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Befolkningsprognose 2020-32

Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for Høje-Taastrup
Kommunes økonomi og fysiske planlægning. Derfor udarbejdes hvert år en befolkningsprognose, som
beskriver den forventede befolkningsudvikling over en 12-årig periode (2020-32). Samtidig udarbejdes en
befolkningsstatus, som beskriver udviklingen i befolkningen de seneste fire år (2016-20), jf. bilag 2 og en
boligbyggeprognose, idet boligbyggeri er en væsentlig forudsætning for befolkningsprognosen, jf. bilag 3.
Befolkningsprognosen fremlægges politisk i april og indgår som en del af forudsætningerne for budget 202124.
Befolkningsprognosen beskrives i to perioder:
•
•

Prognoseperioden 2020-32
Budgetperioden 2021-24

Det samlede befolkningstal i Høje-Taastrup Kommune er stigende og forventes fortsat at stige markant
gennem prognoseperioden med 11.411 borgere fra 50.759 i 2020 til 62.170 i 2032, jf. figur 1.1. Stigningen
svarer til en befolkningstilvækst på 22,5 pct. og kan primært tilskrives opførsel af et stort antal boliger.
Den største del af de boliger, der opføres i prognoseperioden, opføres tidligt i perioden, og som en
konsekvens heraf forventes den største befolkningsstigning tilsvarende i begyndelsen af perioden. I
prognoseperiodens sidste tre år forventes der ikke at blive opført nye boliger, hvilket bidrager til et fald i
antallet af borgere. Den samlede stigning svarer til en årlig gennemsnitlig tilvækst på 1,7 pct. Til
sammenligning har den årlige gennemsnitlige tilvækst i perioden 2016-19 været 0,5 pct. både i HøjeTaastrup Kommune og på landsplan.
På kort sigt forventes befolkningstallet pr. 1. januar 2021 at være 52.311 indbyggere, dvs. en forventet
befolkningstilvækst på 1.552 borgere i løbet af 2020. I løbet af årets første to måneder har der været en
tilvækst på 86 borgere, hvilket indebærer en forventning om en markant øget vækst over resten af året.
Over budgetperioden forventes en stigning i befolkningen på 16,2 pct., svarende til 8.470 borgere. Sidste
års prognoses forventning for samme periode var en stigning på 3,8 pct., svarende til 2.015 borgere.
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Figur 1.1: Befolkningsudviklingen for Høje-Taastrup Kommune i perioden 2016-32

Set over hele perioden er befolkningsudviklingen højere med 6.315 borgere end forventet i 2019-prognosen,
hvilket hovedsageligt skyldes tidligere opførsel af boliger i Nærheden (som i sidste års prognose var placeret
uden for prognoseperioden), ekstra og mindre boliger i Høje-Taastrup C samt ekstra boliger i Høje-Taastrup
(primært på rådhusgrunden).
Boligbyggeprognosen bidrager væsentligt til den meget markante stigning i befolkningsudviklingen. Da der
altid er en usikkerhed forbundet med prognoser, skal det for sammenligningens skyld bemærkes at med en
antagelse om, at der kun opføres 75 pct. af det forventede boligbyggeri, forventes befolkningen at stige med
8.553 personer, svarende til 16,8 pct. fra 2020 til 2032 (en gennemsnitlig årlig tilvækst på 1,3 pct.). Med en
antagelse om, at der kun opføres 50 pct. af det forventede boligbyggeri, forventes befolkningen at stige med
5.798 personer, svarende til 11,5 pct. fra 2020 til 2032 (en gennemsnitlig årlig tilvækst på 0,9 pct.).
Nedenstående beskrives befolkningsudviklingen med 100 pct. boligbyggeri.

Udviklingen i aldersgrupper
Høje-Taastrup Kommunes befolkning forventes i 2032 at bestå af flere borgere i alle aldersgrupper, med
undtagelse af de 17-24 årige, som forventes at falde frem mod 2032 jf. tabel 1.1 (kolonne C og D) og figur
1.4.
Tabel 1.1 Befolkningsudvikling i antal og andel
Aldersgruppe
Antal
Antal

0-2
3-5
6-16
17-24
25-64
65-79
80+
I alt

2020
(A)
1.720
1.833
6.820
4.717
26.758
6.990
1.921
50.759

2032
(B)
2.059
2.330
7.876
4.350
34.423
7.715
3.417
62.170

Ændring i
antal
2020-32
(C)
339
497
1.056
-367
7.665
725
1.496
11.411

Ændring i
pct.
2020-32
(D)
19,7
27,1
15,5
-7,8
28,6
10,4
77,9
22,5

Andel af den
samlede
befolkning

Andel af den
samlede
befolkning

2020
(E)

2032
(F)

3,4
3,6
13,4
9,3
52,7
13,8
3,8
100

3,3
3,7
12,7
7,0
55,4
12,4
5,5
100

Stigningen i antallet af borgere pr. aldersgruppe er skævt fordelt på aldersgrupperne og i løbet af
prognoseperioden ændres befolkningssammensætningen, så der i 2032 er en større andel af erhvervsaktive
og ældre borgere i den samlede befolkning, jf. tabel 1.1 (Kolonne E og F) og figur 1.2.
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Figur 1.2: Befolkningssammensætningen pr. aldersgruppe over år

I budgetperioden (2021-24) forventes antallet i alle aldersgrupper med undtagelse af 17-24 årige ligeledes
at stige.
I forbindelse med budget 2021 er det væsentligt at have øje for stigningen i antallet af børn og unge (0-16
årige) samt antallet af 80+ årige, idet disse aldersgrupper er væsentlige udgiftsdrivere. Sammenlignes den
forventede udvikling med samme periode i sidste års prognose er der tale om en stigning med en samtidig
forventning om højere udgifter på daginstitutions-, skole-, og ældreområdet.
0-5 årige
Efter en årrække med små årgange stiger antallet af børn på daginstitutionsområdet i budgetperioden –
herunder både vuggestuebørn og børnehavebørn, jf. figur 1.3. Stigningen sker i den første del af
prognoseperioden, og kan henføres til den høje boligbyggeaktivitet. I prognosens sidste år falder antallet
som en konsekvens af det aftagende boligbyggeri.
6-16 årige
Antallet af børn i 6-16 års alderen stiger i budgetperioden, men den største stigning sker først senere, jf.
figur 1.3, når børnene i den yngre aldersgruppe 0-5 årige er blevet ældre og har skiftet aldersgruppe.
80+årige
I budgetperioden forventes en markant stigning i antallet af 80+årige, og kan primært tilskrives udvikling i
den eksisterende befolkning, jf. figur 1.3. Stigningen fortsætter i hele prognoseperioden, og andelen af
ældre udgør i 2032 en større andel af den samlede befolkning.
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Figur 1.3 Udvikling i aldersgrupper 2020-32

25-64 årige
Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder forventes også at stige i budgetperioden som følge af det
væsentlige nye boligbyggeri, jf. figur 1.4. Sammenlignet med sidste års prognose er der ligeledes tale om en
stigning. Stigningen aftager i takt med at boligbyggeriet aftager, men andelen af erhvervsaktive udgør i
2032 en væsentlig større andel af den samlede befolkning og bidrager til en faldende forsørgerbrøk, hvilket
betyder, at antallet af børn, unge og ældre, der skal forsørges i forhold til antallet af erhvervsaktive falder.
Der er således flere borgere i den erhvervsaktive alder, som kan bidrage til finansiering af udgifterne til de
øvrige aldersgrupper.
Figur 1.4 Udviklingen i 25-64 årige 2020-32

Forsørgerbrøken i Høje-Taastrup Kommune er over perioden 2016 til 2020 faldet fra 92,6 til 89,7, jf. tabel
1.2. og forventes også at falde i perioden fra 2020 til 2032, som følge af en markant stigning i antallet af
erhvervsaktive i forhold til antallet af børn, unge og ældre. På landsplan forventes en markant stigning i
forsørgerbrøken.
Tabel 1.2: Forventet udvikling i forsørgerbrøk fra 2016 til 2032
Forsørgerbrøk (pct.)
2016
2020
2032
Høje-Taastrup Kommune
92,6
89,7
80,6
Hele landet1
94,5
94,8
104,2
Anm.: Forsørgerbrøken angiver andelen af borgere, der skal forsørges (børn, unge og ældre) i forhold til borgere,
der kan forsørge (den erhvervsaktive alder).

1

Kilde: Statistikbanken tabel FOLK1a samt tabel FRDK119
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Udviklingen fra 2020 til 2032 inden for de enkelte aldersgrupper kan omfatte interne forskydninger, så
antallet af borgere i nogle årgange stiger, mens antallet i andre årgange falder, jf. figur 1.5. Forskydningen
gælder særligt inden for aldersgrupperne:
• 17-24 årige, hvor det samlede antal er lavere i 2032, mens antallet af de yngste i aldersgruppen er
højere.
• 25-64 årige, hvor der samlet er væsentligt flere borger i 2032, mens antallet af de yngste i
aldersgruppen er lavere.
• 65-79 årige, hvor der ligeledes er flere borgere i 2031, mens antallet af de ældste i aldersgruppen er
lavere.
Figur 1.5: Befolkningssammensætningen pr. alder i 2020 og 2032

Forudsætninger
Høje-Taastrup Kommune udarbejder befolkningsprognosen ved brug af prognoseprogrammet ProPlanGis.
Prognosens fremskrivning bygger på historiske data vedrørende kommunens befolkningstal, udvikling i
fødsler, døde, til- og fraflytninger, ind- og udvandringer samt kommunens boligbyggeprognose.
Boligbyggeprognosen indeholder områder, hvor der på nuværende tidspunkt er eller i fremtiden vil
være mulighed for nye boliger. Dette inkluderer områder omfattet en eksisterende lokalplan,
områder hvor der er ved at blive udarbejdet en lokalplan, og områder der i kommuneplanen er
udlagt til boligformål. Herudover indgår de to byudviklingsområder Gadehavegård og
Taastrupgaard.
Kommunens boligbyggeprognose består af opførsel af nye boliger samt nedrivninger og andre væsentlige
ændringer i boligsammensætningen i kommunes udsatte boligområder, som følge af regeringens
parallelsamfundsudspil. I hele prognoseperioden fra 2020 til 2032 indeholder boligbyggeprognosen
nettoopførsel af 6.114 boliger -1.574 flere boliger end i sidste års prognose, jf. bilag 3 for en nærmere
beskrivelse af boligbyggeprognosen.
Befolkningsprognosen bygger på en antagelse om, at vi flytter, når vores bolig ikke passer til vores liv og
behov. Det er specielt størrelsen af boligen, der afgør, hvornår vi flytter. Når husstanden bliver for stor til
boligen, flytter vi. Husstandsstørrelsen afhænger således i høj grad af personens alder og den
familiemæssige livscyklus, som en person gennemlever.
Ofte følger en persons familiemæssige livscyklus følgende forsimplede forløb:
• Personen fødes som barn i en familie med typisk en far og mor og eventuelt søskende.
Husstandsstørrelse på 3 eller mere.
• Personen flytter hjemmefra og bor alene eller sammen med en eller flere i alderen 18-30 år.
Husstandsstørrelse på 1 eller mere.
• Personen danner par med en anden i alderen 25-30 år. Husstandsstørrelse på 2 eller mere.
• Parret får i alderen 25-40 år et eller flere børn. Husstandsstørrelse på 3 eller mere.
• Børnene flytter hjemmefra, når parret (forældrene) er i alderen 45-50 år. Husstands-størrelse på 2.
• Den ene partner dør i alderen 45-85 år. Husstandsstørrelse på 1.
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ProPlan GIS tager bl.a. udgangspunkt i dette livsforløb, ved at inddrage boligstørrelsen i prognosemodellen.
Boligerne opdeles i 3 størrelser:
Tabel 1.3: Boligstørrelser
Boligstørrelse
Lille

Antal værelser
1-2 værelser

Beskrivelse
Typisk lille husstand uden børn, beboet
af enten yngre eller ældre beboere
Mellem
3-4 værelser
Typisk mindre husstand på 2 personer,
evt. med barn, beboet af beboere på
25-30 år og ældre
Stor
5 eller flere værelser
Typisk større husstand med et eller
flere børn beboet af beboere på 30 år
og op til 70 år
Anm.: Husstandsstørrelsen er et gennemsnitstal for hvor mange der flytter ind i en ny bolig. Husstandsstørrelsen afhænger af
boligstørrelsen. For små boliger er den typisk 1,2-1,9, for mellemboliger 2,1-2,5, for store boliger 2,7 – 3,2. Med mindre der
foreligger konkrete tal, er der i prognosen oftest valgt den laveste husstandsstørrelse for den pågældende boligstørrelse.

Inden for boligstørrelsen Lille er det typisk relevant at skelne mellem forskellige boligtyper, da der her er
tale om forskellig aldersfordeling på indflytterne. I ungdomsboliger/kollegier er det udelukkende unge,
primært i aldersklassen 18-23 år og lidt 24-39 år, der flytter ind, mens det i tilsvarende boligstørrelse for
ældreboliger/plejehjem primært er de helt ældre i aldersklasserne 60+ der flytter ind og ofte primært i
gruppen 70-79 og 80+. I alle andre små boliger er det en forudsætning af der typisk ikke flytter børn ind fra
starten, hvorfor der ved indflytning er en fordeling mellem de 18 -79 årige.
Ud fra boligstørrelser, alderssammensætning samt historisk forblivelse og fertilitet i de eksisterende boliger
beregner modellen den forventede befolkningsudvikling i boligerne.
Indflytningen i nybyggeri er typisk anderledes end indflytningen i eksisterende byggeri, blandt andet fordi
alle boliger er tomme ved indflytning. Ved nybyggeri giver modellen derfor mulighed for at definere
forskellige indflytningsprofiler, dvs. boligstørrelse og alderssammensætning. Ved opførsel af større
boligområder er det efter en periode muligt at opgøre det faktiske indflytningsmønster, og gøre brug af
denne viden i beregning det resterende nybyggeri i samme område. Denne metode er anvendt i forbindelse
med beregningen for Nærheden i befolkningsprognosen 2020.
I Nærheden var der den 1. januar 2020 flyttet 401 borgere ind i de nye boliger. I tabel 1.4 ses forventet
aldersfordeling på indflyttere i Nærheden i prognose 2019 sammenholdt med den faktiske fordeling pr. 100
borgere ved indflytning.
Tabel 1.4: Forventet og faktisk aldersfordeling pr. 100 borgere i Nærheden – antal pr. aldersgruppe
1-5
6-11
12-17
18-23
24-39
40-59
60-69
70-79
80+
I alt
Prognose 2019
15
9
5
5
33
18
6
6
3
100
Faktisk
16
6
6
4
41
18
4
5
0
100

Det skal særligt bemærkes, at der faktisk er flere børn i 0-5 års alderen end forventet, mens der er færre i
skolealderen (6-16 årige). I befolkningsprognose 2020 er den faktiske fordeling anvendt som forudsætning
for den fremtidige udvikling i området. Med en forventning om, at der bygges 2.754 boliger i Nærheden i
perioden 2020-2029, betyder den ændrede aldersfordeling en lidt større belastning på institutioner og en
mindre belastning på skoler i området – dog fordelt så der er færre i de små klasser og lidt flere til de højere
klasser.
Dertil kommer, at der med anvendelse af den faktiske udvikling bliver væsentligt flere i alderen 24-59 år,
færre 60-79 årige og ikke nogen 80årige, der flytter ind i de nye boliger i Nærheden.
Samtidig er husstandsstørrelsen i Nærheden justeret fra 2,1 personer i 2019 prognosen til 2,3 personer i
2020 prognosen, som følge af det faktiske antal tilflyttere, hvilket isoleret betyder, at der nu forventes flere
indflyttere i Nærheden.
I Høje Taastrup C forventes der med 2020-prognosen at ske en ændring fra opførsel af mellem og store
boliger til opførsel af mindre men flere boliger. I de små boliger (1-2 værelser) forventes der i det gældende
indflytningsmønster ikke at flytte børn med ind, og ændringen betyder derfor at det forventede antal
daginstitutions- og skole børn i området bliver lavere.
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Når der først er flyttet familier ind i en bolig, så er det igen parametrene i de eksisterende boliger, der bliver
forudsætningen for befolkningens udvikling.
Ud over ovenstående gælder det også for hele kommunen, at tilflytning af personer kræver frigivelse af
boliger. Der frigives boliger ved fraflytning og død. Hvis det samlede boligbehov for tilflytterne er større end
det frigivne antal boliger, fordeles de frigivne boliger forholdsmæssigt mellem aldersgrupperne. Det er den
antagelse, der bliver kaldt modelloft. Modellen lægger et loft over den tilflytning til det eksisterende byggeri,
der ellers ville være i kommunen. Der er således et naturligt loft over tilflytningen i prognosen. Der skal
være en ledig bolig i passende størrelse, for at der sker en tilflytning. Unge mellem 18 og 24 år flytter typisk
sammen på mindre plads end hvad familier kræver, og der er i modsætning til alle andre aldersgrupper
derfor valgt, at de kan tilflytte uden noget loft. Det vil sige, at der i modellen er åbnet for, at der kan tilflytte
alle de 18-24 årige, som historikken tilskriver.
I modellen er alle forhold geografisk relateret, hvorfor befolkningsprognosen umiddelbart kan genereres som
distriktsafhængige prognoser. Befolkningstallet udvikler sig forskelligt på baggrund af aldersfordelingen i den
eksisterende bebyggelse samt den geografiske placering af boligerne i boligbyggeprogrammet (ny
boligmasse).
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Bilag 1 Befolkningsstatus 2016-19
I kommunens 2019-prognose var forventningen, at befolkningen pr. 1. januar 2020 udgjorde 50.955
indbyggere svarende til en forventet befolkningstilvækst i forhold til året før på 269 borgere. Den endelige
stigning blev 273 borgere, hvilket passer fint med prognosen.
Kommunens faktiske indbyggertal pr. 1. januar 2020 udgjorde 50.759 indbyggere, dvs. en umiddelbar real
tilvækst på 73 borgere. I 2019 og begyndelsen af 2020 har kommunen, på baggrund af henvendelse fra
Social- og Indenrigsministeriet, gennemgået udenlandske statsborgere med henblik på at fastslå, om de
stadig bor i kommunen. Som udgangspunkt er borgere uden indtægt og uden anden dokumentation for
ophold i Høje-Taastrup kommune blevet udrejst. I alt er 421 borgere blevet udrejst fra kommunen i
perioden 2002 til 2020. Flest er udrejst i 2019 og 2018. Det har påvirket indbyggertallet bagud i tid. På den
baggrund er det reducerede befolkningstal 1. januar 2019 50.486, hvilet giver en reel vækst i 2019 på 273
borgere, hvilket passer godt med prognosens forventede stigning på 269.
Befolkningen har været stigende i hele perioden 2016-2019 i både Høje-Taastrup Kommune, Region
Hovedstaden og på landsplan, jf. tabel B1.1. Set over hele perioden har den årlige vækst været stabil i
Høje-Taastrup Kommune med en årlig vækst på i gennemsnit 224 borgere svarende til en gennemsnitlig
stigning på 0,5 pct. pr. år. Det er mindre end i Region Hovedstaden, som har en gennemsnitlig vækst på 0,8
pct. og på niveau med landet som helhed.
Tabel B1.1: Befolkningstilvæksten for Høje-Taastrup Kommune samt hele landet og Region Hovedstaden i perioden
2016-2019
Befolkningsvækst pr. år
2016
2017
2018
2019
Gennemsnit
Høje-Taastrup Kommune
213
326
82
273
224
Hele landet
41.518
32.421
24.891
16.682
28.878
Region Hovedstaden
18.230
15.255
12.903
10.461
14.212
Procentvis stigning pr. år
Høje-Taastrup Kommune
Hele landet
Region Hovedstaden
Kilde: Danmarks Statistik FOLK1A

2016

2017
0,4
0,7
1,0

2018
0,7
0,6
0,8

2019
0,2
0,4
0,7

0,5
0,3
0,6

Gennemsnit
0,5
0,5
0,8

Ses befolkningsvæksten med udgangspunkt i 2016 viser den indexerede befolkningsvækst, at den svinger i
Høje-Taastrup Kommune og i årene 2017 og 2019 lå den højere end hele landet og Region Hovedstaden jf.
figur B1.2.
Figur B1.2: Befolkningstilvæksten for Høje-Taastrup Kommune samt hele landet og Region Hovedstaden i perioden
2016-2019 med index 100 i 2016

Kilde: Danmarks Statistik FOLK1A

Udviklingen i befolkningstilvæksten i kommunen i perioden 2016 til 2019 kan primært henføres til
nettoindvandring fra andre lande (blå) samt fødselsoverskud (antal fødte fratrukket antal døde) (grøn). Over
perioden har Høje-Taastrup Kommunen oplevet en gennemsnitlig årlig nettoindvandring på 331 borgere og
et gennemsnitligt årligt fødselsoverskud på 153 borgere, jf. figur B1.3. Modsat har kommunen de seneste
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tre år oplevet fraflytning til andre kommuner (rød), og i perioden fra 2016-2019 udgjorde den
gennemsnitlige årlige nettoflytning -253 borgere.
Figur B1.3: Befolkningsvækstens sammensætning for Høje-Taastrup Kommune i perioden 2016-2019

Kilde: Kommunens egne data baseret på CPR. (OBS! Tal er justeret i forhold til udrejseprojektet.)

Internationale flytninger
I 2019 indvandrede 834 personer til Høje-Taastrup Kommune, mens 632 personer udvandrede. I alt en
nettoindvandring på 204 personer. I 2019 er et stort tal udvandret til Uoplyst udland (146 personer), hvilket
kan henføres til det gennemførte udrejseprojekt.
Nettoindvandringen til Høje-Taastrup Kommune er i 2019 størst fra Østeuropa med en samlet
nettoindvandring på 130 personer. Derefter kommer Asien med 93 personer i 2019 jf. figur B1.4. Mønstret
er således det samme, som vi har set siden 2016.
Figur B1.4: Nettoindvandring til Høje-Taastrup Kommune fordelt på verdensdele

Kilde: Kommunens egne data baseret på CPR. (OBS! Tal er justeret i forhold til udrejseprojektet.)
Opgjort på lande var nettoindvandringen i 2019 højest fra Bulgarien med 56 personer, efterfulgt af Sverige
med 37 personer og Rumænien med 36 personer jf. tabel B1.2.
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Tabel B1.2: Top 10 over nettoindvandring til kommunen i 2019
Land
Indrejse 2019
Udrejse 2019
Nettovandring 2019
Bulgarien
90
-34
Sverige
79
-42
Rumænien
55
-19
Nepal
47
-16
Pakistan
30
-9
Portugal
16
-3
Litauen
23
-11
Argentina
16
-5
Indien
58
-47
Iran
13
-2
Kilde: Kommunens egne data baseret på CPR. (OBS! Tal er justeret i forhold til udrejseprojektet.)

56
37
36
31
21
13
12
11
11
11

Blandt andet som følge af ovenstående nettoindvandringer er andelen af personer med dansk oprindelse i
kommunen faldet fra 73,7 pct. i 2016 til 69,9 pct. i 2020 svarende til et fald på 3,8 pct. point eller et
gennemsnitligt årligt fald på 0,9 pct. point. jf. tabel B1.3. Tilsvarende er andelen af indvandrere og
efterkommere i alt steget med 3,8 pct. point i perioden.
Andelen af indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er i perioden 2016-2020 steget fra 5,4 pct. til
6,7 pct. af den samlede befolkning, mens andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er
steget fra 20,9 pct. til 23,4 pct. af den samlede befolkning i samme periode.
Tabel B1.3: Fordelingen af befolkningen efter oprindelsesland i perioden 2016-2020
Pr. 1. januar
2016
2017
2018
2019
Antal
pct.
Antal
pct.
Antal
pct.
Antal
pct.
Alle personer
49.960
100
50.246
100
50.596
100
50.686
100
Af dansk oprindelse

36.814

73,7

36.417

72,5

36.110

71,4

35.713

70,5

2020
Antal

pct.

50.759

100

35.482

69,9

Indvandrere og
13.146
26,3
13.829
27,5
14.486
28,6
14.973
29,5
15.277
30,1
efterkommere i alt
Heraf:
Indvandrere og
efterkommere fra
2.693
5,4
2.922
5,8
3.214
6,4
3.375
6,7
3.378
6,7
vestlige lande
Indvandrere og
efterkommere fra
10.453
20,9
10.907
21,7
11.272
22,3
11.598
22,9
11.899
23,4
ikke-vestlige lande
Kilde: Danmarks Statistik FOLK1E (OBS! Danmarks Statistik har ikke ændret deres befolkningstal bagud i tid, hvorfor antal i
denne tabel ikke stemmer med det tal som er registreret i CPR pr. 1.1.2020)

Nationale flytninger
I 2019 flyttede 3.787 personer til Høje-Taastrup Kommune fra en anden kommune i Danmark, mens 3.900
personer flyttede fra Høje-Taastrup Kommune til en anden kommune i Danmark. I alt en nettofraflytning på
113 personer.
De fleste tilflyttere til Høje-Taastrup Kommune i 2019 kommer fra Københavns Kommune, og det største
antal fraflyttere fra Høje-Taastrup Kommune er flyttet til Københavns Kommune, jf. figur B1.5. Generelt er
der en væsentlig til- og fraflytning mellem Høje-Taastrup Kommune og de omkringliggende kommuner og i
2019 gælder det, at ”top 10” til- og fra-flytningskommuner stort set er identiske, og indikerer således , at
”Vestegnen” – som de foregående år – kan ses som et sammenhængende boligområde, hvor barrierer for at
flytte mellem kommunerne er relativt lave og flyttemønstrene afhænger af det aktuelle boligudbud i
”lokalområdet”.
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Figur B1.5: Top 10, til- og fraflytninger til Høje-Taastrup Kommune i 2019

Kilde: Kommunens egne data baseret på CPR.
2019 viser fortsat et flyttemønster, hvor befolkningen flytter vest på i forhold til Høje-Taastrup Kommune.
På kortet figur B1.6 nedenfor ses dette tydeligt med flytning fra de blå og grønne områder til Høje-Taastrup
Kommune, og fraflytning fra Høje-Taastrup Kommune til de røde områder.
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Figur B1.6: Netto flytning 2019 i forhold til Høje-Taastrup Kommune fordelt på nærmeste kommuner.

Note: Talstørrelserne angiver antallet af flytninger i 2019. Positive tal viser, at der netto er flyttet flest til Høje-Taastrup fra den
pågældende kommune, og omvendt viser negative tal, at der netto er flyttet flere fra Høje-Taastrup til den pågældende
kommune end den modsatte vej.
Kilde: Kommunens egne data baseret på CPR

Fødsler og dødsfald
I 2019 blev der født 585 nye borgere med bopæl i Høje-Taastrup Kommune, mens der døde 405 borgere i
kommunen, jf. figur B1.7. I alt et fødselsoverskud på 180 personer, som er det højeste niveau siden 2016.
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Antallet af fødsler er steget fra 535 i 2018 til 585 i 2019, svarende til en stigning på 50 personer. Stigningen
ses efter en periode med faldende antal fødsler. Tilsvarende er antallet af dødsfald faldet fra 426 i 2018 til
405 i 2019, svarende til et fald på 21 personer. Ændringerne til sammen bidrager til det højeste
fødselsoverskud i perioden.
Figur B1.7: Udvikling i antal levendefødte og antal døde i Høje-Taastrup Kommune i perioden 2016-2019

Kilde: Kommunens egne data baseret på CPR

Fødselshyppighed
I perioden 2016-19 har fødselshyppigheden været højest for de 25-29 årige og 30-34 årige kvinder, og i
samme periode har fødselshyppigheden været lavest blandt de yngste i aldersintervallet 15-19 årige. Siden
2017 har fødselshyppigheden været højest for de 30-34 årige, hvor det tidligere var de 25-29 årige, der
havde den højeste fødselshyppighed jf. tabel B1.4.
Tabel B1.4: Antal fødte børn (fødselshyppighed i Høje-Taastrup i 2016-2019 pr. 1.000 kvinder fordelt på
aldersgrupper
Aldersinterval
2016
2017
2018
2019
15-19 år
2,1
0,7
1,3
0,7
20-24 år
40,5
39,2
38,2
34,3
25-29 år
135,4
114,2
105,7
119,9
30-34 år
111,4
125,8
114,2
136,2
35-39 år
64,2
63,1
62,5
52,8
40-44 år
10,1
10,9
10,2
16,6
45-49 år
0
1,1
1,1
1,6
Gnst. Antal fødte pr. kvinde i den fertile alder
1,82
1,78
1,67
1,81
Kilde: Statistikbanken tabel FOD407

I 2019 var den gennemsnitlige fertilitet i Høje-Taastrup Kommune 1,81 barn pr. kvinde i den fødedygtige
alder 15-49 år, mens den i 2018 var 1,67 barn pr. kvinde, jf. tabel B1.4. Den gennemsnitlige fertilitet er
således steget over perioden. Til sammenligning var den samlede fertilitet på landsplan 1,73 barn pr. kvinde
i 2018, faldende til 1,70 i 2019 jf. figur B1b.8.
Fødselshyppigheden i Høje-Taastrup Kommune lå frem til 2017 over landsgennemsnittet. I 2018 lå den
under, mens den i 2019 igen er over landsgennemsnittet som det fremgår af figur B1.8.
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Figur B1.8: Samlet fertilitet for Høje-Taastrup Kommune sammenlignet med hele landet i 2010-2019.

Kvinder i den fødedygtige alder
Antallet af kvinder i den fødedygtige alder (15-49 årige) er steget med 80 personer fra 11.218 personer i
2016 til 11.298 personer i 2020 jf. figur B1.9. Stigningen ses primært i aldersgrupperne 25–29 år og 30-34
år med henholdsvis 182 og 134 i perioden 2016-2020.
Figur B1.9: Udviklingen i antallet af kvinder i den fødedygtige alder fordelt på alderstrin

Middellevetid
Middellevetiden for 0 årige i Høje-Taastrup Kommune har haft en stigende tendens siden 2015 jf. figur
B1.10. I 2019 er den 80,7 år, hvilket er 0,2 lavere end for landet som helhed. I 2015 var middellevetiden i
Høje-Taastrup Kommune 0,6 år lavere end landsgennemsnittet.
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Figur B1.10: Middellevetid for 0 årige i Høje-Taastrup Kommune sammenlignet med hele landet.
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Bilag 2 Boligbyggeprognose 2020-32

Kommunens boligbyggeprognose er et væsentligt input til befolkningsprognosen og har stor
betydning for, hvordan befolkningen udvikler sig over prognoseperioden og deraf afledte
budgetmæssige konsekvenser. Årets boligbyggeprognose indeholder ligesom sidste år både opførsel
af nye boliger, men også nedrivning i forbindelse med udviklingsplanerne i Taastrupgaard og
Gadehavegård.
Boligbyggeprognosen indeholder områder, hvor der på nuværende tidspunkt er eller i fremtiden vil
være mulighed for nye boliger. Dette inkluderer områder omfattet en eksisterende lokalplan,
områder hvor der er ved at blive udarbejdet en lokalplan, og områder der i kommuneplanen er
udlagt til boligformål. Herudover indgår de to byudviklingsområder Gadehavegård og
Taastrupgaard.
Kommunens boligbyggeprognose består af opførsel af nye boliger samt nedrivninger og andre væsentlige
ændringer i boligsammensætningen i kommunes udsatte boligområder, som følge af regeringens
parallelsamfundsudspil.
Den størst del af boligerne i årets prognose, svarende til 65 pct., forventes opført i budgetperioden 2021-24,
jf. tabel B2.1, og indebærer en forventet tilvækst af borgere i perioden med væsentlige budgetmæssige
konsekvenser. Gennemsnitligt forventes der opført 998 boliger årligt i perioden, svarende til næsten 8 gange
så mange boliger årligt, som der blev opført i 2019.
I hele prognoseperioden fra 2020 til 2032 indeholder boligbyggeprognosen nettoopførsel af 6.114 boliger, jf.
tabel B2.1. Udviklingsplanerne for Taastrupgaard og Gadehavegård blev godkendt af Transport- Bygningsog Boligministeriet i september 2019 og Høje-Taastrup Kommune afrapporterer årligt status i forhold hertil.
Planer vedrørende Charlotteager indgår ikke i boligbyggeprognosen.
Tabel B2.1: Boligbyggeprognose fordelt på områder og perioder
Fokusområde
2020
2021-2024
Blåkilde
0
240
Gadehavegård
0
-146
Hedehusene
11
33
Høje-Taastrup
230
692
Høje-Taastrup C
0
1.266
Nærheden
268
1.486
Reerslev/Sengeløse
12
19
Taastrup
312
241
Taastrupgård
0
162
Total
833
3.993

2025-2032
0
25
50
0
213
1.000
0
0
0
1.288

I alt
240
-121
94
922
1.479
2.754
31
553
162
6.114

Boligbyggeprognosen for 2020 sammenlignet med 2019
Boligbyggeprognose 2020 har for perioden 2020-31 netto 1.574 flere boliger end boligbyggeprognosen fra
2019 i samme periode – primært flere boliger af typen etage og tæt/lav.
Af den samlede stigning vedrører 654 ekstra boliger i Nærheden, som primært forventes opført i 2022 og
2023. Boligerne var i sidste års prognose placeret uden for prognoseperioden. Nærheden forventes
færdigudbygget i 2029. Dertil kommer opførsel af 279 ekstra boliger i Høje-Taastrup C – ligeledes primært i
2022 og 2023. De ekstra boliger i Høje Taastrup C henføres til opførsel af flere mindre boliger end
oprindeligt planlagt. Høje-Taastrup C forventes færdigudbygget i 2026. Desuden opføres 400 ekstra boliger i
Høje-Taastrup i perioden 2021-24, hvilket primært kan tilskrives opførsel af boliger på rådhusgrunden (330
boliger). Derudover er der tale om mindre justeringer.
Sammenlignet med sidste års prognose er opførslen af boliger fremrykket, og 2.161 flere boliger forventes
opført i prognosens første 5 år (2020-25), svarende til, at 84 pct. af det samlede antal boliger opføres i
perioden, mod 66 pct. i sidste års prognose.
Usikkerhed vedr. de udsatte boligområder
Boligselskaberne og Høje-Taastrup Kommune udarbejder frem mod maj 2020 de endelige planer for
implementering af udviklingsplanen i områderne herunder tidsplaner, hvilket undervejs kan indebære et
behov for at justere i boligbyggeprognosen til ”bedste bud” forud for udarbejdelse af befolkningsprognosen.
En eventuel justering vil indebære, at opførsel og nedrivning af boliger flyttes mellem årene, mens det
samlede antal vil være uændret. ØDC anbefaler, at direktionen godkender, at boligbyggeprognosen efter
behov tilrettes i forhold til ændringerne, inden den indgår som forudsætning i befolkningsprognosen.
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Udbygningsplaner i pipeline
Som en del af helhedsplanen for Charlotteager drøftes opførsel af boliger dels på Charlotteskolens grund
(240 boliger) i forbindelse med ibrugtagning af Nærheden Skole dels i Charlotteager (200 boliger). Ligeledes
drøftes opførsel af boliger (73 boliger) på Hedehusene Skoles grund ved ibrugtagning af Nærheden skole.
Opførsel af samlet 513 boliger er ikke indeholdt i årets boligbyggeprognose. Forslagene drøftes politisk 1703-20.

Oversigt over boligbyggeprognose 2020-32
Afsnittet viser med tabeller og grafer den forventede udvikling i boligbyggeriet.
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Tabel B2.2: Den samlede boligbyggeprognose for 2020-2032 (Blåkilde, Gadehavegård, Hedehusene, Høje Taastrup)
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Tabel B2.2: Den samlede boligbyggeprognosen for 2020 – 2032 (Høje Taastrup C, Nærheden)
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Tabel B2.2: Den samlede boligbyggeprognosen for 2020 – 2032
(Reerslev, Sengeløse, Taastrup, Taastrupgård samt total for Høje-Taastrup Kommune)

Kilde: Boligbyggeprognosen for 2020. Byggerier i særlige områder er fremhævet; Gadegavegård med mørk blå baggrund og hvid skrift, Høje Taastrup C med orange, Nærheden med lys blå
og Taastrupgård og Blåkilde med grøn baggrund og hvid skrift.
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Af tabel B2.2 ovenfor fremgår, at det samlede planlagte boligbyggeri i perioden 2020-2032 er 6.114
boliger. Der er planlagt med 1.574 flere boliger i prognoseperioden end forrige prognose fra 2019.
Ændringerne mellem de to prognoser fremgår af Figur B2.1.
Figur B2.1: Planlagt boligbyggeri i 2020 prognosen sammenholdt med 2019 prognosen

Kilde: Boligbyggeprognosen for 2020 og den vedtagne befolkningsprognose for 2019.

Langt største parten af de nye boliger opføres i budgetperioden fra 2021 til 2024.
Den kraftige vækst i antal boliger, som fremgår af figur B2.1 ovenfor, henføres til:
• Fremrykning af byggeri, som tidligere lå efter prognoseperioden, primært i Nærheden med
654 boliger.
• Nyt byggeri på Rådhusgrunden med 330 boliger.
• Flere boliger i Høje-Taastrup C med 279 boliger, primært ved opdeling af større boliger til
mindre.
• Flere boliger i Gadehavegård, Taastrupgård og Blåkilde med 140 boliger.
• Mindre justeringer i andre områder som tilsammen tilfører 171 ekstra boliger.
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Boliger i prognosen fordelt på boligtyper
Boligbyggeriet i prognosen for 2020 er fordelt på boligformerne tæt/lav, parcelhus (pcl) og
etageboliger.
Figur B2.2: Fordeling af boliger i 2020 prognosen fordelt på boligtyper

Af figur B2.2 fremgår, at der primært planlægges med 4.406 etageboliger, 1.614 tæt/lav boliger og
knap 90 blandede parcel/tæt/lav boliger. Etageboliger opføres primært i Nærheden, Høje Taastrup
C, Høje Taastrup og Taastrup. Parcel/tæt/lav opføres primært Nærheden, Høje Taastrup og
Taastrupgård.

Boliger i prognosen fordelt på byområder
Af det samlede byggeri på 6.114 boliger opføres 69 pct. i kommunens to store udbygningsområder,
Nærheden med 2.754 boliger og Høje Taastrup C med 1.479 boliger. Dertil kommer det resterende
Høje Taastrup med opførelse af boliger ved Skjeberg Alle området og Rådhusgrunden i alt 922
boliger. I Taastrup opføres 553 boliger, hvoraf de 440 er ungdomsboliger ved Taastrup Station. I
forbindelse med byfornyelse i Blåkilde opføres 240 boliger i området. Byfornyelsesplanerne i
Taastrupgaard og Gadehavegård betyder opførelse af 162 boliger ved Taastrupgaard – primært ved
Selsmosesøen og nettonedrivning af 121 boliger i Gadehavegård. I Hedehusene opføres 94 boliger
og i Reerslev/Sengeløse opføres samlet 31 boliger.
Det samlede byggeri fordelt på områder og år fremgår af figur B2.3 nedenfor.
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Figur B2.3: Det samlede boligbyggeri fordelt på områder i årene fra 2020 til 2032

Af figur B2.3 fremgår, at der vil være en fortsat høj byggeaktivitet i Nærheden, og udbygningen af
området er planlagt til afslutning i 2029, i modsætning til tidligere, hvor den var planlagt til at slutte
i 2032. I alt skal der opføres 2.754 boliger i Nærheden i perioden. I Høje Taastrup C planlægges
opført 1.479 boliger i årene 2022 til og med 2026.
I såvel Gadehavegård som Taastrupgård sker der nedrivning, sammenlægning og opførelse af nye
boliger i perioden til opfyldelse af byfornyelsesprojekterne. I Gadehavegård vil der være 121 færre
boliger i 2026 end der er i dag. I Taastrupgård er de første 188 boliger under nedrivning. Der sker
yderligere nedrivning eller sammenlægning til større boliger, så der bliver 97 færre boliger i
perioden. Samtidig opføres 259 boliger, heraf de fleste ved Selsmosen.
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