
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik 

Hermed sendes et korrigeret svar på spørgsmål nr. 416 (alm. del) af d. 26.03.2014, 

stillet af Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik. 

Spørgsmål nr. 416: 

”Vil ministeren redegøre for befolkningsudviklingen i hovedstaden, herunder 
redegøre for, hvor stor en del af befolkningstilvæksten, der skyldes indvandring, 
f.eks. nyankomne udlændinge, hvor stor en del, der skyldes børn af indvandrere 

eller børn af efterkommere af indvandrere?” 

Svar: 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har d. 24.04.2014 besvaret ovennævnte spørgsmål 

på baggrund af et bidrag fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har imidlertid ef-

terfølgende oplyst at være blevet opmærksom på, at tallene, der indgik i svaret, ikke 

var opdateret med de seneste oplysninger. Derfor fremsendes et korrigeret svar, hvor 

Danmarks Statistiks bidrag er opdateret med de seneste oplysninger.  

 

Danmarks Statistik oplyser således følgende: 

 

”De tal, der indgik i det oprindelige svar, byggede på de foreløbige tal for de enkelte 

år, der offentliggøres af Danmarks Statistik i februar efter referenceåret. Oplysninger 

om udvandring indgår imidlertid i registrene med en betydelig forsinkelse, således at 

tal for befolkningstilvæksten først bliver endelige efter nogen tid.” 

 

Som korrigeret bidrag til besvarelsen oplyser Danmarks Statistik følgende, der bygger 

på de seneste tal, som er opdateret med de registreringer af udvandringen, der er 

indkommet efter offentliggørelsen af de foreløbige tal:  

 

”I Region Hovedstaden har der det seneste år (2013) været en befolkningstilvækst på 

17.337 personer. Af denne population er 64 pct. enten indvandrere eller efterkomme-

re. Ser man kun på indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, tegner de sig 

for 35 pct. af befolkningstilvæksten. 

 

I Københavns Kommune har der det seneste år (2013) været en befolkningstilvækst 

på 10.117 personer. Af denne population er 44 pct. enten indvandrere eller efterkom-

mere. Ser man kun på indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, tegner de 

sig for 19 pct. af befolkningstilvæksten. 

 

Ser man på en femårs-periode i stedet for, er der følgende resultater: 

 

I Region Hovedstaden har der i de seneste fem år (2009-2013) været en befolknings-

tilvækst på 87.120 personer. Af denne population er 54 pct. enten indvandrere eller 

efterkommere. Ser man kun på indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, 

tegner de sig for 30 pct. af befolkningstilvæksten. 
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I Københavns Kommune har der i de seneste fem år (2009-2013) været en befolk-

ningstilvækst på 50.983 personer. Af denne population er 38 pct. enten indvandrere 

eller efterkommere. Ser man kun på indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige 

lande, tegner de sig for 17 pct. af befolkningstilvæksten.” 

 

Befolkningstilvæksten som oplyst af Danmarks Statistik er vist i tabel 1 nedenfor. 

 

Danmarks Statistik har i forbindelse med bidraget oplyst følgende definitioner: 

 

” ’Befolkningstilvækst’ er defineret som tilvæksten i befolkningstallet fra 1. januar 2009 

til 1. januar 2014 henholdsvis 1. januar 2013 til 1. januar 2014. 

 

’Indvandrere’ er defineret som personer, der er født i udlandet, og hvor ingen af foræl-

drene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysnin-

ger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også 

som indvandrer. 

 

’Efterkommere’ er defineret som personer, der er født i Danmark, og hvor ingen af 

forældrene er både dansk statsborger og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplys-

ninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes per-

sonen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, 

opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkomme-

re. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil 

deres børn blive klassificeret som efterkommere. 

 

’Vestlige lande’ er defineret som EU-landene og Andorra, Island, Liechtenstein, Mona-

co, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New 

Zealand. 

 

Endelig er ’Ikke-vestlige lande’ defineret som alle øvrige lande.” 

 

 
 

Tabel 1. Befolkningstilvæksten i antal personer 

 
Tidsperiode 2009-2013 2013 

Antal personer fordelt på oprin-
delse 

Region 
Hovedstaden 

Københavns 
Kommune 

Region 
Hovedstaden 

Københavns 
Kommune 

Dansk oprindelse 39.965 31.610 6.303 5.640 

Indvandrere, vestlige lande 18.665 9.617 4.358 2.322 

Indvandrere, ikke-vestlige lande 15.904 5.401 3.914 1.248 

Efterkommere, vestlige lande 2.297 1.060 613 233 

Efterkommere, ikke-vestlige lande 10.289 3.295 2.149 674 

I alt 87.120 50.983 17.337 10.117 
 

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Margrethe Vestager 
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