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1. Indledning  
Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer sig som i høj grad på aktivitets-budget-
tering, hvor der tildeles budget på baggrund af antal brugere inden for de enkelte aktivitetsom-
råder, ligesom kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning i høj grad er befolknings-
afhængige. Derfor er det vigtigt, at der hvert år udarbejdes en prognose for, hvorledes befolk-
ningen i kommunen forventes at udvikle sig fremadrettet.  

Befolkningsprognosen for perioden 2022-2033 er udarbejdet med afsæt i et skøn over Danmarks 
Statistiks landsprognose, den nuværende befolkning og deres forventede levetidsudvikling samt 
forventningerne til boligudbygningen i 2022-2033. Prognosens formål er primært at danne 
grundlag for budgetlægningen for 2022-2026, men prognosen er også relevant for andre beslut-
ninger, hvor befolkningsudviklingen er et afgørende parameter fx boligplanlægningen.  

Prognosens resultater giver med den nuværende boligplanlægning et fingerpeg om, hvordan be-
folkningen vil udvikle sig på længere sigt under de gjorte forudsætninger. Usikkerheden i prog-
nosen vokser i takt med antal år, der indgår i prognosen. Det anbefales derfor, at prognosens 
langsigtede resultater alene betragtes som tendensbeskrivende, og at disse alene indgår som in-
dikationer for de langsigtede skøn over de nødvendige fremtidige tilpasninger, kapaciteter og 
serviceniveau. Ikke desto mindre bør den langsigtede tendens være et væsentligt parameter for 
de beslutninger, der træffes om kommunes boligplanlægning. 

Ved læsning af tabeller og grafer skal opmærksomheden henledes på, at disse vil være pr. 1. ja-
nuar i det aktuelle år. Enkelte tabeller, der angiver optællinger over året, vil dog angive mæng-
den i året opgjort pr. 31. december. 

2. Status på befolkningsudviklingen fra 2021 til 2022  
Nedenstående tabel viser den faktiske befolkningsudvikling i kommunen fra 2021 til 2022. 

Tabel 2.1: Status for befolkningen pr. 1. januar 2022 

Alder  2021  2022 Udvikling Procent 

0 264 258 -6 -2,3 
  1 - 5 1.326 1.343 17 1,3 
  6 - 16 3.616 3.488 -128 -3,5 
 17 - 25 2.574 2.485 -89 -3,5 
 26 - 49 8.000 7.894 -106 -1,3 
 50 - 64 7.205 7.256 51 0,7 
 65 - 79 6.656 6.765 109 1,6 
 80 + 1.778 1.888 110 6,2 
I ALT 31.419 31.377 -42 -0,1 

 

Kommunens befolkning er i løbet af 2021 faldet med 42 indbyggere, således at det samlede be-
folkningstal var 31.377 pr. 1. januar 2022, hvilket svarer til et fald på 0,1 pct. set i forhold til be-
folkningstallet 1. januar 2021. Største procentuelle ændringer ses i blandt de 80+ årige med 6,2 
pct. samt i aldersgrupperne 6-16 årige og 17-25 årige med et fald på 3,5 pct.  

Sammenlignet med hele landet og nabokommunerne er Halsnæs Kommune den eneste der har 
haft et fald i befolkningstallet i 2021, som det fremgår af figur 2.1. Særligt bemærkelsesværdigt 
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er det, at Hillerød Kommune i 2021 har haft en vækst på ikke mindre end 3,4 pct. svarende til 
1.729 personer. 

Herudover fremgår det af figuren, at Halsnæs Kommunes befolkningstilvækst er meget varie-
rende over årene, og at kommunen har været mere ramt af finanskrisen og efterdønningerne 
heraf, end det er tilfældet for landet og nabokommunerne. Kun Halsnæs Kommune har således 
oplevet et fald i perioden 2008 til 2021, der har medført et lavere befolkningstal end i 2008. 

Figur 2.1: Befolkningsudvikling 2008-2022 (2008 = indeks 100) 

 

 

Faldet på 42 personer i 2021 kan tilskrives et tilflytterunderskud på 43 personer, et nettoindvan-
dreroverskud på 103, et fødselsunderskud på 126 og korrektioner på 24 personer. 

Af figur 2.1 fremgår befolkningens bevægelser i perioden 2006-2021. Følgende er hovedkonklu-
sionerne: 

 
 Der er et permanent stort fødselsunderskud 
 Befolkningstilvæksten i perioden 2014-2020 har 

primært været båret af nettoindvandring 
 I 2015 og 2019 har nettotilflytning også haft væ-

sentlig betydning 
 I både 2020 og 2021 har nettotilflytningen været 

negativ  

 

  

Fødselsunderskud er antal fødte fratruk-
ket døde. 

Nettoindvandring er nettotallet for flyt-
ninger ud af Danmark og til Danmark. 

Nettotilflyttere er nettotallet for flytnin-
ger mellem kommuner i landet.
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Figur 2.2: Oversigt over befolkningens bevægelser 2006 - 2021 

 

Af figur 2.2 fremgår det, at de markante årlige fødselsunderskud begyndte omkring år 2010. 
Herudover kan bemærkes, at nettoindvandringen hvert eneste år har været positiv for befolk-
ningstallet, mens nettoflytningen i perioden har været både positiv og negativ, og kun i 2006, 
2015 og 2019 har været så positiv, at der uden nettoindvandring havde været befolkningstil-
vækst. 

I 2021 er de fem største kommuner for til- og fraflytning nedenstående. Det er værd at be-
mærke, at det særligt er København og Hillerød der udgør de største både til- og fraflytnings-
kommuner.  

Til- og fraflyttere i 2021 
  Tilflyttere fra Fraflyttere til Netto 
København 350 326 24 
Hillerød 331 409 -78 
Gribskov 166 151 15 
Frederikssund 153 186 -33 
Helsingør 69 54 15 
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De fem største lande for ind- og udvandring i 2021 fremgår nedenfor. Her er det værd at be-
mærke, at det er danske og rumænske statsborgere, der står for den største indvandring og ud-
vandring. 

Ind- og udvandring i 2021 
  Indvandring Udvandring Netto 
Danmark 82 49 33 
Rumænien 81 40 41 
Bulgarien 21 4 17 
Polen 21 10 11 
Litauen 11 8 3 

 

3. Opfølgning på 2021-befolkningsprognosen 
Nedenfor fremgår den forventede befolkning pr. 1. januar 2022 ifølge befolkningsprognosen, 
som blev udarbejdet i 2021, og som dannede grundlaget for budgetlægningen for 2022. 

Tabel 3.1: Opfølgning på befolkningsprognosen 2021 

Alder 1. januar 2022 forventet  
jf. prognosen 2021 

Faktisk  
1. januar 2022 

Forskel Procent 

0 235 258 23 9,8 
  1 - 5 1.382 1.343 -39 -2,8 
  6 - 16 3.521 3.488 -33 -0,9 
 17 - 25 2.525 2.485 -40 -1,6 
 26 - 49 7.934 7.894 -40 -0,5 
 50 - 64 7.241 7.256 15 0,2 
 65 - 79 6.761 6.765 4 0,1 
 80 + 1.864 1.888 24 1,3 
I ALT 31.463 31.377 -86 -0,3 

 

Samlet set er der tale om en afvigelse mellem prognose og faktisk befolkningstal på 86 personer 
svarende til -0,3 pct. 

Antalsmæssigt ses den største afvigelse i aldersgrupperne 1-5 årige, 6-16 årige, 17-25 årige og 
26-49 årige, hvor der i hver aldersgruppe er blevet mellem 30-40 personer færre end forventet. 
Øvrige aldersklasser holder sig inden for mindre udsving. 

4. Den nye 2022 befolkningsprognose 
Udgangspunktet for den nye befolkningsprognose for 2022 er den faktiske befolkningssammen-
sætning pr. 1. januar 2022. Herudover er de væsentligste parametre Danmarks Statistiks land-
sprognose og den forventede boligudbygning.  

Danmarks Statistiks landsprognose forudsætter en befolkningstilvækst på 3,6 pct. over en 10-
årig periode, hvilket er lidt højere end ved sidste års landsprognose.  
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I forhold til den forventede boligudbygning ligger det forventede boligbyggeri både i Halsnæs 
Kommune og i de omkringliggende kommuner (Hillerød, Frederikssund og Gribskov kommuner) 
til grund for befolkningsprognosen.  

Det samlede boligbyggeri i kommunerne i prognoseperioden er 12.360 boliger, fordelt med 
1.663 boliger i Halsnæs Kommune og 10.697 boliger i de omkringliggende kommuner (se bolig-
prognosen i bilag – sidst i dette dokument). De 1.663 boliger i Halsnæs Kommune forventes at 
fordele sig med 138 nye boliger i 2022, 303 boliger i 2023 og 356 nye boliger i 2024. Herefter 
går forventningerne generelt ned på en lavere niveau for i årene 2029 – 2033 at ligge på et me-
get lavt niveau. 

Halsnæs Kommunes andel af det samlede byggeri i prognoseregionen ligger på ca. 13,5 pct. i 
2022. Halsnæs Kommune har de seneste 10 år haft en gennemsnitlig andel af byggeriet på om-
kring 13,4 pct. i prognoseregionen. Idet Halsnæs Kommunes befolkning udgør 18,3 pct. af de 4 
kommuners samlede befolkningstal, er andelen af boligbyggeriet på ca. 13,5 pct. under kommu-
nens andel af den samlede befolkning i prognoseregionen, hvilket sætter tilvæksten i befolknin-
gen i Halsnæs Kommune under pres i forhold til nabokommunerne. 

Nedenfor fremgår det planlagte boligbyggeri i Halsnæs Kommune sammenholdt med boligudvik-
lingen i de omkringliggende kommuner. 

 

Figur 4.1: Oversigt over boligbyggeri i Halsnæs og de omkringliggende kommuner  

 

 

Med parametre fra Danmarks Statistiks landsprognose og den forventede boligudbygning viser 
nedenstående figur den forventede befolkningsudvikling (rød kurve) sammenholdt med sidste 
års befolkningsprognose (befolkningsprognosen fra 2021 – blå kurve).  

Den lodrette linje illustrerer primo 2022. 
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Figur 4.2: Oversigt over befolkningstallet 2006 – 2033 
 

 
 

Som det fremgår af figuren, er udgangspunktet i 2022 noget lavere end forudsat i sidste års 
prognose. De to kurver falder dog sammen i år 2025 og frem til år 2027 på grund af et større 
boligbyggeri i Halsnæs Kommune (se vedr. boligprogrammet ovenfor). Herefter falder befolk-
ningstallet en del i forhold til sidste år befolkningsprognose.  

Hovedforklaringen på faldet skal ses i nabokommunernes meget massive boligbyggeri i hele 
prognoseperioden sammenholdt med at boligudbygningsprogrammet i Halsnæs er faldende efter 
2024 og fra 2029 er meget lav.  

Pr. 1. januar 2022 udgjorde det samlede befolkningstal i Halsnæs Kommune 31.377 indbyggere. 
Over hele prognoseperioden forventes det samlede befolkningstal at stige med 82 indbyggere til 
31.459 i 2033. Dog således, at der indtil 2028 sker en stigning i befolkningen på ca. 442 indbyg-
gere, hvorefter der ses et fald i de efterfølgende fem år på godt 360 indbyggere. 

Udviklingen i befolkningstallet fra 2028 viser et behov for at der udlægges eller omlægges flere 
arealer til byudvikling i de kommende kommuneplaner for at imødegå det fald i befolkningstallet, 
som befolkningsprognosen viser efter 2028. 

Den forventede stigning i indbyggertallet på 82 for perioden 2022-2033 dækker nedenstående 
fald og stigninger i aldersgrupper. Nederst i tabellen fremgår befolkningstallene fra sidste års be-
folkningsprognose.  
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Tabel 4.1: Befolkningsudviklingen opdelt på aldersklasser for årene 2022 - 2033 

ALDER 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

0 – 0 258 232 242 247 248 252 254 249 244 242 239 235 

1 – 5 1.343 1.377 1.399 1.406 1.414 1.409 1.402 1.406 1.398 1.394 1.388 1.374 

6 – 16 3.488 3.447 3.399 3.382 3.328 3.313 3.317 3.313 3.326 3.317 3.326 3.360 

17 – 25 2.485 2.440 2.439 2.448 2.456 2.441 2.403 2.336 2.240 2.214 2.208 2.175 

26 – 49 7.894 7.736 7.690 7.623 7.494 7.415 7.306 7.127 7.013 6.951 6.904 6.877 

50 – 64 7.256 7.289 7.305 7.304 7.325 7.297 7.260 7.174 7.049 6.921 6.794 6.585 

65 – 79 6.765 6.852 6.907 6.906 6.854 6.795 6.796 6.843 6.930 7.033 7.110 7.232 

80+ 1.888 2.023 2.177 2.412 2.635 2.890 3.080 3.224 3.346 3.451 3.541 3.621 

I alt 31.377 31.397 31.558 31.727 31.755 31.811 31.819 31.671 31.547 31.523 31.510 31.459 

Prog-
nose 
2021 

31.463 31.589 31.692 31.715 31.765 31.825 31.876 31.880 31.808 31.740 31.724 
 

 

Hovedkonklusionerne på ændringerne fra 2022-2033 er følgende: 

 Antallet af 1-5 årige stiger med 31 (2,3 pct.)  
 Børn i den skolepligtige alder (6-16 årige) falder med 128 (3,7 pct.) 
 Ungdomsgruppen (17-25 årige) falder med 310 (12,5 pct.) 
 Borgere i den erhvervsaktive alder (26–64 årige) falder med 1.688 (11,1 pct.) 
 På ældreområdet stiger antallet af 65-99 årige med 2.200 (25,4 pct.) 
 Betragtes de 80+ årige for sig selv, udgør de en stigning 1.733 borgere svarende til 92 

pct. 

Af tabellen ovenfor og figurerne nedenfor fremgår det, at der er en markant forøgelse af antallet 
af 80-99 årige i gang, mens antallet af skolebørn og personer i den erhvervsaktive alder falder. 
Denne ændring er meget markant, og vil resultere i en skævvridning, som tydeligt illustreres af 
figur 4.4, som viser et væsentlig parallelforskydning af befolkningens alder mod højre. 

 

Figur 4.3: Befolkningens alderssammensætning 2008 til 2033 
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Figur 4.4: Befolkningens aldersfordeling i 2022 og 2033 

 

 

5. Befolkningsudviklingen geografisk fordelt i kommunen 
De ovenfor beskrevne udviklingstendenser gælder alle for kommunen set under ét. Imidlertid 
kan der inden for kommunens grænser være forskellige udviklingstendenser mellem de enkelte 
geografiske områder. Det gælder både befolkningssammensætning og dermed fødsels- og flytte-
mønstre samt dødelighed, men det gælder også inden for de forskellige aldersgrupper.  

Sådanne forskellige udviklingstendenser kan for visse områder betyde, at der skal ske omorgani-
seringer og måske endda foretages geografisk betingede investeringer, som ikke er relevante i 
andre dele af kommune. 

Som foreløbig planlægningsværktøj er befolkningsprognosens resultat delt op på de 5 skoledi-
strikter for derved at illustrere den forventede udvikling i de forskellige dele af kommunen jf. fi-
gur 6.1 nedenfor. 

Som det fremgår af figuren nedenfor, er væksten – primært som følge af boligprogrammet – at 
finde i Ølsted, mens der er tilbagegang i Hundested og Enghaven. 
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Figur 5.1: Befolkningsudviklingen fordelt på 5 skoledistrikter (hele befolkningen, ikke 
kun skolebørn) 

 

 

6. Befolkningsprognosens påvirkning af budgettet 
Befolkningstallet- og sammensætningen er afgørende for kommunens skatter, tilskud og udlig-
ning. Den forventede befolkningsudvikling, er således grundlaget for indtægtsbudgetteringen i 
budget 2023-2026.  

Kommunens budgetlægning af udgifterne på dagtilbudsområdet, skoleområdet og ældreområdet 
baserer sig også i vidt omfang på befolkningsudviklingen, idet der på disse områder tildeles bud-
getter i forhold til antallet af borgere/brugere inden for forskellige aldersgrupper.  

Der er nedenfor redegjort for udviklingen inden for de relevante befolkningsgrupper for både ind-
tægts- og udgiftsbudgetteringen 2023-2026. 

 

Indtægter 
Udviklingen i det samlede befolkningstal har især betydning for opgørelsen af tilskud og udlig-
ning, mens udviklingen i antallet af erhvervsaktive – her opgjort som aldersgruppen 26-64 årige 
– har betydning for kommunens skatteindtægter. 

Forventet udvikling 2022 – 2027 -  befolkningstal pr. 1.1. i året: 

0 - 99 årige 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Ændring 
2022-2027 

2021-prognose 31.463 31.589 31.692 31.715 31.765 31.825 1,2 pct. 

2022-prognose 31.419 31.463 31.589 31.692 31.715 31.765 1,1 pct. 
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26 - 64 årige 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Ændring 
2022-2027 

2021-prognose 15.175 15.119 15.060 14.955 14.858 14.759 -2,7 pct. 

2022-prognose 15.150 15.025 14.995 14.926 14.820 14.712 -2,9 pct. 
 

Antallet af erhvervsaktive borgere ligger i hele perioden lidt under antallet i sidste års prognose. 
I aldersgruppen forventes et fald fra 15.150 borgere pr. 1. januar 2022 til 14.712 borgere i 
2027. Det er et fald på 438 borgere eller 2,9 pct., hvilket er et lidt større fald end i sidste års 
prognose. 

I et længere perspektiv forventes et fald på 9,2 pct. i denne gruppe fra 15.205 borgere i 2022 til 
13.462 borgere i 2033 jf. tabel 4.1.  

Dette fald indikerer at det nuværende indtægtsbudget er for højt i forhold til de indtægter, der 
vil fremgå af økonomiaftalen for 2023. 

 

Dagpasning 
Nedenstående tabeller beskriver den forventede udvikling i antallet af børn i kommunen, hvilket 
vil være af betydning for dagpasningsområdet. Antallet af børn i prognosen er dog ikke lig med 
behovet for dagpasning i kommunen, da pasningsgraden ikke er 100 pct. i de kommunale tilbud.   

Forventet udvikling 2022-2027 - befolkningstal pr. 1.1. i året: 

0 - 2 årige 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Ændring 
2022-2027 

2021-prognose 784 791 772 781 789 808 3,1 pct. 

2022-prognose 788 782 777 769 781 790 0,3 pct. 
 

3 - 5 årige 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Ændring 
2022-2027 

2021-prognose 833 857 884 872 869 848 1,8 pct. 

2022-prognose 813 828 864 884 880 871 7,1 pct. 
 

Som det fremgår af tabellerne forventes der i 2027 18 færre børn inden for de 0-2 årige i den 
nye prognose i forhold til den forrige prognose, mens antallet af 3-5 årige forventes at være 23 
højere end niveauet fra 2021-prognosen.  

Set over hele perioden til 2033 er der en stigning i dagtilbudsbehovet (både de 0-2 årige og de 
3-5 årige) på ca. 4 pct. hvilket vil medføre et tilsvarende større budgetbehov på området. Stig-
ningen svarer til 60 børn i forhold til 2022.  

I forhold til budget 2023-2026 vil der ikke være behov for væsentligt ændrede budgetter til dag-
tilbud totalt set, dog vil der skulle ske en omlægning af midler fra vuggestuer til børnehaver og 
mellem dagtilbud i forskellige distrikter. 

 



  Befolkningsprognose 2022

13 

 

Skoleområdet 
Forventet udvikling 2022-2027 - befolkningstal pr. 1.1. i året: 

6 - 16 årige 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Ændring 
2022-2027 

2021-prognose 3.521 3.484 3.432 3.395 3.327 3.317 -5,8 pct. 

2022-prognose 3.488 3.447 3.399 3.382 3.328 3.313 -5,0 pct. 
 

På skoleområdet ligger antallet af børn i aldersgruppen 6-16 år på et lavere niveau i 2022 end i 
sidste års prognose. Antallet af børn i gruppen viser dog en klar nedadgående tendens i hele 
budgetperioden, som forventes i 2027 forventes at ende på samme niveau som i sidste års prog-
nose.  

Budgettet tildeles efter både antal klasser og antal elever. Det lavere antal elever vil derfor få 
betydning for budgettildelingen til skoleområdet og kan også få betydning for de enkelte skoler i 
de forskellige distrikter, idet der er færre elever som udgangspunkt.  

I forhold til planlægningen af den nye Frederiksværk Skole er der i forudsætningerne om skolen 
allerede taget hensyn til de tidligere års prognoser, som også indeholdte forventninger til et fal-
dende elevtal. Den nye prognose er i det perspektiv ikke væsentligt anderledes end de forrige 
prognose.  

 

Ældreområdet 
Forventet udvikling 2022-2027 - befolkningstal pr. 1.1. i året: 

65 - 79 årige 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Ændring 
2022-2027 

2021-prognose 6.761 6.831 6.889 6.853 6.799 6.752 -0,1 pct. 

2022-prognose 6.765 6.852 6.907 6.906 6.854 6.795 0,4 pct. 
 

80 - 99 årige 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Ændring 
2022-2027 

2021-prognose 1.864 1.996 2.157 2.385 2.610 2.858 53,3 pct. 

2022-prognose 1.888 2.023 2.177 2.412 2.635 2.890 53,1 pct. 
 

Samlet set er der en forventning om, at andelen af ældre borgere i kommunen vil stige over de 
kommende år. Det svarer til den nationale forventning til befolkningsudviklingen – men idet 
Halsnæs Kommunes andel af ældrebefolkningen er højere end gennemsnittet, slår det særligt 
meget igennem i Halsnæs. 

I forhold til prognosen for 2021 ses der en i 2022 prognosen en yderligere stigning, hvilket alle-
rede er slået igennem i 2022. Forholdet vil få betydning for udgiftsbehovet på ældre- og sund-
hedsområdet, hvor hjemme- og sygepleje samt hjælpemidler demografireguleres efter antallet af 
ældre. Det store antal ældre kan også ændre behovet for plejeboliger samt behovet for visitato-
rer samt demenskonsulenter. Det specifikke behov for plejeboliger i planperioden beregnes årligt 
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efter en politisk vedtaget model (Index 100) på baggrund af udviklingen i sund aldring, plejehyp-
pighed og antal demente m.m. sammenholdt med befolkningsprognosens tal. 

 

7. Boligprognose – Skema 1 
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