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Folketingets Boligudvalg   
 

Svar på spørgsmål fra Boligudvalget stillet den 12. februar 2021.  

Spørgsmål nr. 89: 

”Vil ministeren oversende en oversigt baseret på de nyeste tilgængelige data over an-

tallet af borgere, der bor i hhv. landsbyer, forstæder og bycentrum, herunder også data 

om aldersfordelingen hvert sted, inklusive udviklingen over tid siden 2000?” 

Svar: 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Bolig- og Planstyrelsen, der har oplyst følgende, som 

jeg henholder mig til: 

”Bolig- og Planstyrelsen har ikke kendskab til en entydig afgrænsning af områdetyper-

ne forstæder og bycentre. Derfor har styrelsen ved besvarelsen af spørgsmålet valgt at 

tage afsæt i de områdetyper, der anvendes i regeringens årlige Regional- og landdi-

striktspolitiske redegørelse.  

Om antallet af borgere 

Mht. opgørelser af antallet af indbyggere anvender de Regional- og landdistriktspoliti-

ske redegørelser en sognetypologi, der inddeler sogne i fire typer. Inddelingen tager 

afsæt i andelen af indbyggere i byer over 3.000 indbyggere og afstanden til nærmeste 

større byområde. Større byer defineres som de 11 største byområder (Aarhus, Odense, 

Aalborg, Esbjerg, Randers, Kolding, Horsens, Vejle, Roskilde, Herning og Helsingør) 

samt hovedstadsområdet.  

 Mindre end en halv times 

kørsel fra et større byom-

råde 

Mere end en halv times 

kørsel fra et større byom-

råde 

Mere end halvdelen af 

indbyggerne bor i byer 

med over 3.000 indbygge-

re 

Byområder i eller tæt på 

de største byer 

Byområder længere væk 

fra de største byer 

Mindre end halvdelen af 

indbyggerne bor i byer 

med over 3.000 indbygge-

re 

Landdistrikter tæt på de 

største byer 

Landdistrikter længere 

væk fra de største byer 

 

 

Tabel 1 viser en forøgelse på 9,6 pct. i befolkningstallet i byområder i eller tæt på de 

største byer i perioden 2010-2020, mens der er mindre forøgelser på hhv. 1,4 pct. og 
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1,6 pct. i byområder længere væk fra de største byer og i landdistrikter tæt på de stør-

ste byer. Derimod ses et fald i befolkningstallet på 5,2 pct. i landdistrikter længere væk 

fra de største byer. De beskrevne tal foreligger kun fra 2010 på det anførte sogneni-

veau. 

Tabel 1 – Udviklingen i antallet af borgere i de fire sognetyper, 2010-2020 

Kilde: Danmarks Statistik, tabel: SOGN1 og egne beregninger. 

Om aldersfordelingen  

Aldersfordelingen behandles i den Regional- og landdistriktspolitiske redegørelse på 

kommuneniveau. Redegørelsen inddeler de 98 kommuner på følgende måde:  

 ”Større bykommuner” består af kommuner med én eller flere byer på over 
45.000 indbyggere.  

 ”Kommuner tæt på en større by” består af kommuner, som ikke har byer over 
45.000 indbyggere, men hvor medianborgeren har mindre end en halv times 

kørsel i bil til en by over 45.000 indbyggere.  

 ”Kommuner længere væk fra en større by” består af kommuner, hvor kommu-
nens største by er mindre end 45.000 indbyggere, og hvor medianborgeren 

har mere end en halv times kørsel i bil til en by over 45.000 indbyggere. 

Tabel 2 viser udviklingen i gennemsnitsalderen for indbyggere i kommunerne i perio-

den 2005 til 2021. De beskrevne tal foreligger kun for perioden 2005 og frem. 

Tabel 2 – udvikling i gennemsnitsalder i kommuner, 2005-2021 

 Landdistrikter 

længere væk 

fra de største 

byer 

Landdistrikter 

tæt på de stør-

ste byer 

Byområder 

længere væk 

fra de største 

byer 

Byområder i 

eller tæt på de 

største byer 

2010 822.222 712.396 758.909 3.223.425 

2011 816.704 715.579 758.180 3.251.291 

2012 810.733 714.859 757.881 3.279.408 

2013 803.962 714.042 756.379 3.309.662 

2014 797.681 713.785 755.738 3.341.930 

2015 793.749 714.390 757.834 3.375.665 

2016 792.992 717.555 762.847 3.416.474 

2017 790.530 720.965 767.739 3.452.390 

2018 788.897 723.507 769.893 3.482.176 

2019 786.086 723.906 769.856 3.510.667 

2020 779.748 723.893 769.838 3.533.902 
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Kommuner længere væk fra en større by 

  Gennemsnitsalder 
i 2021 

Udviklingen i peri-
oden 2005-2021 

Billund 43,2 år +3,8 år 

Bornholm 48,4 år +5 år 

Faxe 44,6 år +4,4 år 

Frederikshavn 47 år +5,2 år 

Guldborgsund 46,8 år +3,4 år 

Halsnæs 46,5 år +5,1 år 

Hjørring 44,8 år +4,3 år 

Holstebro 42 år +3 år 

Jammerbugt 44,8 år +4,3 år 

Kalundborg 45,4 år +4,4 år 

Langeland 51,9 år +5,7 år 

Lemvig 46,7 år +6,1 år 

Lolland 48,8 år +4,6 år 

Læsø 54,6 år +7,6 år 

Morsø 46,1 år +4,3 år 

Norddjurs 45,9 år +4,3 år 

Næstved 43,6 år +3,2 år 

Odsherred 49,1 år +5,6 år 

Ringkøbing-
Skjern 

43,9 år +4,6 år 

Samsø 52,1 år +5,5 år 

Skive 45 år +4,9 år 

Slagelse 43,5 år +3,2 år 

Sorø 43,8 år +3,5 år 

Stevns 46 år +4,2 år 

Struer 46,1 år +5,9 år 

Svendborg 44,6 år +3,7 år 

Syddjurs 45,5 år +4,3 år 

Sønderborg 45,2 år +4,4 år 

Thisted 44,7 år +4,1 år 

Tønder 45,7 år +4,8 år 

Vesthimmerlands 44,9 år +4,3 år 

Viborg 42,4 år +3,2 år 

Vordingborg 47,3 år +4,7 år 

Ærø 52,6 år +4,6 år 

Aabenraa 44,7 år +4,3 år 

Kommuner tæt på en større by 

 
Gennemsnitsalder 

i 2021 
Udviklingen i 

perioden 2005-
2021 
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Allerød 42,6 år +4,2 år 

Assens 44,9 år +4,3 år 

Brønderslev 43,5 år +2,8 år 

Dragør 44,5 år +2,2 år 

Egedal 41,6 år +4,1 år 

Fanø 50,2 år +6,1 år 

Favrskov 41,4 år +3,3 år 

Fredensborg 44 år +4,4 år 

Fredericia 43,3 år +3,4 år 

Frederikssund 45,2 år +5,4 år 

Furesø 42,9 år +3,1 år 

Faaborg-Midtfyn 45 år +3,5 år 

Gribskov 47,2 år +6 år 

Haderslev 44,4 år +4 år 

Hedensted 43 år +3,8 år 

Hillerød 41,9 år +3,1 år 

Holbæk 43,3 år +3,9 år 

Høje-Taastrup 40,4 år +2,2 år 

Hørsholm 46,7 år +3,7 år 

Ikast-Brande 42,4 år +3,5 år 

Kerteminde 46 år +5 år 

Køge 42,5 år +3,6 år 

Lejre 43,7 år +4 år 

Mariagerfjord 44,8 år +4,6 år 

Middelfart 44,6 år +3,9 år 

Nordfyns 45 år +4,2 år 

Nyborg 45,3 år +3,9 år 

Odder 44,4 år +4,3 år 

Rebild 41,6 år +2,5 år 

Ringsted 42 år +3 år 

Rudersdal 43,6 år +1,8 år 

Silkeborg 41,8 år +3 år 

Skanderborg 40,6 år +2,8 år 

Solrød 41,6 år +3,2 år 

Varde 44,1 år +4,5 år 

Vejen 43 år +3,5 år 
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Større bykommuner 

 
Gennemsnitsalder 

i 2021 
Udviklingen i 

perioden 2005-
2021 

Albertslund 40,5 år +4 år 

Ballerup 42,2 år +2,3 år 

Brøndby 41,8 år +1,7 år 

Esbjerg 42,6 år +3,5 år 

Frederiksberg 40,2 år -0,6 år 

Gentofte 42,8 år +1,5 år 

Gladsaxe 40 år -0,1 år 

Glostrup 41,3 år +0,5 år 

Greve 42,9 år +4 år 

Helsingør 45,2 år +4,5 år 

Herlev 41,3 år +1 år 

Herning 41,8 år +3,3 år 

Horsens 40,9 år +1,7 år 

Hvidovre 40,2 år +0,5 år 

Ishøj 39,4 år +3,2 år 

Kolding 41,6 år +2,8 år 

København 36,2 år -0,9 år 

Lyngby-Taarbæk 41,7 år -0,7 år 

Odense 39,8 år +1 år 

Randers 42,6 år +2,4 år 

Roskilde 42,1 år +2,7 år 

Rødovre 40,8 år -0,4 år 

Tårnby 41,7 år +0,1 år 

Vallensbæk 40,1 år +0,1 år 

Vejle 41,6 år +2,5 år 

Aalborg 40,2 år +1 år 

Aarhus 37,8 år +0,8 år 

Kilde: Danmarks Statistik, tabel: GALDER 

 

Til orientering kan den seneste Regional- og landdistriktspolitiske redegørelse tilgås 

her: https://em.dk/media/13925/regeringen_regional-og-landdistriktspolitisk-

redegoelse.pdf.” 

 

Med venlig hilsen 

Kaare Dybvad Bek 
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