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6. Nationalregnskab 

Meddelelser 

Til 24. møde i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik 

Oversigt over meddelelsespunkter 

1. Forbedring af Danmarks Statistiks Nationalregnskab 

2. Datagrundlag for ejendomssalg 

3. Ny prisstatistik for andelsboliger 

1. Forbedring af Danmarks Statistiks Nationalregnskab 

Danmarks Statistiks program for at forbedre Nationalregnskabet har efter 

initieringsperioden været i gang i over et år. Programmet har som formål at ”Forbedre 

nationalregnskabets datakilder, arbejdsprocesser, metoder og it-understøttelse med 

det formål at: 

 Undgå store, sene og ensrette revisioner af nationalregnskabet 

 Opnå en større effektivitet i produktionen af nationalregnskabet og relevante 

primærstatistikker 

 Øge gennemsigtigheden i beregningen 

Nogle af de initiativer som vi senest har arbejdet med i programmet er: 

 Udvide datakonsistensarbejdet i vores enhed for Forretningskritiske 

virksomheder (FKV) til at også dække kvartaler for udvalgte virksomheder. Det 

skal være med til at sikre, at de kilder/primærstatistikker der bruges i 

nationalregnskabet er konsistente på et tidligere tidspunkt, fx at produktionen 

baseret på Industrien produktion og omsætning er konsistent med importen 

og eksporten. 

 Forbedret beregning af forsyningsbrancherne – El-, Gas- og Varmeforsyning 

samt Indvinding af olie og gas. Den nye beregning giver bl.a. en bedre 

beskrivelse af aktiviteten i brancherne samt af de forskellige varer og tjenester 

som produceres. Tallene indarbejdes i nationalregnskabet i forbindelse med 

den kommende hovedrevision som offentliggøres i 2024. 

 Nyt system til beregning af det foreløbige nationalregnskab baseret på 

varebalancer. Det nye system skal være med til at mindske den metodemæssige 

forskel, der er mellem foreløbige og endelige beregninger samt forbedre 

mulighederne for at bruge tilgængelige kilders detaljerede information 

tidligere.  

 Ny inddatabase til opbevaring, versionering og validering af kilder til 

nationalregnskabet. Den nye inddatabase er et vigtigt fundament for den IT-

modernisering, som nationalregnskabet skal igennem. 

Derudover har vi også afholdt møde om globalisering sammen med nogle af jer fra 

brugerudvalget, der tidligere har haft spørgsmål om globalisering og 

nationalregnskabet. Formålet med mødet var, at få en dialog om anvendelsen af og 

drøfte idéer til forbedring af nationalregnskabet i relation til globalisering. Vi takker 
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for et godt møde og gode inputs. Vores plan er, i første omgang at arbejde videre med 

dokumentation samt et nyt pilotprojekt, hvor branchedimensionen i 

nationalregnskaber underopdeles med fx virksomhedskarakteristiske.  

2. Datagrundlag for ejendomssalg 

Flere brugere har udtrykt et ønske om, at de foreløbige månedstal i 

Ejendomssalgsstatistikken genoptages, bl.a. ved det seneste møde i kontaktudvalget 

for Ejendomssalg. Danmarks Statistik ønsker dog ikke med det nuværende 

datagrundlag, at genoptage en publicering af de foreløbige månedstal i 

Ejendomssalgsstatistikken. Det vil kræve at datagrundlaget kommer til at indeholde 

en større andel af de handlede ejendomme på beregningstidspunktet for de foreløbige 

månedstal, som pt udelukkende baseres på tinglyste ejendomshandler. Danmarks 

Statistik er derfor i dialog med Boligsiden angående adgang til deres mikrodata og 

afventer pt., at Boligsidens bestyrelse tager stilling til, om de vil udlevere mikrodata til 

Danmarks Statistik. Endvidere kan det nævnes, at Danmarks Statistik er i gang med at 

hente de tinglyste ejendomshandler fra Datafordeleren, idet der er udsigt til, at den 

nuværende dataleverance via SKAT snarligt stopper med at blive opdateret. 

3. Ny prisstatistik for andelsboliger 

Danmarks Statistik fortsætter arbejdet med at producere et officielt prisindeks for 

andelsboliger. Pr. 1. juli 2021 trådte en ny oplysningspligt ved salg af andelsboliger i 

kraft. Det fremgår af en bekendtgørelse fra indenrigs- og boligministeren, som 

Danmarks Statistik har initieret for at få oprettet et administrativt register for solgte 

andelsboliger via portalen andelsboliginfo.dk. Den nye prisstatistik for andelsboliger 

forventes offentliggjort i første halvår 2023 og vil samtidigt sikre, at Danmarks Statistik 

kan opfylde EU-forordningen i regi af det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks, der 

forpligtiger medlemslandene til at producere et samlet prisindeks for ejer- og 

andelsboliger. I samarbejde med medlemmerne af kontaktudvalget for ejendomssalg 

er der enighed om, at formålet med at udarbejde et prisindeks for andelsboliger er, at 

det kan anvendes til at give en retvisende bedømmelse af udviklingen i ejendomsprisen 

for andelsboliger, således at det kan benyttes til at sammenligne prisudviklingen for 

ejerboliger og andelsboliger. Det anvendte prisbegreb dækker derfor prisen for 

andelsboligen – og alene den. 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1333
https://andelsboliginfo.dk/andel/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX:32016R0792

