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Kommunens borgere og befolkningstilvækst
Ved udgangen af 2018 var der 82.938 borgere i Næstved Kommune.
Befolkningsudviklingen er bestemt af en kombination af nettotilflytning fra andre
kommuner, fødselsoverskuddet (fødsler i forhold til antallet af dødsfald) og
nettoindvandring fra udlandet.
Der har været en jævn befolkningstilvækst gennem de senere år. I 2017 var den samlede
befolkningstilvækst på 357 personer, som i højere grad skyldes en positiv
nettoindvandring og i mindre grad nettotilflytning til kommunen.
På figur 1 herunder ses udviklingen i befolkningstallet fordelt på de tre faktorer
(nettotilflytning, nettoindvandring og fødselsoverskud) i perioden 2010-2017. Som det
fremgår skal langt hovedparten af befolkningstilvæksten i perioden tilskrives
nettoindvandring, mens nettotilflytningen har været begrænset og i nogle år også negativ.
I alle år har det været et fødselsunderskud, hvilket også er tilfældet for Region Sjælland
som helhed.
Figur 1: Befolkningsudvikling i Næstved Kommune, 2010-2017

Kilde: Publikationen ”Vækst og vækstvilkår i sjællandske kommuner, Næstved Kommune 2018”
(Danmarks Statistik)

Det er særligt unge mennesker fra 18 år til 30 år, der flytter til og fra kommunen, og i
denne aldersgruppe har der været en nettofraflytning i 2017 på knap 300 personer. Der er
tale om unge mennesker, som søger mod endnu større byer for at komme tættere på de
større uddannelsesinstitutioner. Samtidig er der også en del unge, som flytter til Næstved
Kommune, hvilket kan skyldes, at der også ligger en række store uddannelsesinstitutioner
eller afdelinger herfra i kommunen. I forhold til Region Sjælland er den samlede
nettofraflytning således relativt lav.
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Herunder ses udviklingen i antal borgere fordelt på forskellige områder i kommunen i
perioden 2008-2018. Mens der er kommet en del flere borgere i området omkring
Næstved by (1.661 i perioden), og i området omkring Fensmark-Holme Olstrup-Toksværd,
er der en mere begrænset vækst i de andre områder, og i området omkring Fuglebjerg er
der blevet færre borgere.
Figur 2: Udviklingen i antal borgere i perioden 2008-2018

Kilde: GIS

Forventningen til udviklingen i den kommende periode frem mod 2027 er, at der vil være
en fortsat vækst antallet af borgere i kommunen, som særligt trækkes af området omkring
Næstved by, jf. nedenstående tabel 1 og figur 3.
Tabel 1: Forventet befolkningsudvikling 2018-20271

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
82.944 83.473 84.155 84.680 85.197 85.638 85.990 86.359 86.719 87.065
Kilde: Kommunens egne beregninger, herunder boligudbygningsprognosen

Figur 3: Forventet udvikling i antal borgere i perioden 2018-2027
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Det bemærkes , at forventningerne til udviklingen, som den er beskrevet i tabellen, er

nedjusteret siden udarbejdelsen af prognosen, og tallene i tabellen er således for højt sat. Der
vil blive udarbejdet en ny prognose i 2. halvår af 2019.
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Kilde: GIS

Alderssammensætningen
Som det også er tilfældet i andre kommuner uden for de meget store byer, er der blevet
flere ældre i Næstved Kommune de seneste år og gennemsnitsalderen er tilsvarende
steget - fra 40,9 år i 2010 til 42,6 år i 2017. Stigningen svarer til den stigning, der har
været på regionalt niveau.
På nedenstående figur 4 ses kommunens befolkningssammensætning pr. 1. marts 2019
fordelt på køn og alder. Der er flest borgere i aldergrupperne fra midt i 40-erne til midt i
50-erne, mens der ikke er så mange i aldersgrupperne mellem 20 og 40 år. Kombineret
med en stor gruppe borgere, som når pensionalderen i de kommende år og et faldende
antal fødsler betyder det, alt andet lige, at der i fremtiden vil være færre borgere i den
erhvervsaktive alder sammenlignet med borgere i pensionsalderen.
Figur 4: Befolkningspyramide, køn og alder, pr. 1/3 2019.

Kilde: KOMLIS
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Arbejdsstyrke og beskæftigede
I 4. kvartal 2016 var der knap 40.900 borgere i arbejdsstyrken i Næstved Kommune,
svarende til 49,5 pct. af befolkningen i kommunen, hvilket er lidt højere end
gennemsnittet for regionen. Arbejdsstyrken består af de borgere, der står til rådighed for
arbejdsmarkedet, og gruppen kan deles op i selvstændige, lønmodtagere og arbejdsløse.
Som det fremgår af tabel 2 herunder, er andelen af borgere i Næstved Kommune, der
arbejder som selvstændige på 3,4 pct., hvilket er lidt lavere end det er tilfældet for Region
Sjælland. Det omvendte billede gør sig gældende i forhold til lønmodtagere, hvor Næstved
Kommune med en andel på 44,3 pct. ligger højere end Region Sjælland. Endelig er
andelen af arbejdsløse lidt højere i Næstved Kommune end i Region Sjælland.
Tabel 2: Personer i arbejdsstyrken (2016)

Kilde: Publikationen ”Vækst og vækstvilkår i sjællandske kommuner, Næstved Kommune 2018”
(Danmarks Statistik)

Uddannelsesniveau
Uddannelsesnivauet i Næstved Kommune er lavere end det er tilfældet på landsplan. I
nedenstående figur sammenlignes uddannelsesniveauet opgjort i 2018 og målt som den
højest fuldførte uddannelse. Særligt markante er forskellene i andelen med en lang
videregående uddannelse, hvor andelen på landsplan (10 pct.) er mere end dobbelt så
stor, som i Næstved Kommune (4 pct). Det omvendte billede gør sig gældende for
erhvervsfaglige uddannelser, som 36 pct. i Næstved Kommune har som den højest
fuldførte uddannelse, mens det er 30 pct. på landsplan. Endelig er der 30 pct. i Næstved
Kommune, som har grundskolen som højest fuldførte uddannelse - mod 26 pct. på
landsplan.
Figur 5: Højest fuldførte uddannelse (15-69 år), 2018
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Kilde: Danmarks Statistik.
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Uddannelsesniveauet blandt borgere i beskæftigelse
Ses der særligt på uddannelsesniveauet blandt de borgere, der er i beskæftigelse, er
billedet lidt anderledes. Næstved Kommune adskiller sig ikke væsentligt fra Region
Sjælland, bortset fra en lidt mindre andel med en lang videregående uddannelse og
tilsvarende en lidt større andel med en mellemlang videregående uddannelse eller med en
baggrund som ufaglært. På landsplan er der en markant større andel af de beskæftigede,
der har en lang videregående uddannelse og en næsten tilsvarende markant mindre andel,
der har en erhvervsuddannelse. Det bemærkes, at en stor del af forskellen i
uddannelsesniveau blandt de beskæftigede borgere, skal tilskrives forskelle i den
erhvervsmæssige sammensætning.
Figur 6: Beskæftigede fordelt på uddannelsesniveau (2016)

Kilde: Publikationen ”Vækst og vækstvilkår i sjællandske kommuner, Næstved Kommune 2018”
(Danmarks Statistik)

Erhverv
Næstved Kommune er én af de største erhvervskommuner i Region Sjælland – målt på
antallet af virksomheder – og er kendetegnet ved et bredt udvalg af store og små
virksomheder, der har deres virke inden for byggeriet, handel og service og produktion.
Det er særligt lokale virksomheder inden for erhvervsservice, bygge- og anlæg samt
handel, der står for jobskabelsen i kommunen, hvor erhvervsservicebranchen er den
største med mange små virksomheder og udgør hele 37% af de private virksomheder i
kommunen.
Samtidig er de fire største private virksomheder i Næstved Kommune at finde indenfor
industrien med Ardagh Glass Holmegaard i spidsen med 320 ansatte efterfulgt af Emerson
med 160 ansatte, Novenco med 130 ansatte og Howden med 110 ansatte (2017).
Erhvervslivet i Næstved er kendetegnet ved, at der generelt er en jævn spredning af
antallet af virksomheder inden for de enkelte brancher og dermed også fordelingen af
beskæftigede i disse. Der er ikke en branche eller et område, som udmærker sig særligt i
denne henseende. Det gør det også svært at tale om egentlige styrkepositioner for
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Næstved Kommune.
I fordelingen af beskæftigede i private brancher i Næstved er det særligt fire brancher, der
stikker ud: Handel og transport (34%), private servicebrancher (35%), bygge og anlæg
(13%), industri (11%) og primære erhverv, herunder landbrug (7%) (2017).
I tabellen herunder ses de otte største private virksomheder i Næstved Kommune (målt på
antal ansatte). De fire største virksomheder i kommunen beskæftiger tilsammen 2-4 pct.
af alle fuldtidsansatte personer bosiddende i Næstved Kommune.
Tabel 3: De største virksomheder i Næstved Kommune (2017)

Kilde: Publikationen ”Vækst og vækstvilkår i sjællandske kommuner, Næstved Kommune 2018”
(Danmarks Statistik)

Erhvervsindkomster
Den gennemsnitlige erhvervsindkomst i Næstved Kommune er lavere end det er tilfældet
for Region Sjælland og på landsplan. I 2017 var den gennemsnitlige erhvervsindkomst
således på godt 305.000 kr. i Næstved Kommune, mens den var på 319.000 kr. på
landsplan.
Udover at forskellen i erhvervsindkomst spiller ind på, hvor mange penge den enkelte
borger eller familie har til rådighed, har borgernes og virksomhedernes indtægtsgrundlag
også betydning for kommunens skatteindtægter.
Der har været en positiv udvikling i erhvervsindkomsten de senere år, hvor der har været
en stigning på 4 pct. i både Næstved Kommune og Region Sjælland, mens der har været
en endnu større stigning på landsplan, jf. figur 7.
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Figur 7: Gennemsnitlig vækst i erhversindkomst (2015-2017)

Kilde: Publikationen ”Vækst og vækstvilkår i sjællandske kommuner, Næstved Kommune 2018”
(Danmarks Statistik)

Pendling
I 2017 havde 31.283 personer arbejdsplads i Næstved Kommune. Heraf kom 8.960
borgere fra andre kommuner (og pendlede til Næstved Kommune), og de resterende
omkring 22.300 havde både bopæl og job i kommunen.
Antallet af personer som pendler ud af Næstved for at arbejde er næsten dobbelt så stort
som antallet der pendler til. Således er der godt 17.500 borgere som pendler ud af
kommunen, særligt til København, Ringsted og Slagelse Kommuner.
Der har været en stor vækst i antallet af borgere, der pendler ud af kommunen (14,1 pct. i
perioden 2010-2016), og en mindre vækst i antallet der pendler ind i kommunen (1,8 pct.
i perioden 2010-2016). Der har været et fald på 7 pct. i perioden i antallet af borgere som
både bor og arbejder kommunen.
Tabel 4: Pendling, Næstved Kommune 2016-2017
2016
Natbefolkning (bopælskommune)
Indpendling

2017

39341 39855
8580

8960

Udpendling

17126 17532

Dagbefolkning (arbejdsstedskommune)

30795 31283

Kilde: Danmarks Statistik

Land og by
Næstved Kommune er hverken en ren land- eller bykommune, men en afbalanceret
blanding af begge dele . Med et areal på 683 kvadratkilometer er kommunen tilmed den
største på Sjælland.
I Næstved by bor omkring halvdelen af kommunens ca. 83.000 borgere, mens den anden
halvdel bor jævnt fordelt i de mange provinsbyer og mindre landsbyer.
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I tabel 5 ses indbyggertallet i de byer i kommunen, hvor der bor mindst 200 borgere. De
borgere i kommunen, som bor i en by med mindre end 200 indbyggere eller på landet er
med i kategorien ”Landdistrikter”.
Tabel 5: Borgere i kommunens byer og landdistrikter, 2018
2018
Næstved Kommune

82938

Næstved

43508

Fensmark

5042

Fuglebjerg

2198

Glumsø

2182

Mogenstrup

1862

Karrebæksminde

1809

Tappernøje

1639

Herlufmagle

1434

Gelsted

1213

Holme-Olstrup

1174

Toksværd

833

Sandved

730

Lov

577

Rønnebæk

564

Hyllinge

455

Tybjerglille Bakker

353

Enø By

334

Tornemark

304

Skelby

295

Everdrup

264

Menstrup

246

Uden fast bopæl

227

Skraverup

218

Vallensved

218

Landdistrikter

15259
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Kommuneplanens centerstruktur

På billedet herunder ses Kommuneplanens centerstruktur samt de trafikanlæg, der er
planlagt for i Kommuneplan 2017.
Det bemærkes at etablering af ringvejene Næstved by er færdiggjort, ligesom der er
truffet beslutning på Christiansborg om etablering af en motorvej på strækningen
Næstved-Rønnede.
Figur 8: Kommuneplanens centerstruktur

Kilde: GIS
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Kommunens økonomi - overordnet
Det samlede budget for Næstved Kommune i 2019 er på godt 5,1 mia. kr. Fordelingen
mellem de forskellige poster i budgettet kan ses på figur 9 og tabel 6 herunder.
Se mere om budgettet på kommunens budgethjemmeside her:
https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Budget/Budget2019.aspx
Figur 9: Udgifternes fordeling i 2019 budgettet
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Kilde: Det kommunale budget

Tabel 6: Udgifternes fordeling i 2019 budgettet (kr)
Administration og politikere
Forøgelse af kassebeholdningen
Arbejdsmarkedsydelser

516.011.725
12.674.167
1.239.085.300

Sundhed

530.646.835

Trafik, Miljø, Beredskab og Affald

168.957.505

Ældre

598.640.314

Handicap og psykiatri

395.398.167

Børn og Unge

277.390.429

Dagpasning

294.208.807

Undervisning

767.138.019

Kultur og Fritid

122.070.029

Anlæg

147.710.000

Renter, afdrag og øvrige udgifter
I alt

79.214.325
5.149.145.622

Kilde: Det kommunale budget
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I tabel 7 herunder ses en gruppering af anlægsbudgettet for 2019. Det bemærkes, at der
til en del af anlægsprojekterne også er budgetteret med finansiering i
budgetoverslagsårene, dvs. frem til 2027.
Tabel 7: budget til anlægsprojekter 2019

2019
(1000-kr.)

Byggemodning

-10.610

Vedligeholdelse af ejendomme

49.550

Vedligeholdelse af veje

26.000

Ombygninger Birkebjergparken

5.000

Udbygning Ll. Næstved skole

20.000

Kulturprojekter

5.500

Skills

8.000

Naturprojekter

8.850

Cykelstier

5.000

Garage og Værkstedsfaciliteter, Vej og park

5.000

Trafikplan

4.000

Ring Syd

14.100

Bymidtestrategi

3.050

Øvrige projekter

4.270

I alt

147.710

Kilde: Det kommunale budget

Skatteprocent
Som det fremgår af tabel 8, er den kommunale udskrivningsprocent og
kirkeskatteprocenten lidt højere i Næstved Kommune end for gennemsnittet af landets
øvrige kommuner. Grundskyldspromillen er til gengæld lidt lavere.
Tabel 8: Personbeskatning, 2018

Kommunal udskrivningsprocent
Kirkeskatteprocent
Grundskyldspromille

Næstved

Landsplan

25

24,93

0,98

0,87

25

26,14

Kilde: Danmarks Statistik
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