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Befolkningstilvækst runder 500 for første 
gang. Hedensted Kommune fortsætter rekord-
vækst 
For første gang nogensinde kan Hedensted Kommune notere sig for en 
vækst i befolkningstallet på mere end 500 borgere på et enkelt år. Bedømt 
på investeringslyst, byggeri og tendenser i flyttemønstrene er der gode 
muligheder for at fortsætte væksten i de kommende år. Alene i 2023 for-
ventes det, at yderligere 500 boliger bliver opført. Det er særligt evnen til 
at tiltrække borgere fra andre kommuner samt ukrainske flygtninge, der 
har fået befolkningstallet på rekordkurs i 2022.  

510 borgere. Så meget er befolkningstallet steget med i Hedensted Kommune i 
2022, når man kigger på de seneste officielle tal fra Danmarks Statistik.  

Reelt er tallet en nøk højere. Hedensted Kommunes egne tal, der oftere korrigeres 
for fx fødsler, flytninger og opdateringer af registre mv. peger således på en befolk-

ningstilvækst på ca. 550 borgere i 2022. 

Udviklingen vækker begejstring hos borgmester Ole Vind: 

- Det er et meget stærkt resultat og en rigtig god nyhed for Hedensted Kommune. 
På flere områder har udviklingen aldrig været bedre. Og det i et år præget af krise 
og usikkerhed. Jeg hæfter mig især ved, at vi i de senere år har fået vendt den så-
kaldte flyttebalance. Det betyder, at flere flytter til Hedensted Kommune fra andre 

kommuner, end der flytter herfra. Det viser, at det er lykkedes at gøre det mere at-
traktivt at bosætte sig i vores kommune.  

- Går man lidt dybere i tallene, kan man se, at der er en sammenhæng mellem an-
tallet af nye boliger og tilflytningen. Det siger noget om, at rigtig mange gerne vil 
bo her, når vi har de rigtige boliger på hylderne. Derfor prioriterer vi også nye boli-
ger i de kommende år, så vi har noget for enhver smag - uanset om man drømmer 
om nybyg i vores byområder eller et hyggeligt sted på landet. Og begge dele er 

som regel væsentligt billigere end i fx Aarhus, Horsens og Vejle.  

Som det også har været tilfældet i tidligere år, så er det især Hedensted by, som er 
det store vækstlokomotiv, men i de sidste par år er udviklingen også vendt i adskil-
lige af de mindre byer, som tidligere har været præget af stagnation eller tilbage-
gang.  

- Der er ikke noget nyt i, at Hedensted by vokser. Det nye er hastigheden, det sker 

med i øjeblikket, og så ser vi også fortsat en positiv udvikling i flere af vores min-
dre landsbysamfund, som kan noget andet, og hvor det nok i højere grad er facili-
teter for børn, nære fællesskaber, natur og overskud i hverdagen, der trækker, si-
ger Ole Vind.  

Andelen af ukrainske flygtninge har også haft indflydelse på stigningen i befolk-
ningstilvæksten, forklarer Ole Vind: 

- Med udgangen af 2022 har vi ca. 190 flygtninge fra Ukraine. Mange er kommet i 
gang med en ny tilværelse her i Danmark og har fået job hos lokale virksomheder. 
Andre er på vej ind på arbejdsmarkedet. Vi har også knap 50 børn og unge, der går 
i skole eller dagtilbud. Det vigtigste er selvfølgelig, at ukrainerne kommer godt 
igennem de voldsomme oplevelser, de har været udsat for, men jeg tror, at en del 
vil slå rod her og blive aktive medborgere i vores forskellige lokalsamfund, hvor vi i 
forvejen har en del borgere med ukrainsk baggrund.  
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 I alt er Hedensted Kommune vokset med 510 borgere i 2022. Det viser offi-

cielle tal fra statistikbanken i Danmarks Statistik. Kommunens egne tal, der 

korrigerer for en række forhold, opgør befolkningstilvæksten til 550 i 2022.  

 Flyttebalancen i forhold til de øvrige kommuner er samlet set på +156 bor-

gere i 2022. Det vil sige, at der samlet set er flyttet 156 borgere flere til He-

densted Kommune fra andre kommuner, end der er flyttet fra Hedensted 

Kommune.  Det er en stigning i forhold til 2021, hvor tallet var på +126 bor-

gere. Samtidig er det en markant forbedring i forhold til årene 2015-2020, 

som alle havde en negativ flyttebalance. 

 Hedensted Kommune oplever stor interesse fra investorer og boligselskaber 

og satser derfor på at vokse yderligere i de kommende år. Faktisk er inte-

ressen så stor, at flere projekter er på venteliste, og der bliver prioriteret 

skarpt i forhold til udarbejdelsen af nye lokalplaner.  

 Det er Hedensted Kommunes vurdering, at der vil blive bygget eller påbe-

gyndt minimum 450 boliger i Hedensted Kommune i 2023. Både i form af 

private boligprojekter (ca. 300 stk.) og almene boliger (ca. 150 stk.) fordelt 

på en række forskellige byer i hele kommunen. Hertil kommer eventuelle 

nye projekter, hvor udvikler selv kan løfte en væsentlig del af lokalplanlæg-

ningen samt opførelse af private boliger, parcelhuse mv.  

 Hedensted by står for klart den største befolkningstilvækst med en tilvækst 

på 384 borgere. Derudover tegner Løsning (+ 65), Lindved (+ 43), Stouby 

(+37), Tørring (+ 26) sig for de største lokale stigninger i befolkningstallet.  
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