettoindvandrede (indvandrede mi-

nus udvandrede) i perioden fra befolkningstilvæksten i perioden. Indvandring omfatter 

også personer med dansk og nordisk statsborgerskab.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk, BEV107 

 


