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Børn i Hovedstadsregionen har mindre plads
I en tid med COVID-19 og hjemsendelser og dermed mere tid tilbragt i hjemmet
har boligens størrelse fået større betydning for mange. Det gælder også for børn
mellem 11 og 15 år, som er en aldersgruppe, der gennem længere tid også har tilbragt deres skoletid i hjemmet. Der er stor forskel mellem kommunerne på, hvor
mange m² pr. person, som et barn mellem 11 og 15 år har til rådighed. Særligt i
kommunerne i Hovedstadsregionen er der færre m² pr. barn at boltre sig på. I Albertslund, Brøndby og Rødovre Kommuner har børnene mindre end 28 m² i gennemsnit. Flest m² pr. person i gennemsnit har børnene i ø-kommuner. På Ærø og
Samsø har børnene hele 43 m² pr. person i gennemsnit, tæt fulgt af Rebild og
Jammerbugt Kommuner med 42 m² i gennemsnit.
Gennemsnitligt antal m2 pr. kommune for børn i alderen 11-15 år

M2 pr. person
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Indvandrerbørn har mindre plads
Børn i alderen 11-15 år har i gennemsnit 36 m² bolig pr. person. Børn med dansk
oprindelse har i gennemsnit 38 m². Indvandrerbørnene i samme alder fra ikkevestlige lande har 23 m², mens de 11-15-årige efterkommerbørn med ikke-vestlig
oprindelse har næsten det samme med 24 m² pr. person. De 11-15-årige indvandrerbørn med vestlig oprindelse har lidt mere plads med 32 m², mens 11-15-årige
efterkommere med vestlig oprindelse i gennemsnit har 33 m² til rådighed.
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Ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerbørn bor sammen med flere
En af årsagerne til, at både ikke-vestlige indvandrerbørn og ikke-vestlige efterkommerbørn har færre m² bolig at boltre sig på er, at de i gennemsnit deler bolig
med flere personer. De 11-15-årige indvandrer- og efterkommerbørn af ikke-vestlig
oprindelse bor i gennemsnit med hhv. 3,7, og 3,6 andre personer. 11-15-årige med
dansk oprindelse bor i gennemsnit med 3,0 andre personer, og de 11-15-årige indvandrer- og efterkommerbørn med vestlig oprindelse bor i gennemsnit med 3,2
andre personer.

Mere information: Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1009
Kilder og metoder: Oplysninger omkring boliger stammer fra BBR, hvor det er boligejerens ansvar at sørge for
at oplysningerne bliver opdateret. Mangler i rapporteringen til BBR skyldes uvidenhed, forsømmelighed, glemsomhed eller andet. Det er for eksempel usikkert i hvor stort omfang, borgeren melder ændrede antal værelser
eller udskiftning af varmekilde. Læs mere i statistikdokumentationen og på emnesiden.
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