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Ulighed i Danmark 
 

Op mod en tredjedel af formuerne 

er tabt i enkelte kommuner 
 

I gennemsnit har en dansk familie en nettoformue på 1,7 mio. kr. Ser man på de enkelte kom-

muner, så er der en række kommuner i Nordsjælland, der formuemæssigt stikker af fra resten. 

Det drejer sig især om Rudersdal kommune, hvor den gennemsnitlige nettoformue er på næsten 

6,8 mio. kr. Det er næsten 6 gange så meget som i Ishøj. Ser man på udviklingen i de enkelte 

kommuner, så er der markante forskelle. I Rudersdal er den gennemsnitlige formue øget realt 

med næsten 40 pct. siden 2004. I den modsatte ende er nettoformuerne faldet markant. I Hals-

næs kommune er den gennemsnitlige nettoformue faldet realt med hele 35 pct. 

 

af Analysechef Jonas Schytz Juul 10. februar 2016 

Analysens hovedkonklusioner 

• I Rudersdal kommune er den gennemsnitlige nettoformue på næsten 6,8 mio. kr. Næ-
sten alle top-10 kommuner med de største formuer er nordsjællandske kommuner – 
bortset fra Dragør. I den modsatte ende finder vi Ishøj og København. Her er nettoformu-
erne på godt 1 mio. kr.  

• Ser man på udviklingen i de enkelte kommuner, så er der markante forskelle. I Rudersdal 
er den gennemsnitlige formue øget med næsten 40 pct. realt siden 2004. I den mod-
satte ende er nettoformuerne faldet markant. I Halsnæs kommune er den gennemsnit-
lige nettoformue faldet realt med hele 35 pct. 

• Siden krisen har kun Århus og de nordsjællandske/københavnske kommuner oplevet 
fremgang i formuerne. I den modsatte ende finder man kommuner som Tønder, Heden-
sted, Guldborgsund, Nordfyns, Norddjurs og Faxe, der alle har oplevet fald på mere end 
30 pct. i nettoformuerne siden krisen. 

• De Konservative foreslog for nylig en omlægning af boligskatten herunder en avancebe-
skatning. Det element af Konservatives skatteplan hilser vi i AE velkommen. Det kan bi-
drage til at imødegå den stigende polarisering i Danmark.  
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Formuerne klumper sig sammen i Nordsjælland  

Danmarks Statistik har for første gang offentliggjort en sammenhængende statistik over nettoformuerne 

i Danmark. Som noget nyt indgår der både pensionsformuer, markedsværdi af bolig, andelsboliger mv. 

Samtidig indgår der både realkreditgæld, lån i pengeinstitutter, lån til kommuner mv.  

 

I gennemsnit har en dansk familie en nettoformuerne på 1,7 mio. kr. Figur 1 viser nettoformuer fordelt på 

kommuner. Jo mørkere farve på landkoret, jo højere gennemsnitlig formue. Formuekortet viser, at de 

største formuer koncentrerer sig omkring Århus og rundt om København herunder størstedelen af Nord-

sjælland.  

 

Figur 1. Nettoformuer inkl. pensioner fordelt på kommuner 

 

Anm: Nettoformuerne er vist i 2016-priser og er opgjort på familieniveau. Se også boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Ser man på de enkelte kommuner, så er der en række kommuner i Nordsjælland, der formuemæssigt 

stikker af fra resten. Det drejer sig især om Rudersdal kommune, hvor den gennemsnitlige nettoformue 

er på næsten 6,8 mio. kr. Herefter følger Gentofte og Hørsholm, hvor indbyggerne i gennemsnit hen-

holdsvis en nettoformuer knap 6 mio. kr. og 4,7 mio. kr. Næsten alle top-10 kommuner med de største 

formuer er alle nordsjællandske kommuner – bortset fra Dragør kommune.  
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I den modsatte ende finder vi Ishøj og København. Her er nettoformuerne på godt 1 mio. kr. Dermed er 

formuerne i Rudersdal næsten 6 gange større end i Ishøj. På listen over de kommuner med laveste net-

toformuer er en række vestegnskommuner, storbykommuner og en række udkantskommuner.  

 

Tabel 1 viser top og bund 15 kommuner over nettoformuer inkl. pension. 

 

Tabel 1. Nettoformuer inkl. pensioner, top og bund 15 kommuner 

Top 15 1.000 kr.  Bund 15 1.000 kr. 

Rudersdal 6.752,3  Ishøj 1.157,4 

Gentofte 5.948,3  København 1.287,9 

Hørsholm 4.673,1  Randers 1.299,1 

Lyngby-Taarbæk 3.769,2  Brøndby 1.303,3 

Allerød 3.514,4  Odense 1.307,2 

Dragør 3.477,3  Albertslund 1.324,3 

Furesø 3.367,8  Slagelse 1.398,4 

Fredensborg 3.093,7  Halsnæs 1.428,0 

Egedal 2.662,4  Fredericia 1.436,1 

Solrød 2.562,9  Aalborg 1.437,1 

Vallensbæk 2.450,4  Bornholm 1.437,3 

Frederiksberg 2.381,4  Norddjurs 1.438,8 

Greve 2.311,3  Lolland 1.442,7 

Fanø 2.299,2  Haderslev 1.450,8 

Lejre 2.275,8  Guldborgsund 1.465,7 

Anm: Nettoformuerne er vist i 2016-priser og er opgjort på familieniveau. Se også boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Boks 1. Beregning af nettoformuer 

Danmarks Statistik har for nylig for første gang udgivet en samlet statistik over formuerne i Danmark. I denne statistik ind-
regnes både pensionsformuer, markedsværdi af boliger, finansiel formue og gæld. Formuerne er vist på familieniveau. 
 
Statistikken over nettoformuerne med Danmarks Statistiks nye opgørelse findes kun for 2014 og man kan således ikke se 
på udviklingen i den samlede nettoformue. Danmarks Statstik har dog offentliggjort en formuestatistik uden pensionsfor-
muer, som går tilbage til 2004. Man kan derfor se på udviklingen i nettoformuer fra 2004-2014 ekskl. pensionsformuerne. 
 
Man kan læse mere om den nye formuestatistik her:  
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/formue-og-gaeld  

 

Markante tab af formue i kommuner i Sønderjylland samt Vest- og Sydsjælland 

I statistikken over nettoformuer, hvor pension er inkluderet, er der kun tal for 2014. I det følgende er der 

derfor set på udviklingen i nettoformuerne hvor pensionsformuer ikke er medregnet. I den statistik ind-

går markedsværdi af bolig, andelsboliger, aktier, bankindeståender mv. i formuen. På gældssiden indgår 

realkreditgæld, lån i pengeinstitutter, lån til kommuner mv. Forskellen på opgørelsen i forhold til ovenfor 

er altså, at pensionsformuen ikke indgår da denne ikke er opgjort på familieniveau før 2014. 

 

I figur 2 er udviklingen over de seneste 10 år vist i nettoformuerne. I figuren er kommuner i de to lyseste 

farver de kommuner der har haft et realt fald i nettoformuerne siden 2004. Kommuner med de to mør-

keste farver er de kommuner der har haft en real fremgang siden 2004. Af figuren ses det, at særligt 
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sønderjyderne og vestsjællænderne har haft et realt fald i nettoformuerne siden 2004. Samtidig ses det, 

at kommuner tæt på København og Århus har haft de største reale fremgange i nettoformuerne siden 

2004. 

 

Figur 2. Udvikling i nettoformuer ekskl. pensioner, 2004-2014, faste priser 

 

Anm: Nettoformuerne korrigeret for prisudvikling og vist i faste 2016-priser. Nettoformuen er opgjort på familieniveau. Se også boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Ser man på udviklingen i de enkelte kommuner, så er der markante forskelle i udviklingen. I Rudersdal er 

den gennemsnitlige formue øget realt med næsten 40 pct. siden 2004 og på Frederiksberg med knap 

34 pct.  

 

I den modsatte ende er nettoformuerne faldet markant. En lang række kommuner har faktisk oplevet et 

realt fald i deres nettoformuer siden 2004. I Halsnæs kommune er den gennemsnitlige nettoformue 

faldet med hele 35 pct., i Gribskov er nettoformuerne faldet med 30 pct. og i Køge med 26 pct. 

 

Udviklingen i nettoformuerne blandt top og bund 15 kommuner fremgår af tabel 2. 
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Ændring i nettoformue 2004-2014

-40 - -10 (24 kommuner)
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10 - 40 (15 kommuner)
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Tabel 2. Udvikling i nettoformuer ekskl. pensioner, 2004-2014, faste priser 

Top 15 Pct.  Bund 15 Pct. 

Rudersdal 39,0  Halsnæs -35,3 

Frederiksberg 33,9  Gribskov -29,7 

Aarhus 23,5  Køge -25,9 

Lyngby-Taarbæk 23,3  Faxe -24,6 

København 22,6  Lejre -23,8 

Gentofte 22,1  Frederikssund -22,9 

Fanø 19,2  Odsherred -22,3 

Hjørring 16,5  Stevns -22,0 

Skanderborg 16,2  Ishøj -20,9 

Esbjerg 15,3  Guldborgsund -19,3 

Furesø 15,2  Holbæk -18,9 

Rebild 15,0  Næstved -18,9 

Aalborg 12,4  Vordingborg -17,9 

Svendborg 12,2  Randers -16,0 

Dragør 10,6  Sorø -15,9 

Anm: Nettoformuerne korrigeret for prisudvikling og vist i faste 2016-priser. Nettoformuen er opgjort på familieniveau. Se også boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Udviklingen i tabel 2 er også illustreret i figur 3 nedenfor. Her er udviklingen siden 2004 vist for de fem 

kommuner med den største relative fremgang i nettoformuerne i forhold til de fem kommuner med de 

største relative fald i nettoformuerne. Af figuren er den meget forskellige regionale udvikling i nettofor-

muerne tydelig. 

 

Figur 3. Udvikling i nettoformuer 2004-2014, udvalgte kommuner, faste priser 

 

Anm: Nettoformuerne korrigeret for prisudvikling og vist i faste 2016-priser. Nettoformuen er opgjort på familieniveau. Se også boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 
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Udvikling i nettoformuer siden krisen skubber bag på polariserende udvikling 

Zoomer man ind på, hvordan formuerne har udviklet sig siden krisen, så ses igen et skævt billede. Alle 

kommuner oplevede et dyk i forbindelse med krisen. For hele landet har der siden 2012 dog været en 

lille positiv vending. I kommuner som Frederiksberg og Rudersdal har der været større fremgang i de 

senere år, mens der i fx Ishøj og Halsnæs, ikke har været en vending i nettoformuen siden krisen. Tværti-

mod er nettoformuen fortsat med at falde. Det ses af figur 3.  

 

Figur 3. Real udvikling i nettoformuer ekskl. pensioner, udvalgte kommuner, indeks, 2004-2014 

 

Anm: Nettoformuerne korrigeret for prisudvikling og vist i faste 2016-priser. Nettoformuen er opgjort på familieniveau. Se også boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

I figur 4 er ændringen i nettoformuerne vist fra 2009 til 2014. Den mørkeste farve viser, at kommunerne 

har oplevet fremgang, men de tre lyseste farver alle illustrerer tilbagegang. Det er kun Århus og de nord-

sjællandske/københavnske kommuner, der siden krisen har oplevet fremgang. 
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Figur 4. Ændring i nettoformue ekskl. pensioner 2009-2014, faste priser  

 

Anm: Nettoformuerne korrigeret for prisudvikling og vist i faste 2016-priser. Nettoformuen er opgjort på familieniveau. Se også boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Fremgangen i nettoformuerne har siden krisen været på næsten 30 pct. realt i Rudersdal. I den modsatte 

ende finder man kommuner som Tønder, Hedensted, Guldborgsund, Nordfyns, Norddjurs og Faxe, der 

alle har oplevet realt fald på mere end 30 pct. i nettoformuerne siden krisen. Det fremgår af tabel 3. 
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Tabel 3. Udvikling i nettoformuer ekskl. pensioner, 2009-2014, faste priser 

Top 15 Pct.  Bund 15 Pct. 

Rudersdal 28,7  Tønder -35,4 

Lyngby-Taarbæk 21,3  Hedensted -33,6 

Tårnby 16,6  Guldborgsund -31,8 

Frederiksberg 16,1  Nordfyns -31,6 

Gentofte 14,5  Norddjurs -31,1 

Fredensborg 13,9  Faxe -30,7 

Gladsaxe 13,2  Haderslev -29,7 

Dragør 11,6  Struer -29,3 

Furesø 11,3  Stevns -28,6 

Rødovre 10,2  Bornholm -27,6 

Hørsholm 9,0  Lolland -27,5 

København 8,2  Næstved -27,4 

Ballerup 7,4  Assens -25,6 

Hvidovre 6,4  Randers -25,6 

Egedal 2,5  Morsø -25,2 

Anm: Nettoformuerne korrigeret for prisudvikling og vist i faste 2016-priser. Nettoformuen er opgjort på familieniveau. Se også boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Omlægning af boligskat kan rette op på polariserende udvikling 

En stor del af den skæve udvikling i nettoformuerne skyldes udviklingen på boligmarkedet, hvor 15 år 

med skattestop på ejendomsværdiskatten har skubbet bag på en den polariserende udvikling. Denne 

fastfrysning har især gavnet de nordsjællandske og københavnske boligejere, hvis boliger er steget i 

værdi, mens tallene på skatteopkrævningen er forblevet de samme. 

 

Den effektive ejendomsværdiskat er vidt forskellig i storbyen og udkantsområderne. Ifølge Nationalban-

ken betyder boligskattestoppet, at satsen for den effektive ejendomsværdiskat næsten er dobbelt så høj 

i Vest- og Sydsjælland og Sønderjylland, som den er i København. 

 

Samtidig hermed har regeringen med finansloven i 2016 fastfrosset grundskylden. Tal fra Skattemini-

steriet viser, at det primært kommer de københavnske og nordsjællandske boligejere til gode. Alene i 

Gentofte kan boligejerne se frem til en lettelse på 28 mio. kr. Samtidig vil boligejerne i mange udkants-

kommuner stort set ikke opleve en forandring.  

 

De Konservative foreslog for nylig en omlægning af boligskatten. Der var elementer i dette forslag, som 

var interessante. De Konservative foreslog en avancebeskatning, så boligejere skal betale skat af stig-

ningen i boligens værdi, når de forlader boligmarkedet. Det vil betyde, at de boligejere, som får de største 

gevinster, også betaler mest i skat. Samtidig vil de udkantsområder, hvor der ikke er prisstigninger, slippe 

for at betale avanceskat. En provenuneutral omlægning fra ejendomsværdiskat til en avanceskat hilser 

vi i AE velkommen. Bl.a. fordi den nuværende ejendomsværdiskat er blevet skævvredet af 15 års skatte-

stop. En mere fair boligbeskatning i form af avanceskat og en løbende grundskyld kan være en vej at gå 

for at imødegå den stigende polarisering i Danmark.   


