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Kommunernes økonomiske udvikling i 2021 

Efter et 2020 hvor Coronapandemien blev definerende for den økonomiske 

vækst, har den danske økonomi i betydelig grad genrejst sig i 2021 med en 

stigning i BNP på 4,9 procent. Samlet set er vi på landsplan næsten tilbage 

på vækstbanen fra før Coronakrisen. På tværs af landet er der dog store for-

skelle på, i hvor høj grad den økonomiske aktivitet er vendt tilbage i kommu-

nerne.   

 

I 2021 voksede den danske økonomi med 4,9 procent. Dermed er produktio-

nen i betydelig grad genrejst efter et 2020 hvor produktionen faldt med 2,1 

pct., særligt grundet Coronapandemien. Væksten betyder, at dansk økonomi 

næsten er tilbage på vækstbanen fra perioden lige inden Coronakrisen, jf. fi-

gur 1.  

 

 Figur 1  

Udvikling i Bruttonationalprodukt (BNP) 

 
 Anm.: Den gule stiplede linjer angiver væksten i BNP, under forudsætning af at væksten fra 2017-2019 var 

fortsat i 2020 og 2021.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

 

Udviklingen i BNP på landsplan i 2021 dækker dog over en stor variation på 

tværs af kommunerne. Guldborgsund og Lemvig kommune oplevede som 

de eneste en tilbagegang i den økonomiske aktivitet på hhv. 4,0 pct. og 1,1 

pct. i 2021. Fremgangen kunne derimod spores i alle de resterende kommu-

ner i Danmark, jf. figur 2. I toppen lå Tårnby kommune, hvor BNP-væksten 

imellem 2020 og 2021 var på hele 17,8 procent. Væksten skal dog ses i ly-

set af den meget store tilbagegang i den økonomiske aktivitet i 2020 i netop 

Tårnby som følge af nedlukningen af bl.a. lufthavnen. Målt i forhold til ni-

veauet i 2019, ligger Tårnby fortsat markant under niveau jf. senere i analy-

sen.  

 
 



Dato: 6. februar 2023 

 

E-mail: TBAN@kl.dk 

Direkte: 3370 3769 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 2 af 7 

NOTAT 

 

Figur 2  

BNP-udvikling i danske kommuner, 2020-2021 

 
 Anm.: Fanø, Læsø, Samsø og Ærø vises ikke pga. diskretionshensyn. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af særudtræk fra Danmarks Statistik. 

 

Geografisk synes væksten på kommuneniveau at være størst på Sjælland. 

De fire kommuner, som tilsammen udgør landsdelen Byen København, 

havde en samlet vækst i produktionen på 5,8 pct. Blandt andet trukket godt 

op af Tårnby kommune. I Københavns kommune voksede BNP med 5,5 

pct., mens væksten i Dragør og Frederiksberg kommune var hhv. 3,0 og 4,5 

pct. 

 

De 13 kommuner, som tilsammen udgør Københavns omegn, havde en 

samlet BNP-vækst på 6,4 pct., hvor Ballerup og Gladsaxe kommune lå 

blandt de højeste med en vækst på hhv. 8,3 pct. og 7,2 pct. 

 

Byen København stod for 22,6 procent af den økonomiske vækst på lands-

plan. Dermed ’overbidrager’ landsdelen en lille smule, da den udgør 19,0 

procent af den danske produktion. Til sammenligning bidrog Københavns 
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omegn med 19,7 procent af den samlede BNP-vækst i 2021, men overbi-

drog lidt mere da landsdelen udgør 14,8 procent af den samlede økonomi.  

 

Ser man udover hovedstadsområdet, står blandt andet Syd- og Østjylland 

for de næststørste bidrag til den samlede vækst (hhv. 11 og 13 procent), 

uden at over- eller underbidrage betydeligt. Væksten i Nord- og Vestjylland 

stod hver især for omkring 5 procent af landsudviklingen, og udgør landsde-

lene med de største underbidrag, da landsdelene udgør hhv. 8,3 og 7,2 pro-

cent af det samlede BNP. Det største overbidrag findes i Københavns om-

egn.  

 

2021 udgør dermed et nogenlunde gennemsnitligt år, hvis man sammenlig-

ner med landsdelenes økonomiske bidrag i perioden fra 2014-2019. Selvom 

2021 altså for flere kommuner fortsat er præget af genåbningen efter coro-

nakrisen, viser tallene på landsplan en historie om et mere normalt år.  

 

 

  

 Tabel 1  

Procentbidrag til samlet BNP-vækst (% af landsBNP året før)  

 2014-2019 2020 2021 

Vækst i BNP 2,3 -2,0 4,9 

 Procentbidrag til BNP-vækst 

Landsdel Byen København 
26,6 

(18,6) 
36,8 

(19,0) 
22,6 

(19,0) 

Landsdel Københavns omegn 
19,6 

(14,7) 
10,4 

(14,7) 
19,7 

(14,8) 

Landsdel Nordsjælland 
9,2 

(6,4) 
1,4 

(6,6) 
7,2 

(6,7) 

Landsdel Bornholm 
0,3 

(0,5) 
0,7 

(0,5) 
0,4 

(0,5) 

Landsdel Østsjælland 
3,7 

(3,0) 
3,4 

(3,0) 
3,9 

(3,1) 

Landsdel Vest- og Sydsjælland 
7,3 

(6,9) 
8,8 

(7,0) 
5,5 

(6,9) 

Landsdel Fyn 
5,1 

(6,6) 
7,7 

(6,5) 
5,4 

(6,5) 

Landsdel Sydjylland 
8,3 

(12,4) 
8,5 

(12,2) 
11,2 

(12,2) 

Landsdel Østjylland 
17,4 

(13,2) 
-4,2* 
(13,7) 

13,1 
(14,0) 

Landsdel Vestjylland 
5,2 

(7,1) 
3,0 

(7,2) 
4,7 

(7,2) 

Landsdel Nordjylland 
4,8 

(8,6) 
13,5 
(8,4) 

5,4 
(8,3) 

Udenfor landsdelsinddelingen 
-7,5* 
(1,9) 

9,9 
(1,2) 

0,9 
(0,8) 

 

 Anm.: Procentbidraget angiver de enkelte landsdeles andel af vækstbidraget til BNP på landsplan. *Det negative 

vækstbidrag fra landsdel Østjylland i 2020 et udtryk for, at landsdelen oplevede en positiv BNP-vækst, 

mens landet som helhed havde en negativ BNP-vækst. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af særudtræk fra Danmarks Statistik. 
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Størst produktion omkring København og i Midtjylland 

Målt som produktion per indbygger er det særligt kommunerne omkring Kø-

benhavn der springer i øjnene, hvilket hænger naturligt sammen med bosæt-

nings- og pendlingsmønstrene omkring hovedstaden. Udover i Københavns-

området er produktionen pr. indbygger også høj i flere kommuner i Midtjyl-

land. I den anden ende af skalaen er produktionen lavere i flere yderkommu-

ner på Sjælland, Fyn og i Jylland. Kortet vidner også om en meget stor 

spredning i produktionen på tværs af kommunerne: Imellem kommunen med 

den største produktion pr indbygger og den mindste, er en faktor 10.  

 

I flere af kommunerne med den højeste produktion per indbygger er tilstede-

værelsen af enkelte eller flere af Danmarks største virksomheder en naturlig 

del af forklaringen. Her kan fx nævnes Lego i Billund, Novo Nordisk i Kalund-

borg og Bestseller og Siemens i Ikast-Brande. Det skal i denne forbindelse 

nævnes, at der i tallene fra Danmarks Statistik er forsøgt korrigeret for ’ho-

vedsæde-effekten’, så produktionen tilskrives den kommune, hvor produktio-

nen finder sted, og ikke blot tilskrives hovedsædet.  
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Figur 3 

BNP pr. indbygger, 2021 

 

 Anm.: Fanø, Læsø, Samsø og Ærø vises ikke pga. diskretionshensyn. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af særudtræk fra Danmarks Statistik. 
 

 

Til trods for den høje økonomiske vækst i løbet af 2021 på landsplan, og i 

mange kommuner, er der stadig stor indbyrdes forskel på, om kommunerne 

er ’tilbage på niveau’ i forhold til produktionen i 2019, jf. figur 4. 

 

I 31 kommuner ligger BNP pr. indbygger stadig under niveauet i 2019 imens 

det i 63 kommuner gælder at produktionen pr. indbygger i 2021 er større end 

i 2019. 

 

Størst er forskellen i Tårnby kommune, som i 2021 stadig var 29 procent un-

der 2019- niveauet. På trods af den ellers store stigning i den økonomiske 
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aktivitet i Tårnby, som beskrevet tidligere, er kommunen altså langt fra til-

bage til det samme niveau som før Coronapandemien1. I den anden ende 

ligger Billund kommune, der i 2021 ligger hele 12 procent over niveauet fra 

2019. 

 

Geografisk er der en tendens til at især yderkommunerne fortsat ligger under 

niveau fra 2019, mens det i højere grad er bykommunerne som ligger over 

niveau, hvilket naturligt hænger sammen med at BNP væksten i 2021 har 

været størst på Sjælland jf. figur 2 fra tidligere.  

 

Opgjort på landsdele ser det lidt bedre ud, og 10 ud af 11 landsdele er har et 

2021-niveau der er over niveauet fra 2019. Kun i Nordjylland ligger niveauet 

i 2021 fortsat under 2019-niveauet.  

 

 Figur 4  

BNP pr. indbygger i 2021 i forhold til 2019-niveau 

 
 Anm.: Den gule streg angiver landsgennemsnittet 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Få ændringer i toppen og i bunden imellem 2020 og 2021 

På trods af, at den økonomiske vækst har været meget forskellig blandt 

kommunerne, er det begrænset hvad der er sket i hhv. toppen og bunden af 

listen over produktion pr. indbygger fra 2020 til 2021, jf. tabel 2. Her ses det, 

at de 10 kommuner, som producerer mest pr. indbygger, er stort set uæn-

dret i forhold til 2020, på nær København og Høje-Taastrup kommune som 

har byttet plads. I bunden ses samme mønster, hvor enkelte kommuner er 

rykket en enkelt plads op eller ned.  

 

Det største spring udenfor toppen og bunden ses i Tårnby kommune, hvor 

genoplukningen af flytrafikken som tidligere skrevet førte til en markant stig-

ning i BNP, og dermed et spring på 8 pladser opad i rangeringen.  

 

 

 

 

 

 

 
1 Det skal også ses i lyset af, at produktionen i Tårnby siden udgivelsen af 

’Kommunernes økonomiske udvikling i 2020’ er revideret yderligere ned. 

https://www.kl.dk/media/47820/kommunernes-oekonomiske-udvikling-i-2020.pdf
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 Tabel 2  

Top og bund 10 BNP pr. indbygger, 2021 

Top10 (ændring i rangering ift. 2020) Bund10 (ændring i rangering ift. 2021) 

1. Ballerup (-) 95. Dragør (-) 

2. Billund (-) 94. Stevns (-) 

3. Gladsaxe (-) 93. Solrød (-) 

4. Glostrup (-) 92. Gribskov (-1) 

5. Hillerød (-) 91. Halsnæs (+1) 

6. København (+1) 90. Vordingborg (-1) 

7. Høje-Taastrup (-1) 89. Egedal (+1) 

8. Gentofte (-) 88. Sorø (-) 

9. Kalundborg (-) 87. Odder (-) 

10. Brøndby (-) 86. Næstved (-) 
 

 Anm.: Læsø, Ærø, Samsø og Fanø er af diskretionshensyn lagt sammen til én kommune, og derfor indgår der 

kun 95 kommuner i opgørelsen.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af særudtræk fra Danmarks Statistik. 

 


