
AAR Ledige efter område og køn (år). 

ABIE1 Ledige efter herkomst, oprindelsesland, alder og køn. 

ABIE2 Ledige efter herkomst, oprindelsesland og område.(AFSLUTTET) 

ABIE207 Ledige efter herkomst, oprindelsesland og Landsdele. 

AB113 Ledige efter område, forsikringskategori, a-kasse, alder og køn (AFSLUTTET) 

AB113E Opdateret og endeligt antal ledige efter Kommune/Amt, forsikringskategori, a-kasse, alder og køn 

AB113X Ledige efter område og a-kasse (AFSLUTTET) 

AB11307 Ledige efter Kommuner/Landsdele, forsikringskategori, a-kasse, alder og køn. 

AB122 Ledige efter område, forsikringskategori, a-kasse, alder og køn (AFSLUTTET) 

AB12207 Ledige efter Kommuner/Landsdele forsikringskategori, a-kasse, alder og køn. 

AB123 Ledige efter område (amt), forsikringskategori, statsborgerskab, civilstand, alder (5-årsinterval) og køn (afsluttet) 

AB513 Forsikrede efter område, forsikringskategori, a-kasse, alder og køn (AFSLUTTET) 

AB701 Fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger efter område, foranstaltning, sektor, alder og køn 

AB702 Fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger efter område, aktivering, sektor, alder og køn 

AB703 Fuldtidsdeltagere på tilbagetrækning efter a-kasse, tilbagetrækning, alder og køn 

AB705 Fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger efter område, foranstaltning, sektor, alder og køn 

AB706 Fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger efter område, aktivering, sektor, alder og køn 

AB707 Fuldtidsdeltagere på tilbagetrækning efter a-kasse, tilbagetrækning, alder og køn 

AB711 Fuldtidsdeltagere i arb.markedspolitiske foranstaltninger efter område, foranstaltning, sektor, alder og køn (Afsluttet) 

AB712 Fuldtidsdeltagere i arb. markedspolitiske foranstaltninger efter område, foranstaltning, sektor, alder og køn (Afsluttet) 

AFF4 Affaldsmængden (1000 tons) efter behandlingsform, affaldstype, fraktion og erhvervskilde 

AKU12 Beskæftigede (1000 personer) efter arbejde på atypiske tidspunkter, hyppighed, alder og køn 

AKU3 Beskæftigede (1000 personer) efter branche, landsdel og køn (AFSLUTTET) 

AKU4 Beskæftigede (1000 personer) efter landsdel, alder og køn (AFSLUTTET) 

AKU5 Beskæftigede (1000 personer) efter socio-økonomisk status, normal ugentlig arbejdstid og køn 

AKU6 Beskæftigede (1000 personer) efter normal ugentlig arbejdstid, alder og køn 

ALKO1 Forbrug og afgiftsbelagt salg af alkohol og tobak efter type 

BEC1 Værdi af import efter BEC (Broad Economic Categories) og land 

BIL61 Familiernes bilkøb (andele og fordelinger) efter område, enhed, købstype og købsmønster 

BIL63 Familiernes bilkøb (andele og fordelinger) efter enhed, familietype, købstype og købsmønster 

BIL65 Familiernes bilkøb (andele og fordelinger) efter enhed, uddannelse, købstype og købsmønster 

BIL67 Familiernes bilkøb (andele og fordelinger) efter enhed, indkomst, købstype og købsmønster 

BIL69 Familiernes bilkøb (andele og fordelinger) efter enhed, boligforhold, købstype og købsmønster 

BIL71 Familiernes bilkøb (andele og fordelinger) efter enhed, socio-økonomisk status, købstype og købsmønster 

BIL81 Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) efter område, enhed og rådighedsmønster 

BIL83 Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) efter enhed, familietype og rådighedsmønster 

BIL85 Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) efter enhed, uddannelse og rådighedsmønster 

BIL87 Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) efter enhed, indkomst og rådighedsmønster 

BIL89 Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) efter enhed, boligforhold og rådighedsmønster 

BIL91 Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) efter enhed, socio-økonomisk status og rådighedsmønster 

BOST2 Udbetalte beløb til boligsikring (1000 kr) i december efter område og boligsikringsart. 

BOST4 Udbetalte beløb til boligydelse (1000 kr) i december efter område og boligydelsesart. 

BTS3 Udbetalte beløb til børnetilskud eller ungdomsydelse (1000 kr) i årets 4 . kvarta efter område og tilskudsart. 

BTS6 Udbetalte beløb til børnetilskud og børnefamilieydelse (1000 kr) i årets 4. kvartal. efter område og tilskudsart. 

BYGB3 Bygningsbestandens areal efter område, anvendelse, areal og opførelsesår (5 års intervaller) 

DAGP1 Udbetalte beløb til dagpenge efter område, dagpengetype, alder og køn AFSLUTTET 

DURG1 Fuldtidsmodtagere af dagpenge efter område, alder og køn. 

DURG2 Fuldtidsmodtagere af dagpenge efter a-kasse, forsikringskategori, alder og køn. 

DURG3 Fuldtidsmodtagere af dagpenge efter a-kasse og ledighedsårsag. 

ENE1 Energibalancer efter branche, enhed og type 

ERH2 Årlig lønsum for arbejdsstederne efter område 

FOR4212 Andelen af sendetid efter tv-kanal og programtype 



FU5 Husstandenes årlige forbrug efter forbrugsart og husstandsgrupper 

FU6 Sammenhæng mellem indkomster og forbrug efter type og husstandsgrupper 

FU7 Husstandenes økonomi efter udvidede husstandsgrupper og økonomiske hovedstørrelser 

IF211 Indkomstbeløb for fuldt skattepligtige (hele året) efter område og indkomsttype. 

IF212 Indkomstbeløb for indkomstansatte personer efter område og brutto/skattepl.indk. (mio. kr.) 

IF221 Bruttoindkomst  (i mill. kr.) efter område, indkomstinterval, alder og køn. 

IF23 Skattepligtig indkomst efter område, skattepligtig indkomst (interval), alder og køn 

IF25 Skattepligtig indkomst efter område, skattepligtig indkomst(interval) og arbejdsstilling (afsluttet) 

IVG1 International vejgodstransport efter enhed, vogntype/totalvægt, bilens alder og turlængde 

IVG12 Intrernational godstransport med dansk lastbil efter kørselsart, godsart og enhed 

IVG13 Intrernational vejgodstransport  med dansk lastbil efter kørselsart, land og enhed 

IVG2 International vejgodstransport mellem lande efter enhed, pålæsningsland, aflæsningsland og godsart 

IVG4 International vejgodstransport efter enhed, kørselsart, lasttype og godsart 

IVG5 International vejgodstransport efter enhed, startland og slutland. 

IVG6 Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved international transport efter enhed, turlængde, kørselsart/vogntype og læs 

MREG4 Emissioner til luft efter branche, emissionstype og forårsagende endelig anvendelse 

MREG7 Bruttoenergiforbrug efter branche og forårsagende endelig anvendelse 

NATK1 Sæsonkorrigerede/ikke sæsonkorrigerede beløb 

NATK2 Sæsonkorrigerede prisindeks 

NAT24X Værdien af varige forbrugsgoder 

NVG1 National Vejgodstransport efter enhed, kørselsart, vogntype/totalvægt, bilens alder og turlængde 

NVG11 National vejgodstransport efter kørselsart og enhed 

NVG13 Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved national vejgodstransport  efter enhed, kørselsart og læs 

NVG2 National vejgodstransport mellem regioner efter enhed, pålæsningsregion, aflæsningsregion og godsart 

NVG3 National vejgodstransport med farligt gods efter enhed, pålæsningsregion, aflæsningsregion og godsart 

NVG4 National vejgodstransport efter enhed, lasttype og godsart 

NVG5 Danske lastbiler kapacitetsudnyttelse ved national transport efter enhed, turlængde, vogntype/kørselsart og læs 

OEKO5 Udenrigshandel med økologiske varer efter import og eksport og land 

REGN1 Regnskabsstatistik for private byerhverv i mio. kr. efter branche og regnskabsposter 

REGN2 Regnskabsstatistik for private byerhverv fordelt på brancher og størrelsesgrupper efter antal fuldtidsbeskæftigede 

REGN3 Regnskabsststistik for private byerhverv i mio.kr. efter branche, regnskabsposter og ejerform 

REG64 Kommunernes likvide beholdninger (mio. kr.) efter funktion 

RES10 Personale i ældreomsorg, fuldtidsbeskæftigede efter område og funktion. 

RUIE1 Ledige efter herkomst, oprindelsesland, alder og køn. (rullende år) 

RU322 Personer, der i kortere eller længere tid har været ledige efter område, ledighedsgrad, a-kasse, forsikringskategori, alder og køn  

SELSK3 Selskabsskat fordelt efter branche, indkomst og skat 

SITC1 Værdi af import efter SITC-kapitel (rev.2) og land, specialhandel 

SITC2 Værdi af udførsel efter SITC-kapitel (rev. 2) og land, specialhandel 

VEU22 Årselever efter område, uddannelsesområde, højeste fuldført uddannelse, alder, herkomst, køn og tidsangivelse. 

VEU32 Årselever efter område, uddannelsesområde, alder, socio-økonomisk status, køn og tidsangivelse. 

VEU42 Årselever efter område, uddannelsesområde, alder, branche, 9-grp., antal ansatte og tidsangivelse. 

VEU52 Årselever efter område, uddannelsesområde, alder, ledighedsgrad, køn og tidsangivelse. 

VHTT Tildelte timer pr. uge til varig hjemmehjælp efter område, ydelsesart og alder. 

 


