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Størst arv i Nordsjælland 
 

Nordsjælland høster gevinsten 

på lavere arveafgift 
 

Der er stor geografisk forskel på størrelsen af den arv, der efterlades rundt om i landet. Den 

mindste formue efterlades på Lolland, hvor nettoformuen for enlige afdøde i gennemsnit er om-

kring ½ mio. kr. Den største nettoformue efterlades i Gentofte. Her blev der de seneste år i 

gennemsnit efterladt 3,7 mio. kr. Den efterladte arv i Gentofte er altså syv gange større end på

Lolland. Sænker man arveafgiften, vil den største gevinst tilfalde de arvinger, der bor i Nordsjæl-

land, som samtidig er dem, der i forvejen selv har de største formuer. 

af Analysechef Jonas Schytz Juul 16. maj 2018 

og stud.polit Solveig Prag Blicher 

Analysens hovedkonklusioner 

• De største nettoformuer efterlades i Nordsjælland og omkring hovedstaden. I Gentofte, 
som er den absolutte højdespringer, var den gennemsnitlige efterladte arv fra afdøde en-
lige på 3,7 mio. kroner i 2016-2017. 
 

•  På Lolland-Falster og Nordjylland er den efterladte nettoformue markant mindre. I Lol-
land Kommune blev der i gennemsnit efterladt 514.000 kr. i 2016-2017. 

 
• Arvinger bosat i Gentofte står til at modtage den største arv og har samtidig selv en net-

toformue på næsten 3 mio. kr., inden de modtager arven. På Morsø er den gennemsnit-
lige nettoformue for arvinger på 185.000 kr., og de står til at arve væsentlig mindre, end 
arvingerne bosat i Gentofte. 

 

• Vælger man at reducere arveafgiften går den store gevinst til arvinger bosat i Nordsjæl-
land, som i forvejen selv har de største formuer. 
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Størst arv efterlades i Nordsjælland 

I denne analyse belyses den efterladte arv ud fra Danmarks Statistiks registre. Registrene indeholder 

ikke direkte oplysninger om arv. Hvis man vil forsøge at analysere området, må man gå indirekte til 

værks. Den indirekte måde at analysere det på, er ved at se på nettoformuen hos afdøde enlige året før 

de dør, og koble disse oplysninger til de afdødes børn. En nettoformue er den formue, der er tilbage, når 

man trækker evt. gæld fra. 

 

Inden vi kaster os ud i det, er der dog grund til at gøre opmærksom på et par forbehold. Personregistrene 

bygger på de oplysninger, som SKAT ligger inde med om formue og indkomstforhold. Og de bygger 

hovedsageligt på tredjeparts indberetninger fra pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder. Det 

betyder eksempelvis, at oplysningerne om værdien af ejerandele i ikke-børsnoterede virksomheder er 

meget sparsomme eller ikke-eksisterende, ligesom noget indbo, værdien af en evt. kontantbeholdning 

mv. ikke er med i registrene. I nogle tilfælde vil værdien af arven altså overstige værdien af nettoformuen. 

Det er særligt tilfældet blandt personer med de største formuer, hvor værdien af ikke-børsnoterede virk-

somheder vil være størst. 

  

I analysen er der taget udgangspunkt i døde personer i hhv. 2016 og 2017, som er enlige. Det er omkring 

70.000 personer. For disse personer er der set på deres nettoformue og bopælskommune året før, de 

dør. 

 

I tabel 1 er de 15 kommuner, hvor de enlige afdøde efterlader sig den mindste nettoformue, vist. Det er 

sammenlignet med de 15 kommuner, hvor de enlige afdøde efterlader sig den største nettoformue. Af 

tabellen ses det, at den laveste efterladte nettoformue er på Lolland, hvor nettoformuen for enlige afdøde 

i gennemsnit var på 514.000 kr. Herefter følger Guldborgsund, Bornholm, Morsø og Skive, hvor den 

gennemsnitlige efterladte nettoformue er omkring 530.000 kr. 

 

I de nordsjællandske kommuner er den efterladte nettoformue væsentlig større. Helt i top er Gentofte 

kommune, hvor der i gennemsnit efterlades 3,7 mio. kr. i nettoformue. Det er syv gange så stor en net-

toformue, som der efterlades af de enlige afdøde i Lolland. Næstefter Gentofte følger Rudersdal og 

Lyngby-Taarbæk, hvor der begge steder i gennemsnit efterlades nettoformuer på over 2 mio. kr. 
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 Tabel 1. Gennemsnitlig efterladt nettoformue for enlige afdøde, kommuner 

  1.000 kr.   1.000 kr. 

Lolland 513,5 Gentofte 3.700,2 

Guldborgsund 521,8 Rudersdal 2.365,5 

Bornholm 522,9 Lyngby-Taarbæk 2.179,7 

Morsø 540,5 Dragør 1.930,4 

Skive 543,4 Hørsholm 1.649,5 

Vejen 547,6 Frederiksberg 1.551,1 

Faxe 565,9 Furesø 1.512,1 

Halsnæs 566,0 Allerød 1.430,7 

Brøndby 569,8 Egedal 1.227,4 

Langeland 571,1 Gribskov 1.184,7 

Frederikshavn 572,7 Greve 1.176,8 

Struer 577,6 Vallensbæk 1.137,5 

Albertslund 582,3 Roskilde 1.062,7 

Norddjurs 582,5 Solrød 1.047,1 

Nordfyns 587,0 Syddjurs 1.022,3 

Anm: Figuren viser den gennemsnitlige nettoformue i 2015 og 2016 for enlige afdøde i hhv. 2016 og 2017. Der er benyttet Danmarks Statistiks 

definition på nettoformue ekskl. pensionsformue. 

Kilde: AE på baggrund Danmarks Statistik. 

 

I figur 1 er den gennemsnitlige efterladte nettoformue for enlige afdøde vist på et landkort. På kortet er 

de mørkeste kommuner de kommuner, hvor der efterlades den største nettoformue, mens de lyseste 

kommuner er de kommuner, hvor den laveste nettoformue efterlades. Det ses af kortet, at de største 

nettoformuer efterlades i området omkring hovedstaden og Aarhus, mens de laveste nettoformuer ef-

terlades i Sydsjælland, Lolland-Falster og Nordjylland. 

 

Vælger man at reducere arveskatten, tilfalder den store gevinst altså arvingerne af personer, der bor i 

Nordsjælland og omkring København, mens der ikke er meget i gevinst til arvingerne af personer, der 

bor i udkantsområderne. 
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Figur 1. Efterladt nettoformue for enlige afdøde, bopæl, 1.000 kr. 

 

Anm: Figuren viser den gennemsnitlige nettoformue i 2015 og 2016 for enlige afdøde i hhv. 2016 og 2017. Der er benyttet Danmarks Statistiks 

definition på nettoformue ekskl. pensionsformue. 

Kilde: AE på baggrund Danmarks Statistik. 

 

Arvinger bosat i Nordsjælland har størst formue og står til at arve mest 

I ovenstående opgørelse er den efterladte nettoformue opgjort på bopælskommunen for den enlige af-

døde, året før at personen dør. I dette afsnit ses der i stedet på bopælen for arvingerne. Konkret er den 

enlige afdøde koblet med personens børn, og for disse børn findes bopæl og deres egen nettoformue, 

året før deres forælder dør. Nettoformuen for arvingerne er altså opgjort året før, at de modtager en evt. 

arv. 

 

I tabel 2 er der vist de 15 kommuner, hvor arvingernes egen nettoformue er lavest. Samtidig er der vist 

den afdødes (altså forælderens) nettoformue. Af tabellen ses det, at arvinger med den laveste nettofor-

mue er bosat på Morsø, hvor arvingerne i gennemsnit har en nettoformue på 185.000 kr. Disse arvingers 

forælder efterlader i gennemsnit en nettoformue på 506.000 kr. Næstefter Morsø har arvingerne i Lem-

vig, Odsherred og Fredericia med lave nettoformuer på omkring 300.000 kr. Arvingerne i disse kom-

muner står til at dele en arv på mellem 550-690.000 kr. 
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513 - 625 (24 kommuner)

625 - 764 (25 kommuner)

764 - 951 (25 kommuner)

951 - 3.700 (20 kommuner)
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Tabel 2. Gennemsnitlig nettoformue for arvinger, 15 kommuner med lavest nettoformue 
 

Afdødes efterladte nettoformue Arvingens nettoformue 

 1.000 kr. 1.000 kr. 

Morsø 506,2 185,2 

Lemvig 647,0 269,7 

Odsherred 686,7 313,9 

Fredericia 544,5 315,7 

Vesthimmerland 474,9 330,4 

Frederikshavn 537,8 332,6 

Kalundborg 639,5 341,6 

Albertslund 515,2 342,1 

Bornholm 536,6 348,4 

Vordingborg 611,2 350,2 

Halsnæs 642,6 362,0 

Guldborgsund 524,0 374,6 

Vejen 439,2 385,1 

Norddjurs 475,3 386,4 

Haderslev 674,7 388,8 

Anm: Figuren viser den gennemsnitlige nettoformue i 2015 og 2016 for enlige afdøde i hhv. 2016 og 2017. Der er benyttet Danmarks Statistiks 

definition på nettoformue ekskl. pensionsformue. 

Kilde: AE på baggrund Danmarks Statistik. 

 

I tabel 3 er der vist de 15 kommuner, hvor arvingernes egen nettoformue er højest. Ligesom i tabel 2 er 

det sammenlignet med den afdødes (altså forælderens) nettoformue. Af tabellen ses det, at arvingerne 

med den højeste nettoformuer er bosat i Gentofte, hvor arvingerne i gennemsnit har en nettoformue på 

knap 2,9 mio. kr. Disse arvinger står til at dele en gennemsnitlig arv på 2,9 mio. kr. med deres eventuelle 

søskende.  

 

Sammenligner man med arvingerne i Gentofte med arvingerne i Morsø kommune, er der væsentlig for-

skel: Arvingerne bosat i Gentofte har i forvejen i gennemsnit 2,9 mio. kr. i nettoformue og står til at dele 

yderligere 2,9 mio. kr. i arv. Arvingerne i Morsø har i gennemsnit en nettoformue på 185.000 kr. og står 

til at dele en arv på godt ½ mio. kr. 

 

Næstefter Gentofte har arvingerne bosat i Rudersdal, Hørsholm og på Frederiksberg de største netto-

formuer. I disse kommuner har arvingerne i forvejen omkring 1,5-2 mio. kr. i nettoformue og står samtidig 

til at dele en samlet arv på mellem 1,5-2 mio. kr. 
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Tabel 3. Gennemsnitlig nettoformue for arvinger, 15 kommuner med højest nettoformue 
 

Afdødes efterladte nettoformue Arvingens nettoformue 

 1.000 kr. 1.000 kr. 

Gentofte 2.852,6 2.873,1 

Rudersdal 2.159,3 2.121,6 

Hørsholm 1.672,0 1.805,2 

Frederiksberg 1.436,7 1.597,5 

Lyngby-Taarbæk 2.029,6 1.515,8 

Furesø 1.248,2 1.211,5 

Allerød 1.396,9 1.134,2 

Fredensborg 1.097,9 1.053,9 

Stevns 872,3 1.012,4 

Dragør 1.315,4 1.000,1 

Gladsaxe 963,1 915,6 

København 1.102,1 909,8 

Greve 913,2 907,8 

Egedal 878,6 905,3 

Solrød 881,6 831,1 

Anm: Figuren viser den gennemsnitlige nettoformue i 2015 og 2016 for enlige afdøde i hhv. 2016 og 2017. Der er benyttet Danmarks Statistiks 

definition på nettoformue ekskl. pensionsformue. 

Kilde: AE på baggrund Danmarks Statistik. 

 

I figur 2 er arvingernes gennemsnitlige nettoformue vist på et landkort. På kortet er de mørkeste kom-

muner de kommuner, hvor arvingerne i gennemsnit har de højeste nettoformuer. Som det ses, er de 

højeste nettoformuer i Nordsjælland, området omkring hovedstaden samt ved Aarhus. De laveste net-

toformuer blandt arvingerne er bl.a. på Lolland-Falster samt dele af Nord- og Sønderjylland. 
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Figur 2. Nettoformue for arvinger, 1.000 kr. 

Anm: Figuren viser den gennemsnitlige nettoformue i 2015 og 2016 for enlige afdøde i hhv. 2016 og 2017. Der er benyttet Danmarks Statistiks 

definition på nettoformue ekskl. pensionsformue. 

Kilde: AE på baggrund Danmarks Statistik. 

 

Samlet viser analysen, at den største arv bliver efterladt i en række Nordsjællandske kommuner, hvor 

arvingerne i forvejen har de største nettoformuer. Vælger man at lette arvebeskatningen tilfalder den 

store gevinst arvinger bosat i Nordsjælland. Det er dem, der i forvejen har de største nettoformuer og 

som står til at arve de største beløb. 

 

Metodeboks 

I analysen indgår alle enlige over 17 år, der er døde i løbet af året. De indgår med deres nettoformue fra det foregående år. 
Der er taget udgangspunkt i enlige afdøde i 2016 og 2017 og deres bopæl og nettoformue året får de dør. 
 
Arvinger er defineret som børn af de afdøde. Arvinger indgår kun, hvis de er bosat i Danmark, over 17 år og udeboende. De-
res formue er ligeledes opgjort for året inden dødsfaldet. På den måde vil de endnu ikke have arvet.  
 
Nettoformue består af real og finansielformue ekskl. pension fratrukket gæld.  
 

 

Frederikshavn

Kattegat

Århus

Grenaa

Skagerak

Bornholm

Samsø

København

Helsingør

Odense

Aalborg

Esbjerg

Østersøen

Hjørring

Ringkøbing

Sønderborg

Kolding

Herning

Viborg

Thisted

Vejle

Køge

Holbæk

Kalundborg

Slagelse

Møn

Falster

Lolland
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185 - 463 (24 kommuner)

463 - 576 (25 kommuner)

576 - 779 (25 kommuner)

779 - 2.873 (20 kommuner)


