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Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner 
oplever familierne at deres formue vokser 
Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men 
uligheden er øget. I årene fra 2004 til 2014 er forskellen i den gennemsnitlige formue blevet 
større mellem landets 98 kommuner. Mens den gennemsnitlige families formue vokser i 
særligt de nordsjællandske kommuner, er tendensen lige modsat i Sønderjylland og på Syd- og 
Vestsjælland, hvor den gennemsnitlige families formue svinder ind. 

 

Store forskelle i udvikling af formuestørrelsen  
Tabel 1 viser, hvordan familiernes gennemsnitlige nettoformuer har udviklet sig i de ti kommuner i 
landet, hvor formuerne er henholdsvis vokset og reduceret mest. I de hårdest ramte kommuner har 
den gennemsnitlige familie oplevet drastiske fald i deres nettoformue på op til 34 %, mens 
familierne i de kommuner som ligger i top, har oplevet stigninger helt op til 43 %. De høje stigninger 
foregår vel at mærke i kommuner, som i forvejen har nogle af de højeste familieformuer.  
Udviklingen skubber altså til en i forvejen skæv formuefordeling. 

TABEL 1: DE FEM KOMMUNER MED STØRST POSITIV OG NEGATIV 
FORMUEUDVIKLING 

Kommune Største stigning kommune Største fald 

Rudersdal 43 % Halsnæs -34 % 

Frederiksberg 37 % Gribskov -28 % 

Aarhus 27 % Køge -24 % 

Lyngby-Taarbæk 26 % Faxe -23 % 

København 26 % Lejre -22 % 
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Stort fald i familiernes formue i flere kommuner 

Kortet viser store geografiske forskelle på, hvordan familiernes nettoformue har ændret sig i årene 
fra 2004 til 2014. Grafen øverst til højre på kortet viser, at den gennemsnitlige danske familie 
oplevede en stigning i formuen op til krisen, mens der fra 2007 skete der et dyk i formuernes 
størrelse.  

Den landsgennemsnitlige familieformue er i 2014 på samme niveau som i 2004 før krisen, men 
dette er langt fra den virkelighed alle kommunerne står over for. Særligt i Sønderjylland og på Syd- 
og Vestsjælland har de gennemsnitlige familieformuer i 2014 endnu ikke den samme værdi som de 
havde tilbage i 2004. Samtidigt er den gennemsnitlige families formue steget markant i nogle af de i 
forvejen mest velstillede kommuner, hvilket betyder at fordelingen af formuer i de danske 
kommuner er blevet væsentligt mere skæv.  

KORT 1: PROCENTVIS ÆNDRING I FAMILIEFORMUEN FRA 2004 TIL 2014 

 

Note: Ændringen i familieformuen er den procentvise ændring i den gennemsnitlige families nettoformue uden 
pensionsformuer opgjort i danske 2015-priser i hver kommune 
Grafen i højre hjørne viser ændringen i den gennemsnitlige familieformue på landsplan opgjort i danske 2015-priser 
Kilde: Danmarks Statistik 
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SE UDVIKLINGEN I DIN KOMMUNE 

Interaktive danmarkskort  

På vores hjemmeside www.cevea.dk kan du finde interaktive 
danmarkskort som viser: 

• Den gennemsnitlige families formue eksklusiv pensionsformue i 
hver kommune i alle årene fra 2004 til 2014. 
 

• En graf over den gennemsnitlige families formueudvikling 
eksklusiv pensionsformue i hver kommune. 
 

• Den gennemsnitlige families formue inklusiv pension i hver 
kommune i 2014. 
 

• Vurderingen af den gennemsnitlige ejendomspris i hver 
kommune i alle årene fra 2004-2014. 

 
• En graf over udviklingen af den gennemsnitlige vurdering af 

ejendomsprisen i hver kommune. 
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Familiernes formue svinder ind eller stagnerer i halvdelen af landets kommuner 

Uligheden i familieformuer mellem landets 98 kommuner træder tydeligt frem, når kommunerne 
deles op i 10 deciler, altså 10 lige store grupper, ud fra udviklingen i familiernes gennemsnitlige 
nettoformue. 

De 10 grupper viser at landet stort set er delt i to. Tæt ved halvdelen af landets kommuner har 
oplevet en negativ udvikling i de derboende familiers gennemsnitlige formue siden 2004, mens den 
anden halvdel har oplevet fremgang.  Selvom 2004 var et par år inden økonomien toppede, kæmper 
den gennemsnitlige familie i nær halvdelen af landets kommuner dermed stadig for at genoprette 
den formue, de havde inden krisen ramte.  Samtidig oplever den gennemsnitlige familie i landets 
største kommuner og kommunerne lige nord for København at formuens værdi er steget markant. 

I top 10 % for stigninger i formue findes fire nordsjællandske kommuner og i top 20 % er der 7 fra 
Nordsjælland.  Der er altså en klar overrepræsentation af nordsjællandske kommuner i den positive 
ende af skalaen; særligt kommunerne lige nord for København. Det står i skærende kontrast til de 
resterende sjællandske kommuner som i mange tilfælde er placeret i grupperne hvor 
familieformuerne er reduceret mest. 

FIGUR 1: GENNEMSNITLIG UDVIKLING I NETTOFORMUEN 2004-2014 

 

Note: Gennemsnitlig udvikling i nettoformuen i hver af de 10 grupper - gruppe 1 er de kommuner, der har det højeste 
fald i den gennemsnitlige familieformue, mens gruppe 10 er de kommuner der har den højeste stigning. Decilerne er 
dannet manuelt, ved at inddele de 98 kommuner i 10 omtrent lige store grupper ud fra den procentvise udvikling den 
gennemsnitlige familie i kommunen har haft mellem 2004 og 2014.  Da der kun er 98 kommuner består decil 7 og 10 af 
9 kommuner, mens resten består af 10. Se hvilke kommuner, der er i hvert decil i metodeboksen i slutningen af notatet. 
Kilde: Danmarks Statistik 
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Mønsteret det samme, når pensionen inkluderes i familieformuen  

Pensionsformuer har ikke været systematisk opgjort før 2014 og derfor er de, som noteret, ikke 
inkluderet i den foregående del af analysen. Sammenligner man kommunernes 
gennemsnitsformue i 2014 eksklusiv pension med gennemsnitformuen inklusiv pension er billedet 
dog i store træk det samme. Det fremgår af figur 2 nedenfor, der viser hvilke 10 kommuner der har 
henholdsvis de højeste og laveste gennemsnitlige familieformuer opgjort både inklusiv og eksklusiv 
pension. 

FIGUR 2: TOP OG BUND - KOMMUNER MED DEN STØRSTE OG MINDSTE 
FORMUE I 2014, INKLUSIV OG EKSKLUSIV PENSION. 

 

 

Note: Formuestørrelsen er den gennemsnitlige families nettoformue opgjort i danske 2015-priser 
Kilde: Danmarks Statistik 
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Forskellen i kroner og ører mellem de største og mindste gennemsnitlige familieformuer øges, når 
pensionsformuer også inkluderes i opgørelsen. Det skal dog sammenholdes med at den relative 
forskel mellem kommunerne falder, når pensionsopsparingerne medregnes. Det skyldes at 
familiernes gennemsnitsformue naturligvis stiger, når pensionsopsparingen inkluderes i opgørelsen. 
Derfor øges den absolutte forskel på gennemsnitsformuen i kommunerne med de største og de 
mindste formuer, selvom den relative forskel bliver mindre eller er uændret. 

Kortet viser tydeligt at de helt store familieformuer er koncentreret i kommunerne nord for 
København. Disse kommuner er også blandt de kommuner som kort 2 viser oplever den største 
stigning i familieformuer.  

KORT 2: FAMILIERNES FORMUE INKLUSIV PENSION 2014 

 

 

Note: Tallene er den gennemsnitlige nettofamilieformue inklusiv pension, opgjort i 2015-priser. 
Kilde: Danmarks Statistik 2015 
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Nordsjælland ligger i top, mens Sønderjylland, Vest- og Sydsjælland samt de store byer har 
relativt små formuer  

Den geografiske systematik i formuestørrelsen fremgår af kort 2, der illustrerer familiernes 
gennemsnitlige nettoformue inklusiv pension i hver kommune.  Her er tydeligt at se hvordan nogle 
områder af landet, som Sønderjylland, Vest- og Sydsjælland generelt har relativt små formuer, mens 
de store formuer primært er at finde i kommunerne nord for København.  

Sammenlignes dette billede med formueudviklingen fra 2004-14, der er illustreret i kort 1, ser man 
at det langt hen ad vejen er de kommuner, hvor den gennemsnitlige formue i dag er lille, der har 
oplevet den største reduktion i familiernes formues gennemsnitlige værdi siden 2004. 

I 2014 er 8 ud af de 10 kommuner der har de største gennemsnitlige familieformuer inklusiv 
pension alle nordsjællandske kommuner. Dragør på Amager og Solrød kommune sydøst for 
Roskilde er de eneste undtagelser blandt de 10 kommuner i toppen (se også figur 2).	  Blandt	  de	  10	  
kommuner	   med	   de	   højeste	   gennemsnitlige	   familieformuer	   inklusiv	   pension	   har	   alle	   bortset	   fra	  
Solrød	  og	  Allerød	  også	  oplevet	  en	  stigning	  i	  familiernes	  gennemsnitlige	  formue	  eksklusiv	  pension	  i	  
perioden	  fra	  2004	  til	  2014	  (se	  kort	  1).	  

Spekteret	  blandt	  de	  10	  kommuner	  med	  de	  højeste	  gennemsnitlige	  familieformuer	  inklusiv	  pension,	  
går	  fra	  en	  formue	  inklusiv	  pension	  på	  2,53	  millioner	  kr.	  til	  hele	  6,66	  millioner	  kr.	  i	  nordsjællandske	  
Rudersdals	   kommune,	   der	   har	   det	   absolut	   højeste	   landsgennemsnit	   uanset	   om	   man	   inkluderer	  
pension	   eller	   ej	   (se	   figur	   2).	   De	   resterende	   88 kommuner har en gennemsnitlig familieformue 
inklusiv pension på mellem 1,14 til 2,42 millioner, mens der i de 10 kommuner, hvor 
formuegennemsnittet for familierne inklusiv pension er mindst, ligger gennemsnittene for 
familiernes formue på 1,14 til 1,42 millioner kr. (se figur 2). 

Tre af landets indbyggertalsmæssige største kommuner; København, Aalborg og Odense, er alle 
blandt kommunerne med de laveste gennemsnit for familieformuerne inklusiv pension, men dog 
med stigninger på over 10 % i perioden fra 2004 til 2014. De ligger dermed i samme gruppe som 
bl.a. vestegnskommunerne Ishøj, Brøndby og Albertslund. Kommunernes demografiske 
sammensætning er dog forskellige og det kan være en del af forklaringen på hvorfor byerne ligger 
lavt. De store byers relativt store andel af studerende som endnu ikke har store pensionsformuer, 
kan være en del af forklaringen på hvorfor de er placeret i bunden.  
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Huspriserne har afgørende betydning 

En væsentlig del af den almindelige danskers formue består af fast ejendom. Udviklingen i huspriser 
har derfor afgørende betydning for udviklingen i familiernes formue. Sammenholdes udviklingen i 
formuen i fast ejendom (fastsat ud fra markedsværdien på ejendommen), som fremgår af 
nedenstående kort, med udviklingen i den generelle formue, er der også en klar sammenhæng 
mellem familiernes boligformue (boligens markedsværdi) og deres generelle formue. I de 
kommuner, hvor der har været en stigning i værdien på boligerne, er der også stigninger i den 
samlede gennemsnitlige formue per familie og på samme måde et fald i formuen de steder, hvor 
huspriserne er faldet.  

KORT 3: PROCENTVIS ÆNDRING I EJENDOMSVÆRDI 2004-2014 

 

 

Note: Ejendomsværdien er opgjort som vurderingen af ejendommens markedsværdi opgjort i danske 2015 priser. 
Kilde: Danmarks Statistik 
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De Københavnske familier, som generelt sidder på en relativt lille gennemsnitlig formue, har oplevet 
en stigning i deres formue på 26 % fra 2004 til2014. Samtidig er deres boligers værdi steget med    
42 %, hvilket udgør en stor del af årsagen til stigningen i den generelle formue. I den anden ende af 
skalaen har kommuner som Gribskov, Ishøj og Halsnæs, som har oplevet store fald i deres samlede 
formue, også oplevet et fald på 20-30 % på deres boligers markedsværdi.  

Hvilken kommune man har været bosat over de senere år er altså en afgørende faktor for den 
nuværende størrelse på ens formue. Med disse tal in mente er det tydeligt at nogle kommuner og 
områder står i en væsentlig mere gunstig økonomisk position end andre alene på grund af deres 
geografiske placering. Det kan på sigt øge uligheden mellem kommunerne yderligere. 

Konklusion  

Ceveas analyse viser følgende: 

 Der er store kommunale forskelle på udviklingen i familiernes gennemsnitlige formue og 

udviklingen går mod mere ulighed end før finanskrisen. 

 Især i kommunerne nord for København, og i de store byer er formuer er steget, mens 

formuerne i de sønderjyske, midt- og sydsjællandske kommuner er faldet. 

 Medregnes pension i familiernes gennemsnitlige formue, er mønsteret det samme, men 

forskellen mellem gennemsnitformuen stiger i kroner og øre. 

 Huspriserne spiller en afgørende rolle: Hvor man har været bosat har stor betydning på 

størrelsen af ens formue – kommuner med stigning i boligpriser har også oplevet stigninger 

i deres generelle formue og områder med faldende boligpriser har oplevet fald i deres 

formuer. 
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SÅDAN HAR VI BEREGNET TALLENE 

Metodeboks med mulighed for opstilling af f.eks. punktlister: 

• Kommunerne i de forskellige deciler i figur 1 er følgende (kommunen med den mindste 
vækst står først):  

1. decil: Halsnæs, Gribskov, Køge, Faxe, Lejre, Frederikssund, Odsherred, Stevns, Ishøj, Guldborgsund.  
2. decil: Holbæk, Næstved, Vordingborg, Randers, Sorø, Slagelse, Ringsted, Haderslev, Tønder, Kalundborg. 
3. decil: Vejen, Aabenraa, Vallensbæk, Hillerød, Helsingør, Hedensted, Nordfyns, Albertslund, Struer, Høje 
Taastrup. 
4. decil: Brønderslev, Sønderborg, Solrød, Brøndby, Faaborg-Midtfyn, Roskilde, Assens, Bornholm, Greve, Vejle. 
5. decil: Norddjurs, Varde, Mariagerfjord, Allerød, Horsens, Viborg, Thisted, Ballerup, Fredericia, Kolding. 
6. decil: Odder, Morsø, Langeland, Vesthimmerlands, Jammerbugt, Glostrup, Lemvig, Ærø, Egedal, Tårnby. 
7. decil: Syddjurs, Lolland, Skive, Ringkøbing-Skjern, Kerteminde, Frederikshavn, Billund, Rødovre, Ikast-Brande. 
8. decil: Favrskov, Samsø, Herlev, Hvidovre, Holstebro, Herning, Middelfart, Læsø, Hørsholm, Nyborg. 
9. decil: Fredensborg, Gladsaxe, Odense, Silkeborg, Dragør, Svendborg, Aalborg, Rebild, Furesø, Esbjerg. 
10. decil: Skanderborg, Hjørring, Fanø, Gentofte, København, Lyngby-Taarbæk, Aarhus, Frederiksberg, 
Rudersdal. 

• kommunernes farvekategorisering i danmarkskortene (Kort 1, Kort 2 og Kort 3) er fra a til h, 
lavet ud fra hensynet til at de 98 kommuner blev nogenlunde ligeligt fordelt i de forskellige 
kategorier, samt hensynet til at skellet mellem de forskellige kategorier skulle være 
overskuelige og letlæselige tal. På vores hjemmeside kan du finde interaktive kort, hvor du 
kan se de eksakte tal for den kommune du ønsker, og se udviklingen i kroner og ører i hele 
perioden. 
 

• Alle tal er hentet i Danmarks statistiks statistikbank. 

 


