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Ulighed i Danmark 
 

Formuerne koncentreres i  
stigende grad hos de rigeste 
 

Den ene procent af befolkningen, som har de største nettoformuer, har en gennemsnitlig net-

toformue på 14,6 mio. kr. pr. person. Resten af befolkningen har i gennemsnit en nettoformue 

på 631.000 kr. pr. person. Den ene procent med de største formuer har i alt 14 pct. af den sam-

lede nettoformuemasse i Danmark. 

 

af analysechef Jonas Schytz Juul 11. marts 2016 

og stud.polit Sune Capsersen 

Analysens hovedkonklusioner 

• Mens den ene procent med de største formuer har en gennemsnitlig nettoformue på 
14,6 mio. kr. pr. person, så har de næstrigeste i gennemsnit en nettoformue på 4,1 mio. 
kr. pr. person. Resten af befolkningen har i gennemsnit en nettoformue på 631.000 kr. pr. 
person. 
 

• Samlet har de ti pct. med de største nettoformuer knap halvdelen af den samlede netto-
formuemasse. De resterende 90 pct. af befolkningen har den anden halvdel. 

 
• Fraregnes pensionsformuerne så har de ti procent med de største nettoformuer 63 pct. 

af den samlede nettoformuemasse. Siden 2006 er denne andel af den samlede nettofor-
muemasse ekskl. pension steget fra 52 pct. til 63 pct. for de ti pct. mest formuende.  
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Formuerne koncentreres i stigende grad hos de rigeste 

Danmarks Statistik har for nylig offentliggjort en sammenhængende statistik over nettoformuerne i Dan-

mark. Som noget nyt indgår der både pensionsformuer, markedsværdi af bolig, andelsboliger mv. Sam-

tidig indgår der både realkreditgæld, lån i pengeinstitutter, lån til kommuner mv. AE har tidligere analy-

seret disse tal, og vist, at de ti pct. af familierne som har de højeste indkomster samlet har over 1/3 af de 

samlede formuer. 

 

I denne analyse er formuen opgjort ud fra detaljerede registerdata, hvor formuen er opgjort på familie-

niveau og fordelt ligeligt på hver voksen person i husstanden. Ud fra denne opgørelse kan man gruppere 

hver voksen person i Danmark efter størrelsen af nettoformuen. I denne analyse er fokus på den ene 

procent af den voksne befolkning som har de største nettoformuer og de ”næstrigeste”, som er de 9 

procent som har de næststørste formuer.  

 

I gennemsnit har den ene procent med de største nettoformuer en nettoformue på 14,6 mio. kr. pr. per-

son. Af formuekomponenterne udgør realformuen (primært bolig) knap 8 mio. kr., den finansielle for-

mue 5,4 mio. kr., mens pensionen udgør ca. 4 mio. kr. Herfra skal der fratrækkes gældsposter på knap 

2,8 mio. kr., hvilket samlet giver en gennemsnitlig nettoformue på 14,6 mio. kr. De næstrigeste har en 

gennemsnitlig nettoformue på 4,1 mio. kr. pr. person, mens de resterende 90 pct. af den voksne befolk-

ning har en gennemsnitlig nettoformue på 631.000 kr. pr. person. Det er vist i tabel 1. 

 

 Tabel 1. Gennemsnitlig nettoformue pr. person 

  Ene pct. mest formuende De ni pct. næstmest formuende Alle andre 

 1.000 kr. 

Realformue 7.928 2.247 654 

Finansiel formue 5.401 824 130 

Gæld -2.768 -814 -523 

Nettoformue ekskl. pension i alt 10.561 2.257 262 

Nettoformue inkl. pension i alt 14.618 4.142 631 

Anm: Real formue er værdi af bolig og biler. Finansiel formue er inkl. udenlandske aktiver. Gæld er både bankgæld og realkreditgæld mv. Pensions-

formuerne er opgjort i 2014, mens de resterende formueposter er opgjort i 2013. Alle formuekomponenter er fremskrevet til 2016-prisniveau. For-

muen er opgjort på familieniveau og fordelt ligeligt på alle voksne personer i husstanden. Kun personer over 18 år indgår. 

Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag. 

 

De ti pct. mest formuende ejer næsten halvdelen af den samlede nettoformue 

I alt har de ti procent med de største nettoformuer knap halvdelen af den samlede nettoformue. Heraf 

har den ene procent med de største formuer alene 14 pct. af den samlede nettoformue. Hvis man ser på 

nettoformuerne ekskl. pension, så har de mest formuende en endnu større del af den samlede nettofor-

mue. Samlet har de ti pct. mest formuende 63 pct. af den samlede nettoformue ekskl. pensionsformuer. 

Og den ene pct. med de allerstørste formuer har alene 21 pct. af den samlede nettoformue. Det er vist i 

figur 1A og figur 1B.  
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Figur 1A. Andel af samlet nettoformuemasse 
inkl. pension 

 
 

 Figur 1B. Andel af samlet nettoformuemasse 
ekskl. pension 

 
 

Anm.:  Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag 
   

 

Der findes ikke statistik på pensionsformuer tilbage i tid, men Danmarks Statistiks nye opgørelser af de 

resterende formuekomponenter kan følges nogle år tilbage. Ser man på fordelingen af nettoformuerne 

ekskl. pension i 2006, så havde den mest formuende procent 17 pct. af den samlede nettoformuemasse. 

De ti pct. mest formuende havde tilsammen 52 pct. af den samlede nettoformuemasse. I perioden 2006-

2013 er andelen af den samlede nettoformuemasse ekskl. pension altså steget fra 52 pct. til 63 pct. for 

de ti pct. mest formuende. Det er vist i figur 2A og 2B.  

 

Figur 2a. Andel af samlet nettoformuemasse 
ekskl. pension, 2013 

 
 

 Figur 2a. Andel af samlet nettoformuemasse 
ekskl. pension, 2006 

 
 

Anm.: Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag 
   

 

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 rigeste boligejere i Nordsjælland, 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.  
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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.   

 


