Befolkningsprognose i Furesø Kommune 2022
Ændringer i bl.a. befolkningsdata for de forskellige aldersklasser kan have væsentlige økonomiske
konsekvenser for Furesø Kommune. Flere eller færre børn og ældre kan medføre behov for at
regulere kapacitet og budgetter på de respektive områder.
Dette års prognose blev forelagt og godkendt af byrådet 30. marts 2022. Alle indsigter og data kan
læses i rapporten Befolkningsprognose 2022 for Furesø Kommune for perioden 2023-2034.
Hovedkonklusioner og -indsigter præsenteres nedenfor.
Aktuelt befolkningstal
Indbyggertallet pr. 1. marts 2022 var 41.441 borgere i Furesø Kommune. På grafen nedenfor kan
man aflæse befolkningsudviklingen i kommunen måned for måned i 2022. Fra 1. januar til 1. marts
2022 er nettotallet i alt 36 flere Furesø-borgere.

Fig. 1: Befolkningsudviklingen i 2022

Faktisk udvikling i indbyggerantallet fra 2021 til 2022

Fra 2021 til 2022 er befolkningstallet steget med 405 indbyggere i Furesø Kommune, hvilket svarer
til, at befolkningstallet er steget med 1 %. Ser man på aldersgrupperne, ses det, at der har været en
nettotilvækst i alle aldersgrupperne, på nær i gruppen af de 17-24 årige, hvor der har været et lille
fald på otte unge.

Tabel 1: Udviklingen i befolkningen fra 2021-2022 opdelt på aldersgrupper

Fig. 2: Befolkningsudviklingen i 2021

Stigningen på de 405 borgere dækker over stor geografisk variation. Nedenstående figur 1 viser
nettotilflytningen på de såkaldte basisområder i befolkningsprognosen. Den største nettotilflytning
er sket til de nybyggede boliger på Flyvestationen ved Jonstrup (110), på Laanshøj (81) samt i
Farum Norby (195). Den største nettofraflytning er i Farum Midtpunkt og området Ryet Skovby.

Figur 1: Nettotilvæksten i Furesø Kommune i 2021 fordelt på basisområder. Jo mere grøn, desto større nettotilflytning. Jo mere rød,
desto større nettofraflytning

Stigning i befolkningstallet i de kommende år

Befolkningstallet var på 41.405 indbyggere pr. 1. januar 2022. I den nye befolkningsprognose
forventes det samlede indbyggerantal i den kommende budgetperiode 2023-2026 at være stigende.
Pr. 1. januar 2026 forventer prognosen, at der vil være 1.311 flere indbyggere i Furesø Kommune
end pr. 1. januar 2022, svarende til en stigning på 3,2 % i perioden.

Befolkningsprognosen forudser også en stigning i befolkningen i den resterende prognoseperiode
frem til år 2034. Stigningen i befolkningen skyldes bl.a., at der på baggrund af boligprognosen er
indlagt fortsættelse af udbygningen af Laanshøj samt Flyvestation Værløse. Den forudsatte
befolkningsvækst afhænger derfor i høj grad af, at den forudsatte udbygning igangsættes og
indflyttes. I hele perioden 2022-2034 forventes det, at befolkningstallet vil stige med godt 2.400
borgere til i alt 43.846 indbyggere, svarende til en stigning på 5,9 %. Befolkningen forventes
ydermere at stige til 45.619 i 2050.
Flere ældre er en generel tendens

Furesø Kommune forventer, at der i hele prognoseperioden vil være en stigende andel ældre.
Prognosen forudser, at der vil ske en stigning fra 2022 til 2034 på 47,4 % i aldersgruppen af borgere
over 80 år og en stigning på 6,4 % i aldersgruppen 65-79 år. Samme tendens gør sig gældende på
landsplan.
Boligprognose 2022-2033

For at give et samlet overblik over boligbyggeriet i Furesø Kommune viser boligprognosen også
nye ældreboliger, plejeboliger og specialboliger. Denne type boliger indgår i befolkningsprognosen
på en særlig måde, da det forudsættes, at der altid bor én person i hver bolig.
Prognosen rummer 1.311 nye boliger fordelt på de tolv prognose-år. Heraf forventes det, at der
bygges 337 nye boliger i 2022, i 177 nye boliger i 2023 og 184 i 2024.
Sammenlignes Boligprognosen 2022 med Boligprognose 2021, er der samlet 328 færre boliger i
dette års boligprognose end i den fra 2021, hvor der var 1.441 boliger med for perioden 2021- 2032.
Forskellen skyldes primært, at en del boliger er blevet færdigbygget i 2021, hvor sidste års prognose
først forudsatte, at de ville blive færdige i 2022 og 2023. Forskellen i de forskellige år ses i tabellen
nedenfor for den kommende budgetperiode.

Tabel 2: Boligprognosen for februar 2022 samt boligprognosen for 2021

Boligerne i boligprognosen er kategoriseret i fem forskellige boligtyper, og for hver kategori
beregnes en forventning til antal borgere, som flytter ind i en ny bolig af den pågældende boligtype.
Antallet pr. bolig er baseret på historiske indflytninger i de forskellige boligtyper.
Nedenstående tabel viser de forventede antal indflyttede borgere i de forskellige boligtyper.

Tabel 3: Forventning til antal indflyttede borgere i de forskellige boligtyper

