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1. INDLEDNING  
Ulighed og udkantsproblematikker er en del af Ceveas kerneanalyseområder. Med dette hæfte 
samler vi vores vigtigste analyseresultater og konklusioner for at tegne et samlet billede af de 
uligheds- og udkantsproblematikker, som Danmark står overfor. Ideen er at se disse 
analyseresultater samlet for bedre at kunne forstå, hvad der driver rykket fra yderområderne til 
storbyerne samt konsekvenserne af det ryk. På baggrund af dette samlede billede vil vi forsøge at 
identificere politikker, der kan være med til at genoprette balancen i mellem land og by i Danmark. 

Hæftets første kapitel undersøger, hvordan udviklingen i befolkningstallet har været i kommunerne.  

Udviklingen i den gennemsnitlige disponible indkomst i kommunerne siden 2004 undersøges i 
hæftets andet kapitel.  

Hæftets tredje kapitel ser på en families gennemsnitlige formue i kommunerne siden 2004, samt 
hvor stor en andel af borgerne i kommunerne, som er registeret i RKI.  

I fjerde kapitel ser vi på nogle af de faktorer, der kan påvirke den økonomiske udvikling i kommunen. 
Vi ser på andelen af beboere, der ikke har mere uddannelse end grundskolen. Vi ser på, hvor stor en 
andel, der er i beskæftigelse og hvor bankerne har placeret deres filialer. Vi ser ligeledes på 
boligmarkedet i kommunerne, udviklingen i huspriser siden 2004 samt den gennemsnitlige liggetid 
og kvadratmeterprisen per liggedag.  

I kapitel fem ser vi på andelen af beskæftigede i kommunerne, andelen af befolkningen med kun en 
grundskoleuddannelse, udviklingen i huspriser 2004-2014, liggetid i 2015 samt m2 pris per 
liggedag og placering af bankfilialer. Derudover undersøges kvadratkilometer per praktiserende 
læge, skole og daginstitution i kommunerne. 

I kapitel seks samler vi op på de uligheder, der er mellem land og by og som blev identificeret i de 
første fem kapitler. På den baggrund diskuteres forskellige forslag til at bekæmpe 
affolkningstendenserne og dens konsekvenser. 
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2. POLITISK FORORD 
I dette hæfte viser vi, at der er stor forskel på hvor godt geografisk kommunerne er dækket, når det 
gælder placeringen af velfærdsinstitutioner. Vi investerer meget i de store byer og områderne 
omkring dem. De store byer og de omkringliggende kommuner har en stor koncentration af 
velfærdsinstitutioner som dagtilbud, folkeskoler og praktiserende læger, sammenlignet med en del 
af Danmarks yderkommuner. Samtidig bruger vi (med rette) store summer på at støtte 
kulturinstitutioner, fritidsaktiviteter offentligt transport og meget mere, hvor store dele er placeret 
eller foregår i de store byer.  

Vi investerer med andre ord som samfund  mere i at skabe rammerne for et godt liv i og omkring de 
store byer, end vi gør i ydrekommunerne. Det er selvføleligt helt naturligt, at der bliver investeret 
mere i velfærd og rammerne for det gode liv i storbyerne, da der bor flere mennesker i storby-
kommunerne end i ydrekommunerne. Det har dog også betydet, at befolkningen er søgt mod de 
store byer, da man for manges vedkomne finder de bedste rammer for det gode liv her. Siden 1981 
er det samlede befolkningstal for København, Aarhus, Odense og Aalborg steget med omkring 20 %, 
mens befolkningstallet i ydrekommunerne er faldet. Og strukturreformen har i sig selv reduceret 
befolkningstallet, arbejdspladser og velfærdstilbudene betydeligt i mange af de byer som er 
sammenlagt i de nye kommuner. 

Samtidig tyder vores analyse på, at de mennesker, der forlader ydrekommunerne for at flytte til 
byerne er nogle ydrekommunernes mest talentfulde. I figur 12 viser vi, at kommunerne med den 
mindste andel af befolkningen, der ikke har meget uddannelse end folkeskolen er 
storbykommunerne og de nordsjællandske k0mmuner, mens ydrekommunerne er de kommuner 
hvor andelen af befolkningen, der ikke har mere end en grundskoleuddannelse er størst. Det ser 
altså ud som om at mange af de talenter, der ville kunne skabe liv og en øget økonomiske aktivitet 
søger mod de større byer. 

Ikke nok med at en del af de mest talentfulde mennesker forlader ydrekommunerne, så er det 
sværere for de mennesker, der vælger at blive boende i ydrekommunerne, at låne penge til at starte 
virksomhed, eller til at udvide deres eksisterende forretning. Det skyldes at mange banker og 
kreditforeninger vurderer udlån til virksomhedsdrivende i ydrekommunerne som ekstra risikoflydte. 
Det betyder også, at det er svært for ydrekommunerne at tiltrække dygtige mennesker fra andre 
områder, fordi de kan have svært ved at låne penge til at købe et hus i ydrekommunerne. 

Det betyder med andre ord, at ydrekommunerne er kommet ind i en trist udvikling, hvor en stor del 
af talenterne flytter væk, de talenter, der vælger at blive, har svært ved at få kapital til at starte 
virksomheder. Samtidig kommer der ikke mange talenter ind udefra, da de har svært ved at låne til 
et hus i ydrekommunerne. 

Denne triste udvikling stopper ikke af sig selv. Slet ikke så længe vi vedbliver ved at investere 
forholdsvis mere i de store byer end i resten af landet. Derfor blive vi nødt til at spørge os selv om 
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hvad vi vil i Danmark. Ønsker vi et Danmark, der er i balance, hvor også de yderste dele af landet er 
beboeligt og med at til skabe økonomiske udvikling, eller ønsker vi et Danmark, hvor den 
økonomiske udvikling i højere grad end i dag bliver drevet af storbykommunerne? 

Dette er et politisk valg. Hvis visionen om et Danmark i balance, skal blive til noget, er vi også nødt til 
konsekvent at investere i erhvervsudviklingen og velfærden i ydrekommunerne - også selvom de 
økonomiske analyser, nogle gange vil vise, at det er mere effektivt at investere mere i de store byer. 
Hvis ikke vi gør det, vil dynamikken på boligmarkedet, den bedre velfærdsdækning og de højere 
lønninger i og omkring storbyerne blive ved med at trække folk til og dermed affolke 
ydrekommunerne ydereligere.  

Cevea foreslår derfor en boligavanceskat, der skal finansiere realiseringen af visionen om et 
Danmark i balance. Vi foreslår boligavanceskatten af to grunde. Den første grund er, at skatten vil 
være med til at rette op på den skævhed, der opstår som følge af de mange investeringer i 
storbyerne. Danmark har som tidligere nævnt investere massivt i de gode liv i og omkring 
storbyerne. Det medfører, at boligpriserne stiger, mens de falder i mange ydrekommuner. De 
stigende boligpriser i og omkring storbyerne betyder, at de i disse områder oplever de største 
avancer på boligsalg. Skatten vil således være med til at udjævne nogle af de prisforskelle, der 
skabes som følge af de mange investeringer vi som samfund laver i storbyerne. 
 
Den anden grund til at vi foreslår en boligavanceskat er, at den vil give danskerne bedre 
incitamenter til at investere i virksomheder i stedet for deres bolig. Som reglerne er i dag, betaler 
man 42 % i skat af en aktiegevinst, der er større end 41.400 (skm.dk), mens man ikke betaler nogen 
skat af gevinsten fra en ejendomsinvestering, så længe man har brugt ejendommen som bolig 
(skat.dk). Det betyder altså, at for en dansker, der ønsker at investere kan det skattemæssigt bedst 
betale sig at investere i en bolig frem for i en virksomhed. Hvis vi indfører en boligavanceskat med 
skatteprocenter, der er de samme som for andre former for investeringer, vil det alt andet lige 
forskyde danskerne investeringer, således at der vil blive investeret færre penge i boliger og flere 
penge i virksomheder.  
 
Indtægter fra boligavanceskatten skal gå til i en erhvervsudviklingsfond, hvis opgave skal være at 
give økonomisk støtte til offentlige-private samarbejder for udvikling af erhverv velfærd og kultur i 
de ramte lokalområder. Dette ved at give en garanti for en del af lån til opstart og udvidelse af 
virksomheder i ydrekommunerne, således fonden tager en del af risikoen fra realkredit institutter og 
bankerne, så de bliver mere villige til at låne ud til denne type projekter. Fonden forventes at få ca. 7 
milliarder årligt fra boligavanceskatten og ved at anvende disse som underliggende garantier for 
risiko, håber vi flere penge kan trækkes til.   
 
At realisere visionen om et Danmark i balance, kan på længere sigt vise sig, at komme Danmark til 
gavn i fremtiden. Rykket fra land mod by har måske nok været en økonomisk betinget naturlov 
under industrialiseringen fra 1750 frem til i dag. Men der er flere tegn på, at den teknologiske 
udvikling og bevægelsen i retningen af bæredygtige samfund i fremtiden vil indeholde en 
økonomisk logik der kan gøre op med den lov om effektiviteten ved stigende geografisk 
centralisering. 3 D printere, robotteknologi og pop-up produktion med flytbare produktionsenheder, 
gør at man ikke i samme grad i fremtiden behøver at centralisere produktionen et sted. Mere end 
halvdelen af økonomien er digital og stadigt flere ser økologi og nærhedsprincipper som væsentlige. 
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Bevægelsen mod mere bæredygtige samfund kan trække i samme retning, hvis vi i fremtiden får en 
afgift på c02 eller transport og i langt højere grad kommer til at forbruge lokale produktion, vil det 
give mening at flere derhen, hvor disse produkter bliver produceret. 
 
Vælger vi visionen om et Danmark i balance fra, vil en sådanne udvikling kan hurtig blive meget dyr 
for Danmark, da en del af de lokalsamfund, der i dag er ved at blive lukket i fremtiden vil skulle 
genåbnes med de dertilhørende omkostninger som anlæg af skoler og dagtilbud.  
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3. BEFOLKNINGSTALLET VOKSER I STORBYERNE OG 
NORDSJÆLLAND, MEN FALDER I 
YDERKOMMUNERNE 

I dette kapitel undersøger vi: 

• Udviklingen i befolkningstallet fra 1981 til 2015 i: 
• De fire største kommuner, de 25 yderkommuner og de nordsjællandske kommuner 
• Befolkningsudviklingen i de fire storbykommuner 
• Befolkningsudviklingen i de kommuner 
• Befolkningsudviklingen i de 25 yderkommuner 

 

Figur 1: Befolkningsudvikling i yderkommuner, bykommuner og Nordsjælland siden 1981 

Note: Skatteministeriets definition af en yderkommune er anvendt: En yderkommune bliver defineret som en kommune 
med forhøjet befordringsfradrag for pendlere og at den gennemsnitlige erhvervsindkomst de sidste tre år er under 90 pct. 
af landsgennemsnittet. Yderkommunerne er: Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, 
Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Slagelse, Struer, Svendborg, 
Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa.  

De fire største byer dækker over: København, Århus, Odense og Aalborg.  
Nordsjællandske kommuner dækker over: Allerød, Egedal Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, 
Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Ruderdsal og Gentofte.  
Kilde: Danmarks Statistisk 
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Af figur 1 fremgår det tydeligt, at befolkningsudviklingen i de fire største kommuner og 
Nordsjælland er gået i en retning; op, mens den i de resterende 25 er gået ned. Der er kommet flere 
borgere i de nordsjællandske kommuner og i de fire storbykommuner, mens der er kommet færre 
borgere i de 25 yderkommuner. Det er interessant, at befolkningstallet i storbyerne stiger mest 
markant i perioden mellem 2007 og 2015 samtidig med, at befolkningstallet i yderkommunerne 
falder markant i perioden fra 2009-2015. Dette kunne være konsekvensen af strukturreformen, der 
trådte i kraft den 1. januar 2007. 
 
I de næste figurer ser vi på den procentvise udvikling for henholdsvis de fire storbykommuner, de 
nordsjællandske kommuner og de 25yderkommuner. 

Figur 2: Positiv befolkningsudvikling i storbykommuner 

 

Kilde: Danmarks Statistisk 

Figur 2 viser, at befolkningsudviklingen har været positive for alle de fire største byer i Danmark. 
Befolkningsudviklingen har været størst i Århus, hvor befolkning er vokset med mere end 32 % 
siden 1981. I København er befolkningen vokset med mere end 17 % og i Odense har 
befolkningstilvæksten været på mere end 16 %, mens den i Aalborg har været på omkring 15 %. 
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Tabel 1: Positiv befolkningsudvikling i Nordsjælland 

Kommuner Procent 

Frederikssund  28.2 

Gribskov  26.8 

Egedal  26.7 

Hillerød  23.8 

Halsnæs 22.4 

Hørsholm  15.2 

Nordsjælland 14.9 

Allerød  14.6 

Furesø  13.1 

Gentofte  12.2 

Fredensborg             11.0 

Helsingør  9.5 

Lyngby-Taarbæk   5.9 

Rudersdal   3.9 

Kilde: Cevea beregninger på baggrund af Danmarks Statistik 

Det fremgår af tabel 1 at Frederikssund, Gribskov, Egedal og Hillerød er de nordsjællandske 
kommuner, hvor befolkningstallet er vokset mest siden 1981. Fredensborg, Helsingør, Lyngby-
Taarbæk og Rudersdal er de kommuner, hvor befolkningstallet er steget mindst. Det 
bemærkelsesværdige er dog, at ligesom for storbykommunerne er befolkningstallet steget i alle de 
nordsjællandske kommuner siden 1981.  
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Tabel 2: Meget forskellig udvikling i yderkommunerne 

Kommuner Procent 

Odsherred 13.3 

Svendborg  8.7 

Slagelse  7.9 

Vordingborg  3.1 

Aabenraa  0.7 

Brønderslev  0.5 

Sønderborg  -0.2 

Jammerbugt -0.3 

Faaborg-Midtfyn  -0.5 

Vesthimmerlands  -0.8 

Norddjurs -1.1 

Skive  -3.5 

Hjørring  -4.1 

Guldborgsund  -6.5 

Struer  -6.8 

Thisted  -8.8 

Frederikshavn  -9.8 

Tønder  -11.2 

Morsø  -15.3 
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Bornholm inkl. Christiansø -16.0 

Langeland  -22.7 

Samsø  -23.2 

Lolland -25.3 

Ærø  -27.4 

Læsø  -33.1 

 

Af tabel 2 fremgår det, at der siden 1981 har været en meget forskellig udvikling i Danmarks 
yderkommuner. I Odsherred, Svendborg, Vordingborg og Slagelse er befolkningstallet steget i 
perioden. Befolkningstallet er i dag nogenlunde det samme som i 1981i Aabenraa, Brønderslev, 
Sønderborg, Jammerbugt, Faarborg-Midtfyn og Vesthimmerland, mens de i Langeland, Samsø, 
Lolland, Ærø og Læsø Kommune er faldet med mellem 22 og 33 %. 

OPSAMLING 

I dette kapitel har vi set, at befolkningstallet er steget i storbykommunerne og i Nordsjælland, mens 
det generelt er faldet i de 25 yderkommuner. Vi har set, at befolkningstallet er steget i alle de fire 
storbykommuner. Befolkningstallet er også steget i alle de Nordsjællandske kommuner. Det er 
steget mest i Frederikssund, Gribskov og Egedal og stegt mindst i Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og 
Helsingør. I yderkommunerne har der været en meget forskellig udvikling. De yderkommuner, der 
er vokset mest er Odsherred, Svendborg og Slagelse, mens kommunerne, hvor befolkningstallet er 
faldet mest er Lolland, Ærø og Læsø kommune.  
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4. UDVIKLING I DISPONIBEL INDKOMST 

I dette kapitel ser vi på udviklingen i den gennemsnitlige disponible indkomst siden 2014 

• Vi ser på, hvor den gennemsnitlige disponible indkomst er størst og lavest i 2014 
• Vi ser på i, hvilke kommuner de gennemsnitlige lønninger er faldet og steget mest 

siden 2004 
• Vi ser på, hvor den gennemsnitlige disponible indkomst er faldet og steget mest siden 

2004 

 

Tabel 3: Kommuner med de største og mindste disponible indkomster i 2014 

Note: Tabellen er baseret på faste 2015-priser. Alle personer som er minimum 15 år er inkluderet. 

Kilde: Danmarks Statistik 

Af tabel 3 fremgår det, at der er mere end 200.000 kr. i forskel i den gennemsnitlige disponible 
indkomst mellem Gentofte Kommune og Langeland Kommune. Det er værd at notere, at der er et 
stort sammenfald mellem de kommuner, der har den laveste disponible indkomst i 2014 og dem, 
som har oplevet det største fald i befolkningstallet siden 1981. Det modsatte gør sig gældende for 
kommunerne med de største gennemsnitlige disponible indkomster. De har siden 1981 oplevet, at 
deres befolkningstal er steget, men de er dog ikke kommunerne, der har oplevet den største vækst i 
befolkningstallet. 

 

Gennemsnitlig disponibel indkomst, 2014  

Kommune Mindste indkomst Kommune Største indkomst 

Langeland 179.508 Gentofte 380.948 

Lolland 183.974 Rudersdal 372.596 

Tønder 185.664 Hørsholm 344.235 

Læsø 186.942 Lyngby-Taarbæk 300.331 

Morsø 187.798 Furesø 284.226 
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Figur 3: Udviklingen i den disponible indkomst for de fem kommuner med den største og 
mindste disponible indkomst 

 

Note: Tabellen er baseret på faste 2015-priser. Alle personer som er minimum 15 år er inkluderet. 
Kilde: Danmarks Statistik 
 

Af figur 3 fremgår det, at den disponible indkomst har været meget svingende i de fem kommuner 
med den største gennemsnitlige disponible indkomst. De oplevede de største stigninger frem til 
finanskrisen, de største fald under finanskrisen og den største stigning efter krisen. Udviklingen for 
de fem kommuner med den mindste gennemsnitlige disponible indkomst har været mindre 
svingende. Her er den gennemsnitlige disponible indkomst steget en smule frem til finanskrisen, 
faldet lidt under krisen og steget lidt efter krisen. Selvom kommunerne med den største 
gennemsnitligt disponible indkomst oplevede et markant fald under krisen, har de store stigninger 
som de oplevede efter krisen betydet, at de i dag har en større stigning i den gennemsnitlige 
disponible indkomst end før krisen.  
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Tabel 4: Ingen tegn på, at kommunerne med de mindste gennemsnitlige disponible 
indkomster indhenter de kommuner med de største disponible indkomster 

 
Note: Tabellen er baseret på faste 2015 priser. Alle personer som er minimum 15 år er inkluderet. 
Kilde: Cevea beregninger på baggrund af Danmarks Statistik 
 

Som det fremgår af tabel 4, er Langeland den af kommunerne med de mindste disponible 
indkomster, som har oplevet den største stigning. Gentofte er den af kommunerne med de største 
gennemsnitlige disponible indkomster, der har oplevet den største stigning. Gentoftes procentvise 
stigning er over dobbelt så stor som den stigning, man har oplevet i Langeland Kommune. Selvom 
Hørsholm er den af de fem kommuner med den største gennemsnitlige disponible indkomst, der 
har oplevet den mindste stigning, er stigningen i Hørsholm stadig 4,7 procentpoint større end 
stigningen i Langeland Kommune. Kommunerne med de største gennemsnitlige disponible 
indkomster er således rykket yderligere fra kommunerne med de mindste gennemsnitlige 
disponible indkomster siden 2004. Sammenligner vi udviklingen i storbykommunerne med 
udviklingen i kommunerne med de største og mindste gennemsnitlige disponible indkomster, kan 
vi se at stigningerne i den gennemsnitlige disponible indkomst som storbyerne har oplevet ligner de 
stigninger, som kommunerne med de mindste disponible indkomster har oplevet. Det tyder således 
på, at storbyerne generelt ikke er rykket fra yderkommunerne, men at det derimod er dele af 
Nordsjælland, der er rykket fra både de store byer og  de ’fattigste’ yderkommuner.   

Stigning i den disponible indkomst i de fem kommuner med den største og laveste gennemsnitlige 
indkomst i 2014, samt for de fire største byer  

Kommune Procentvis 
stigning i den 
gennemsnitlige 
disponible 
indkosmt 

Kommune Procentvis 
stigning i den 
gennemsnitlige 
disponible 
indkosmt 

Kommune Procentvis 
stigning i den 
gennemsnitlige 
disponible 
indkosmt 

Langeland 14.2 Gentofte 29.3 
København 16.5 

Lolland 13.4 Rudersdal 25.0 
Aarhus 15.6 

Læsø 13.1 

Lyngby-
Taarbæk 24.7 

Odense 13.4 

Ærø 12.5 Furesø 19.8 
Aalborg 11.8 

Morsø 7,2 Hørsholm 18.9 
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Figur 4: Den gennemsnitlige disponible indkomst er siden 2004 vokset med mindre end 8 % 
procent i de fem kommuner, hvor den er vokset mindst 

 

Kilde: Cevea berigninger på baggrund af Danmarks Statistik  

Af figur 4 fremgår det, at det noget overraskende er i Silkeborg, hvor den gennemsnitlige disponible 
indkomst er steget mindst siden 2004. Det er ligeledes overraskende, at der er tre kommuner fra 
den københavnske vestegn blandt de fem kommuner, hvor den disponible indkomst er steget 
mindst. De relativt små stigninger i den gennemsnitlige disponible indkomst i disse områder, peger 
på, at det ikke kun er yderkommunerne og storbyerne, der ikke kan følge med de relativt store 
stigninger man har oplevet i nogle nordsjællandske kommuner. Samtidig peger det også på, at 
København er ved at rykke fra nogle af de omkringliggende kommuner. 

OPSAMLING 

I dette kapitel har vi vist at Langeland, Lolland, Tønder, Læsø og Morsø er de fem kommuner i 
Danmark hvor den gennemsnitlige disponible indkomst er mindst. De fem kommuner, hvor den 
gennemsnitlige disponible indkomst er største er: Gentofte, Rudersdal, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk 
og Furesø Kommune. Vi har ligeledes vist, at den gennemsnitlige disponible indkomst over 200.000 
kr.  er større i Gentofte, der er kommunen med den største gennemsnitlige disponible indkomst end 
i Langeland, der er kommunen med den gennemsnitlige mindste disponible indkomst.  

Vi har set, at kommunerne med de største disponible indkomster havde store stigninger i den 
disponible indkomst inden krisen. Under krisen faldt deres disponible indkomster markant. Efter 
krisen er den gennemsnitlige disponible indkomst dog steget så meget, at den nu er større end før 
krisen. Det samme gør sig i mindre skala gældende for kommunerne med de mindste 
gennemsnitlige disponible indkomster. De oplevede stigninger op til krisen, fald under krisen og 
stigninger efter krisen, som har betydet, at de ligger lidt over niveauet fra før krisen.  
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Vi har, ved at se på den procentvise stigning i den gennemsnitlige disponible indkomst i 
kommunerne vist, at kommunerne, hvor den disponible indkomst er størst, er rykket yderligere fra 
kommunerne, hvor den er mindst, siden 2004. Sammenligner vi udviklingen i disse kommuner, med 
udviklingen i storbykommunerne, ligner udviklingen i storbykommunerne mere udviklingen i 
kommunerne med de laveste disponible indkomster end den med de største. Det tyder således på, 
at de nordsjællandske kommuner, rykker fra både yderkommunerne og storbykommunerne. 

Kommunerne hvor den procentvise stigning i den disponible indkomst har været lavest er Morsø, 
Høje Taastrup, Ishøj, Albertslund og Silkeborg. Det tyder altså på, at nogle kommuner omkring 
København risikerer, at ende blandt de kommuner, hvor man har den laveste gennemsnitlige 
disponible indkomst, hvis man ikke formår at få indkomsten til at vokse hurtigere end den har gjort 
siden 2004. 
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5. UDVIKLING I FORMUE OG GÆLD I KOMMUNERNE 

I dette kapitel vil vi se på  

• Hvordan de danske familiers formuer fordeler sig geografisk  
• Hvordan de danske familiers formue har udviklet sig siden 2004 
• I hvilke kommuner formuerne er mindst og størst 
• Hvordan udviklingen i familiernes formuer har været i kommunerne med de største og 

mindste gennemsnitlige formuer siden 2004 
• I hvilke kommuner formuen er steget og faldet mest siden 2004 
• Hvilke kommuner, der har den største og mindste andel af RKI-registrerede borgere  

Figur 5: Fordelingen af danske familiers formuer inklusiv pension, 2014 

 

Figuren viser den gennemsnitlige størrelse på en families formue i de danske kommuner. På 
Sjælland er formuerne størst nord for København, mens de mindste formuer findes i Københavns 
omegnskommuner og i Slagelse Kommune. I Jylland findes de mindste formuer i Sønderjylland og i 
Randers. De største gennemsnitlige familieformuer i Jylland findes i Odder og Skanderborg.   
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Figur 6: Udvikling i danske familiers formue fordelt på kommuner 

 

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 

Figuren ved siden af Danmarkskortet viser, at de danske familiers formue steg fra 2004 og frem til 
finanskrisen. Herefter faldt formuen faldt frem til 2012, men er siden steget støt. Af danmarkskortet 
kan man se, at familiernes gennemsnitlige formue på Sjælland kun er steget i København og dele af 
Nordsjælland. Familierne på resten af Sjælland har oplevet et fald i deres formue sammenlignet med 
2004. I Jylland har familierne oplevet en stigning i deres formue i store dele af Midt- og Nordjylland, 
mens familierne i den sydlige del af Jylland har oplevet et fald i deres formue.  
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Figur 7: De fem kommuner med den gennemsnitligt største og mindste familieformue i mio. 

 

Kilde: Damarks Statistik 

Af figur 7 fremgår det, at der er mere end 3.2 mio. kr.s forskel på den gennemsnitlige 
formuestørrelse i Rudersdal, der er den kommune i Danmark og Ishøj. Det tyder på, at der særligt på 
Sjælland er stor regional ulighed, idet alle fem kommuner med de største gennemsnitlige 
familieformuer er at finde her, samtidig med at fire af de fem kommuner med de laveste 
gennemsnitlige familieformuer også er at finde her. Det er værd at nævne, at der blandt de fem 
kommuner, hvor man finder de mindste gennemsnitlige familieformuer, er hele tre kommuner fra 
Københavns vestegn. I næste figur, ser vi nærmere på, hvordan familiernes gennemsnitlige formue 
har udviklet sig siden 2004, for at se om uligheden kommunerne i mellem er steget eller faldet. 
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Figur 8: Udviklingen i den gennemsnitlige familieformue i de fem kommuner med de største 
og de fem kommuner med de mindste familieformuer i procent siden 2004 

 

Kilde: Cevea beregninger på baggrund af Danmarks Statistik 

Figuren viser, at Rudersdal ud over at være den kommune, hvor familierne har den gennemsnitligt 
største familieformue også er den kommune, hvor disse familieformuer er vokset kraftigst siden 
2004. Bornholm er den af de fem kommuner, der havde de mindste gennemsnitlige familieformuer 
og hvor familieformuerne er steget mest siden 2004. Selvom Bornholm har haft en pæn stigning i 
den gennemsnitlige familieformue på 15 %, så er familieformuerne i Hørsholm, den kommune af de 
fem med de største gennemsnitlige familieformuer, der har oplevet den mindste stigning i 
familieformuer, alligevel steget næsten dobbelt så mange procentpoint som på Bornholm. 
Familieformuerne i Gentofte og i Lyngby-Taarbæk er vokset mere end tre gange så meget som på 
Bornholm og i Rudersdal er den gennemsnitlige familieformue vokset mere end 4 gange så meget. 
Det ser altså ikke ud som om kommunerne, med de mindste gennemsnitlige familieformuer haler 
ind på kommunerne med de største. Tværtimod.  
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Figur 9: Kommunerne med den største stigning og fald i den gennemsnitlige familieformue 
siden 2004 i procent 

 

Kilde: Cevea beregniner på baggrund af Danmarks Statistik 

Figur 9 viser de fem kommuner, hvor familiernes formuer er steget mest og de fem kommuner, 
hvor den gennemsnitlige familie formue er faldet mest. Familieformuerne er vokset mest i 
Rudersdal, efterfulgt af Frederiksberg, Aarhus, Lyngby-Taarbæk og København. Familieformuerne er 
faldet mest i Halsnæs efterfulgt af Gribskov, Køge, Faxe og Lejre. Figuren understreger, at formuerne 
er vokset mest i de store byer og i Nordsjælland. Formuerne er dog også er faldet mest i nogle 
nordsjællandske kommuner samt i nogle sjællandske kommuner et stykke fra København.  
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Figur 10: Andelen af RKI-registrerede borgere fordelt på kommuner 

 

Anm.: Data er fra juli 2015.  
Kilde: Experians RKI-register. 

Figur 10 viser, hvor stor en del af kommunernes befolkning, der er registeret i RKI. Det billede 
danmarkskortet tegner, lignet meget det billede, som vi så i figur 5og 6. Her så vi, at formuerne var 
mindst og var vokset langsomst på Lolland-Falster, på Sydsjælland og i Sønderjylland. Denne figur 
understreget billedet af en negativ udvikling i disse dele af Danmark.  

OPSAMLING 

I dette kapitel har vi set at formuerne på Sjælland er størst nord for København, mens de mindste 
formuer findes i Københavns omegns kommuner og i Slagelse Kommune. De største 
familieformuer i Odder og Skanderborg, mens de mindste findes i Sønderjylland og Randers. Vi har 
vist, at danske familiers gennemsnitlige formue på Sjælland kun er steget i København og dele af 
Nordsjælland, mens familierne på resten af Sjælland har oplevet et fald i deres formue. I Jylland har 
man oplevet en stigning i familieformue i store dele af Midt- og Nordjylland, mens de i den sydlige 
del af Jylland er blevet mindre. Ruderdal er den kommune, hvor familieformuerne i gennemsnit er 
størst, mens Ishøj er den kommune, hvor gennemsnitsformuen i gennemsnit er lavest. Der er mere 
end 3,2 mio. kroners forskel på den gennemsnitlige familieformue i de to kommuner. Det er især på 
Sjælland, der er stor regional ulighed i familieformuer. Her finder man de fem kommuner med de 
gennemsnitlig største formuer og fire af fem kommuner med de mindste formuer. Samtidig ser det 
ud til, de kommuner hvor familieformuerne er størst også er dem, der har oplevet de største 
stigninger deres formuer siden 2004. Forskellen mellem kommunerne med de mindste formuer og 
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de største er dermed blevet større. Samtidig kan vi se, at kommunerne med de mindst og langsomst 
voksende formuer ikke overraskende også er de kommuner, hvor den største del af befolkningen er 
registeret i RKI. 

  



24 

   

Cevea     |     Vesterbrogade 124B, 3. Sal t.v.     I     1620 København V     |     Tlf. 33126800     |     cevea@cevea.dk 

6. ØKONOMI OG VELFÆRDSSERVICE 

I dette kapitel vil vi se nærmere på 

• Andelen af beskæftigede i kommunerne 
• Andelen af befolkning med kun en grundskoleuddannelse i kommunerne 
• Udviklingen i huspriser 2004-2014 
• Liggetid i 2015 samt m2 pris per liggedag 
• Placering af bankfilialer 
• Kvadratkilometer per praktiserende læge, skole og daginstitution i kommunerne  

 

Figur 11: Beskæftigelsesandel i kommunerne i 2013 

 

Anm.: Data er fra 2013. 
Kilde: Danmarks Statistik 

Figuren viser, hvor stor en del af befolkningen i kommunen, der var i stand til at arbejde, så rent 
faktisk var i arbejde. Danmarkskortet over beskæftigelsesandelen understreger den negative 
udvikling på Sydsjælland, Lolland, Falster, Vestsjælland og Sønderjylland. Vi har i de tidligere kapitler 
set, at disse dele af Danmark har oplevet et fald i den gennemsnitlige familieformue og har nogle af 
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de største andele af befolkningen registret i RKI. Nu viser dette kort altså også, at det er i disse dele 
af landet, hvor der er færrest der er i beskæftigelse. 

Figur 12: Andel af befolkningen, der ikke har mere uddannelse end grundskole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 viser, hvor stor en del af befolkningen i kommunerne, der ikke har gennemført andre 
uddannelser end grundskolen. Det ser ud som om, at de kommuner, hvor en stor del af 
befolkningen ikke har mere uddannelse end grundskolen, er de samme kommuner, hvor 
familieformuerne er faldet mest og, hvor de største andele af befolkningen er registeret i RKI. Det 
gælder de vest- og sydsjællandske kommuner, Lolland og Gulborgssund og de sønderjyske 
kommuner. Samtidig går en anden tendens fra de tidligere kapitler også igen i dette kort. Vi kan se, 
at det er i storbykommunerne og de nordsjællandske kommuner, man har den mindste del af 
befolkningen, som kun har en grundskoleuddannelse. Denne tendens kan skyldes, at de mennesker 
i yderkommunerne, der tager en uddannelse, flytter til områderne omkring byerne - enten fordi de 
begynder at studere eller når de etablere sig på arbejdsmarkedet. 
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Figur 13: Udviklingen i ejendomsværdien i procent 2004-2014 

 

 

Figur 13 viser, at ejendomsværdien er faldet i Gribskov og Halsnæs, hvilket kan være med til at 
forklare, at vi i kapitel 2 så, at de var de to kommuner, hvor den gennemsnitlige familieformue var 
faldet mest siden 2004. Ejendomsværdien er ligeledes faldet i Frederikssund, Lejre, Holbæk, Køge, 
Stevns, Faxe, Vordingborg, Guldborgssund samt Aabenraa og Sønderborg. Kortet viser også, at de 
største stigninger i ejedomsværdien, er at finde i storbykommunerne og i Nordsjælland. I Jylland 
finder man de største stigninger i Aarhus og Aalborg samt Rebild, Favrskov og Skanderborg. På Fyn 
findes den største stigning i Odense. Udviklingen på ejendomsmarkedet har altså været med til at 
understøtte den meget forskellige udvikling, der er mellem de steder i Danmark, hvor den 
disponible indkomst og formuerne vokser mest og de steder, hvor den disponible indkomst er 
vokset langsomst og formuerne falder mest. 
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Figur 14: Gennemsnitligt antal liggedage fordelt på kommunerne 

 

Anm.: Liggetiden opgjort for parcelhuse & rækkehuse.  Data er fra 1. kvartal 2015 
Kilde: Realkreditrådet 

Kortet viser, at det gennemsnitlige antal liggedage er mindst i Aarhus og København samt området 
omkring København. Liggetiderne er længst i Holbæk, Gulborgssund, Lolland, Tønder, Haderslev, 
Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer, Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommune. 
Sammenligner man liggetiderne med udviklingen i ejendomsværdierne som vi så i figur 12, tyder 
det ikke på, at der er en sammenhæng mellem, hvor liggetiderne er længst og hvor priserne er 
størst. Dette undersøger vi i figur 15. 
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Figur 15: Kvadratmeterpris per liggedag 

 

Anm.: Kvadratmeterprisen opgjort for parcelhuse & rækkehuse. Kvadratmeterpris divideret med antal liggedage. Data fra 1. kvartal 2015 
Kilde: Realkreditrådet 

Af figuren ser det ud som om, at de lange liggetider er uafhængige af kvadratmeterprisen. Hvis 
kvadratmeterprisen var altafgørende for, hvor længe et hus er til salg ville det betyde, at 
Danmarkskortet ville være ensfarvet. De høje kvadratmeterpriser i storbyerne og Nordsjælland ville 
betyde, at disse huse ville være til salg i længere tid end huse i andre dele af landet, hvor 
kvadratmeterpriserne er lavere. På Langeland, har man en meget lav gennemsnitlig 
kvadratmeterpris, men man har samtidig også en meget lang liggetid. På Frederiksberg er billedet 
lige omvendt. Her har man meget korte liggetider og meget høje kvadratmeterpriser. Det tyder 
således på, at boligmarkedet ikke af sig selv vil hjælpe med at stoppe rykket fra land til by, selvom 
priserne på landet falder, mens priserne i storbyerne og Nordsjælland stiger. 
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Figur 16: Fordeling af bankfilialer  

 

Figuren viser fordelingen af bankfilialer efter postnumre i Danmark. Vi vælger at inkludere dette kort 
i hæftet, fordi banker typisk placerer filialer i de postnumre, hvor der er så stor en økonomisk 
aktivitet og efterspørgsel efter kapital, at det giver mening for bankerne at være repræsenteret i 
området med mere end hæveautomater. Kortet giver altså en indikation på de dele af Danmark, 
hvor der er stor efterspørgsel efter kapital og stor økonomisk aktivitet. Kortet viser, at der er en del 
postnumre i Gulborgssund og Lolland kommune, hvor der overhovedet ikke ligger nogle 
bankfilialer. Der er ligeledes mange postnumre i Syd-, Midt og Vestsjælland, hvor der ikke er nogen 
bankfilialer. 

I de næste figurer ser vi på, hvor mange kvadratkilometer, der gennemsnitligt er per praktiserende 
læge, folkeskole og daginstitution i kommunerne. Det desværre ikke været muligt at tage hensyn til 
placeringen af disse velfærdsinstitutioner i forhold til, hvor befolkningen i de forskellige kommuner 
bor. Det vi i stedet har gjort er at antage, at eksempelvis de praktiserende læger har placeret deres 
klinikker således, at der er lige langt mellem dem og, at de er spredt over hele kommunens areal. 
Det betyder med nogen sandsynlighed, at vi kommer til at overvurdere for, hvor langt mennesker, 
der bor i kommunes hovedby har til lægen, mens vi kommer til at undervurdere, hvor langt de 
mennesker, der bor mest afsides i kommunen har til lægen. Ikke desto mindre er kvadratkilometer 
per praktiserende læge, dagtilbud og folkeskole et enkelt og konkret mål for, hvor godt geografisk 
dækket en kommune er inden for disse områder.  
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Figur 17: Store forskelle i folkeskoledækningen land og by i mellem i 2013, KM2 per 
folkeskole 

 

Kilde: Ceveas beregninger er foretaget på baggrund af Social- og indenrigsministeriets nøgletal 

Figur 17 viser, at folkeskoledækningen varierer meget kommunerne i mellem. I landkommunerne er 
der få folkeskoler til at dække store landarealer, mens der i København og de omkringliggende 
kommuner er mange folkeskoler til at dække et mindre areal. En del af den forskel skyldes, at 
befolkningen bor meget tættere i kommunerne omkring København og i selve hovedstaden. Den 
mindre befolkningstæthed i landkommunerne betyder dog stadig, at mange har meget langt til 
skole.  

Figur 18: Gennemsnitlig folkeskolestørrelse målt på antal elever 
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Kilde: Social- og indenrigsministeriets nøgletal 

Figuren viser, at skolerne i landkommunerne med den laveste skoledækning er enten større eller 
har omtrent samme størrelse som skolerne i og omkring København. Faxe er den af de fem 
kommuner, hvor der er flest KM2 per skole, samtidig med at Faxe også er en af de kommuner, hvor 
man gennemsnitligt har de største folkeskoler. Billedet i Vordingborg, Bornholm og Lolland 
Kommune ligner det i Faxe; Man har få folkeskoler, der dækker et stort areal, samtidig med at man 
har folkeskoler, der er større end den gennemsnitlige skolestørrelse i Danmark. Det tyder på, at 
mange i disse landkommuner har meget langt til skole, idet man har få og store skoler til at dække 
et stort areal. For Læsø ser det lidt anderledes ud. På Læsø har man kun en skole på hele øen og 
derfor har man ikke mulighed for at lægge flere skoler sammen og opnå et større elevtal. 

Figur 19: Stor forskel i daginstitutionernes geografiske dækning, målt i KM2 per 
daginstitution 

  

Note: Dagtilbud dækker over vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. 
Kilde: Ceveas beregninger er foretaget på baggrund af Social- og indenrigsministeriets nøgletal og Danmarks Statistisk PASS22 

Figuren viser de fem kommuner, hvor der er flest KM2 per daginstitution, landsgennemsnittet samt 
de fem kommuner, hvor der er færrest KM2 per daginstitution. Kommunerne med færrest KM2 per 
daginstitution er Frederiksberg, København, Gentofte Gladsaxe og Rødovre - altså kommuner i og 
omkring København. Kommunerne med de fleste KM2 pr. daginstitution er Læsø, Langeland, 
Billund, Lolland og Vesthimmerland. 4 af disse fem kommuner er yderkommuner, hvilket tyder på, 
at det er i yderkommunerne, at familierne har længst til daginstitutionerne. Det er i sig selv ikke en 
overranskede konklusion, da en af de ting man siger ja til, når man vælger at bo på landet er, at der 
er længere til alting. Afstanden til folkeskoler og dagtilbud kan dog også blive så stor, at det for 
børnefamilier kan være svært at få en hverdag til at hænge sammen. Tallene i figuren antyder, at det 
godt kunne være tilfældet i nogle dele af disse kommuner. I Vesthimmerland og Lolland Kommune 
er der i gennemsnit 45og 47 KM2 per daginstitution, hvilket er mere end 4 mere end gennemsnittet 
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for hele landet. På Læsø er tallet mere end ti gange større end landsgennemsnittet og mere end 
665 gange større end gennemsnittet på Frederiksberg. Det betyder, at der er meget store forskelle 
på, hvor god geografisk daginstitutionsdækning, der er i Danmark.  

Figur 20: Stor forskel i de praktiserende lægers dækningsareal, målt i KM2  

 

Note: Lægevagter indgår ikke i optællingen 
Kilde: Ceveas beregninger er foretaget på baggrund af Social- og indenrigsministeriet nøgletal og sundhed.dk 

Figuren viser de fem kommuner, hvor der er flest kvadratkilometer per læge praksis, 
landsgennemsnittet og de fem kommuner, hvor der er færrest kvadratkilometer per læge praksis. 
Billedet for de to forrige figurer går igen i denne figur. Det er Københavns Kommune og 
kommunerne omkring København, hvor der er færrest KM2 per læge, mens Jammerbugt, Læsø og 
Tønder (alle yderkommuner) er de kommuner, hvor der er flest kvadratkilometer per læge praksis. 
Efter Jammerbugt, Læsø og Tønder finder vi Ringkøbing-Skjern og Hedensted, hvor vi tidligere i 
dette hæfte har vist, at man i forbindelse med hussalg har nogle af landets længste liggetider. 
Tallene i figuren understreger billedet af, at man i og omkring København har 
velfærdsinstitutionerne meget tæt på sig, mens man i yderkommunerne og de andre kommuner, 
hvor det kan være svært at sælge sit hus, har meget længere til velfærdsinstitutionerne. 

OPSAMLING 

I dette kapitel har vi set, at beskæftigelsesandelen i Sydsjælland, Lolland, Falster, Vestsjælland og 
Sønderjylland i 2013 var lavere end i andre dele af landet. Vi har ligeledes set, at man i de vest- og 
sydsjællandske kommuner samt Lolland og Gulborgssund og de sønderjyske kommuner har den 
største del af befolkningen, der ikke har mere end en grundskoleuddannelse. Vi har også set, at man 
i storbykommunerne og de nordsjællandske kommuner, har den mindste del af befolkningen, der 
kun har en grundskoleuddannelse. Vi har vist, at de største fald i ejendomsværdierne er sket i 
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Gribskov og Halsnæs, Frederikssund, Lejre, Holbæk, Køge, Stevns, Faxe, Vordingborg, 
Guldborgssund samt Aabenraa og Sønderborg. Udviklingen i de resterede nordsjællandske 
kommuner og storbykommunerne har været lige omvendt. Det er her, man har oplevet de største 
stigninger i ejendomsværdierne.  Vi har i figur 14 og 15 også vist, at det gennemsnitlige antal 
liggedage er mindst i Aarhus og København, samt området omkring København. Vi har også vist, at 
liggetiderne er længst i Holbæk, Gulborgssund, Lolland, Tønder, Haderslev, Hedensted, Odder, 
Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer, Vesthimmerland og Mariagerfjord. Figurerne viste også, hvordan 
liggetiderne i kommunerne hænger sammen med den gennemsnitlige kvadratmeterpris. Det tyder 
ikke på, at lave kvadratmeterpriser har direkte betydning for antallet af liggedage. Man har 
eksempelvis på Frederiksberg en af landet højeste kvadratmeterpriser, men også en af Danmarks 
laveste liggetider. På Lolland er det lige omvendt. Da vi så på placeringen af bankernes filialer, så vi at 
der næsten ingen filialer var i Gulborgssund og Lolland Kommune og, at der ligeledes var mange 
postnumre i Syd-, Midt og Vestsjælland, der ikke havde nogen filialer. I dette kapitel har vi også vist, 
at der er stor forskel på, hvor god geografisk velfærdsdækning, der er i kommunerne. I kommunerne 
i og omkring København er der færre KM2 per skole, dagtilbud og praktiserende læge. Mens der i 
yderkommuner som Langeland, Lolland og Læsø er en betydeligt dårligere geografisk 
gennemsnitsdækning.  
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7. SNUPTAGSLØSNINGER OG HÅNDØRER ER IKKE NOK 
 

Vi har i hæftets tidligere kapitler identificeret flere økonomiske dynamikker, der trækker folk fra 
provinsen og yderkommunerne til storbyerne og kommunerne omkring København. I 
storbykommunerne og Nordsjælland har man i gennemsnit en højere indkomst samtidig med, at 
man i Nordsjælland også har oplevet nogle af de største stigninger i familieformuer og boligpriser de 
senere år. Derfor giver det for mange mennesker økonomisk mening at flytte til disse områder, da 
man her vil kunne få en højere løn end i yderkommunerne, samtidig med, at man vil kunne få et 
større afkast af sin boliginvestering. 

Vi har i de tidligere kapitler også set, at der i nogle yderkommuner er mange km2 per dagtilbud, 
folkeskole og læge, mens koncentrationen af velfærdsinstitutioner i storbykommunerne er markant 
større. Man må således ikke blot acceptere en lavere løn og et dårligere afkast på boliginvestering, 
men også en relativt større afstand til forskellige velfærdsinstitutioner. Denne situation er uholdbar. 
Hvis udviklingen forsætter, vil det på sigt betyde, at der bliver stor forskel på de formuer almindelige 
mennesker er i stand til at optjene, alt efter om de bor på landet eller i byen.  

Hvis disse to problemer skal løses bliver det nødvendigt, at gøre noget ved, at danskerne får et 
meget større afkast af deres boliginvestering, hvis de investerer i en bolig i eller omkring 
storbykommunerne og i Nordsjælland, fremfår en bolig i yderkommuner Guldborgssund eller 
Lolland kommune. Det er også nødvendigt, at sikre at velfærdsinstitutionerne er tilgængelig 
indenfor en acceptabel afstand, så transporttider til og fra dagtilbud og folkeskoler ikke bliver så 
lange, at det bliver umuligt for børnefamilier, at bosætte sig i landet yderkommuner. 

En skat på avancer fra salg af boliger kan være med til at løse disse to problemer. Skatten vil være 
med til at sikre, at de økonomiske incitamenter til at investere i en bolig i  og omkring 
storbykommunerne eller i Nordsjælland bliver mindre, da man vil skulle betale skat af  et eventuelt 
overskud. Det betyder, at forskellen på at investere i en bolig i Københavns Kommune og i 
Sønderborg Kommune bliver mindre. En skat på boligavancer vil kunne indbringe staten et 
betydeligt milliardbeløb. Disse nye midler kan man passende bruge på at skabe liv i 
yderkommunerne.  

7.1 ERHVERVSUDVIKLINGSFOND 

Indtægterne fra boligavanceskatten kan placeres i en fond, der skal støtte erhvervsudvikling i 
ydrekommunerne. Det er vigtigt, at fonden har en lokal forankring. Det er vigtigt, at de mennesker, 
der træffer beslutning omkring fondens midler, har det fornødne lokalkendskab til at sikre, at 
projekterne, der ydes støtte til reelt kan være med til at skabe udvikling. Fonden skal enten 
administreres af kommunerne eller af de regionale vækstfora under regionerne. Vi forestiller os en 
fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i husprisernes udvikling over det seneste år. Således, at 
man stræber efter at anvende fondens midler til at fungere som en økonomisk modvægt til 
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dynamikken på boligmarkedet. Man kunne eksempelvis målrette fondens midler mod initiativer i de 
kommuner, hvor man har oplevet de største tab på boligmarkedet.  

7.1.1 FONDENS FORMÅL  

En af fondens opgaver kan være at bidrage med finansiering til offentlige-private samarbejder. Man 
kunne forstille sig, at midlerne i fonden kunne bruges som risikovillig kapital, således at flere 
offentlig-private samarbejder i yderkommunerne og kommuner med en negativ økonomisk 
udvikling kunne blive til noget. Dette kunne fx være til en gruppe forældre, der ønsker at etablere et 
dagtilbud i et område, hvor der er lang transporttid til det eksisterende dagtilbud. Her kunne fonden 
bidrage med en del af finansieringen. 

Man kunne også forestille sig at fondens midler blev brugt til at stille garanti for lån til opstart og 
udvidelse af lokale virksomheder, der ikke har mulighed for at få en lånefinansiering fra banker eller 
kreditinstitutter på grund af deres geografiske placering. En fondsgaranti kunne fx blive relevant, 
hvis en lokalforankret virksomhed ønsker at udvide produktionen ved at bygge en ny 
produktionshal, men har svært ved få et lån fordi den generelle økonomiske udvikling i området er 
svag. Her vil fonden kunne garantere en del af det beløb som virksomheden ønsker at låne og 
derved mindske risikoen for banken, således at den nu vil være interesseret i at yde virksomheden 
et lån.  

7.1.2 FONDENS FINANSIERING 

I 2015 blev der solgt over 50.000 boliger (parcelhuse, rækkehuse og ejerlejligheder) viser vores 
opgørelse på baggrund tal fra boliga.dk. Opgørelsen viser også at forskellen mellem, hvad sælgerne 
gav for boligerne og hvad køberne måtte betale for de samme boliger i alt løb op i omkring 33,5 mia. 
kr. i sælgernes favør. Sælgerne havde altså i 2015 en samlet skattefri fortjeneste på 33,5 mia. kr. på 
deres boliginvesteringer. Boligavanceskatten vil kunne indbringe i omegnen af 7 mia., hvis vi 
beskatter avancen fra salget af boliger på samme måde som vi beskatter avance på andre 
kapitalinvesteringer som fx aktier eller obligationer med 42 % ved fortjenester på mere end 42.000. 
Dette forudsætter, at der samtidig gives fradrag, for folks dokumenterede investering i 
boligforbedringer og vi antager, at halvdelen af den samlede boligavance stammer fra sådanne 
forbedringer. En finansiering via en boligavanceskat vil altså kunne sikre at fonden har betydelige 
midler til rådighed, for at skabe en positiv erhvervsudvikling i ydrekommunerne.  

Tabel 5: Overslag på indtægter fra boligavance skat 
2015 boligsalgsavance 33,5 Mia. 

Fradrag ved udgifter i forbindelse med 
boligforbedringer (med en antagelse at 
fradraget udgør 50% af den samlede 
boligavance) 

33,5 Mia * 0.5. 

= 16,75 Mia 
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Kapital beskatning af på 42 % af 
boligsalgsavance efter fradrag for 
forbedringsudgifter 

16,75 Mia *0.42 

= 7 mia. 

 

Beregningerne stammer fra Boliga.dks opgørelse for en gennemsnitsfortjeneste ved et salg opgjort 
på postnumre. Boliga.dk har ikke medtaget postnumre, der havde mindre end 30 handler, hvilket 
betyder, at danskerne fortjeneste ved boligsalg i 2015 nok har været lidt højere end de 33,5 mia. vi 
finder i vores optælling. Samtidig er det også værd at bemærke, at vi ikke har, kunne se hvor mange 
af disse ejendomme, der er blevet solgt uden at have været brugt som bolig af ejeren, derfor 
allerede er betalt skat af avancen.     

 


