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17. december 2019 

SMC 

Møde 18 

Møde i Indberetterudvalget, 21. november 2019 

Til Indberetterudvalget 

 

kl. 14.00 - 16.00 i Danmarks Statistik, Bergsøe 1 

 

Søren Schiønning Andersen (SSA), Danmarks Statistik 

Erik Bundgaard (EBU), SEGES 

Lars Knudsen (LKN), Dansk Arbejdsgiverforening 

Morten Vestergaard Hansen (MVH), Erhvervsstyrelsen 

Nura Nursen Deveci (NND), Dansk Byggeri 

Kim Normann Andersen (KNA), CBS 

Lars Magnus Christensen, (LMC) SMVdanmark  

Hanne-Pernille Stax (HPS), Danmarks Statistik 

Ashu Conrad, Danmarks Statistik (referent) 

Maria Lopez (MJL), Danmarks Statistik 

Peter Ottosen (POT), Danmarks Statistik 

Claus Werner Anderson (CWA), Danmarks Statistik 

Casper Winther (CAW), Danmarks Statistik  

Jeanne Hellemose Henriksen, Danmarks Statistik 

Alexander Ulrich, Dansk Industri 

Ove Holm, Dansk Transport og Logistik 

Mehdi Ziadé, Dansk Erhverv 

Søren Løvenbalck Haxthausen (SLH), Erhvervsministeriet 

Matthias Borritz Milfeldt (MBM), Miljø- og Fødevareministeriet 

 

1. Godkendelse af referat 

Søren Schiønning Andersen (SSA) bød velkommen til det 18. møde i Danmarks 

Statistiks (DST) Indberetterudvalg. Velkommen til Morten Vestergaard Hansen 

(MVH), Erhvervsstyrelsen, som overtager efter Pernille Lysgaard. 

 

Der var ingen bemærkninger til referatet fra seneste møde, som blev godkendt. 

2. Borderunde 

SSA inviterede deltagerne til at informere om igangværende, kommende eller 

gennemførte aktiviteter relateret til indberetning, digitalisering og adm. byrder 

hos deres medlemmer/interessenter. 

 

MVH fra ERST fortalte, at Virksomhedsforum og Implementeringsrådet er ble-

vet slået sammen til et nyt forum, Erhvervslivets EU- og regelforum (Regelfo-

rum). Det arbejde, der hidtil har været udført i hhv. Virksomhedsforum og Im-

plementeringsrådet, vil altså fremover blive løftet af Regelforum. Forummet kan 

således pege på områder, hvor virksomheder oplever de største problemer med 

Tid og sted 

Deltagere 

Afbud 

Velkommen 

Borderunde 

Ny Regelforum 



 

2/6 

national regulering, samt komme med forslag til forbedring af EU-regulering, 

input til tidlig interessevaretagelse samt implementering af ny erhvervsrettet 

EU-regulering. Som noget nyt har forummet derudover fået til opgave at identi-

ficere konkrete forenklinger på områder, hvor digitalisering og nye teknologiske 

trends vil udfordre reguleringen samt komme med konkrete forslag til, hvordan 

reguleringen og dertilhørende erhvervsrettede digitale løsninger bedst udfor-

mes. Regelforum kan også komme med input til udvikling og anvendelsen af me-

toder for erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger og principper for agil er-

hvervsrettet regulering. Det første møde afholdes inden udgangen af 2019. Inden 

for digitaliseringsområdet arbejder Erhvervsstyrelsen bl.a. med at skabe mere 

sammenhængende digitale brugerrejser for virksomheder, fx ved at gøre start af 

virksomhed til én sammenhængene brugerrejse. 

 

SSA inviterede MVH til at fortælle mere om det nye forum og dets prioriteringer 

ved det næste møde i Indberetterudvalget. MVH svarede, at DST også meget 

gerne må komme og holde et indlæg for det nye forum. DST kommer gerne og 

fortæller om arbejdet med reducering af byrden ved indberetning til Intrastat 

mm. 

 

Lars Knudsen (LKN) fra DA fortalte, at DA p.t. arbejder med byrdereduktion 

gennem en indsats sammen med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), 

hvor der udvikles et værktøj som vil gøre det nemmere at finde DISCO koder ved 

indberetning til Lønstatistik. Indsatsen vil primært kunne mærkes på oplevede 

byrder, men vil også forbedre kvaliteten i indberettede data. Som repræsentant 

for europæisk arbejdsgivere, udtrykte LKN bekymring for et EU-forslag om at 

udvide dækning og dataindsamling til Lønstatistik til at inkludere mindre virk-

somheder. DST deler denne bekymring. 

 

NND efterspurgte tiltag ift. Udenrigshandel med tjenester (UHT) mhp. at øge 

kvaliteten og på at sikre, at brugerne kan få den i god tid. Hun anførte også, at 

kvalitet i BBR-data om påbegyndte boliger kunne forbedres, hvilket DST er helt 

enig i. 

 

Casper Winther (CAW) svarede, at det var uheldigt at ændringer til UHT kom-

mer sent, men at der er kommet øget fokus på Forretningskritiske virksomheder 

(FKV), så DST hurtigere kan spotte inkonsistens, fx i bygge og anlægstjenester. 

 

SSA medgav, at BBR har udfordringer ift. nøjagtighed, men at DST af byrdemæs-

sige årsager helst undgår at introducere en ny dataindsamling på området. En 

ny estimationsmetode giver dog højere kvalitet end den foregående og de nyeste 

tal har forbedret kvalitet.  

 

NND foreslog, at DST kunne mødes med en byggevirksomhed for at få indblik i 

sektorens udfordringer og behov. DST vil tage kontakt herom. 

 

EBU fortalte, at SEGES fortsat arbejder med at få data fra landmænd ind i deres 

systemer, bl.a. markdata. Fokus er på mere automatiske dataflows - fx ift. høst-

data og gødning af arealer ved brug af tildelingskort i maskinerne og satellitfotos.  

Ifm. hektarstøtte findes der fysiske kort på ejendomme og satellitbilleder bruges 

til at vise afgrøder. 

 

KNA sagde, at projekter om dataindsamling direkte fra landbrugs maskiner p.t. 

rulles ud i andre lande. Der var tilløb til et projekt mellem DST og CBS for nogle 

år siden, men KNA vurderer at der nu er et mere gunstigt miljø for at opnå fi-

nansiering af et projekt på området. 
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KNA nævnte også, at CBS er involveret i et projekt omkring virksomhedsop-

start/iværksætteri, da mange unge ikke har meget kendskab til relevante proces-

ser og muligheder ift. opstart af virksomhed, fx ift. patenter. 

 

MVH sagde, at det var relativt nemt at få et CVR nummer, men at få digital post, 

NemID og bankkonto var mere bøvlet. Mange unge er tændt af idéen om at starte 

en virksomhed, og det kan gøres nemmere for dem. 

 

LMC sagde, at man ikke starter virksomhed fordi man vil løse administrative 

opgaver. Det var noget som det tidligere Virksomhedsforum havde fokus på, og 

som det nye Regelforum forventeligt også vil have fokus på.  

 

SSA takkede for inputtet og opsummerede 3 konkrete aktioner til opfølgning:  

• Erhvervslivets EU- og regelform – DST præsenterer indlæg om byrdereduk-

tion ved modernisering af Intrastat 

• DST tager kontakt til Dansk Byggeri ift. byggestatistik. 

• DST tager kontakt til SEGES (EBU) og CBS (KNA) ift. et muligt fælles initi-

ativ om præcisionslandbrug. 

3. Meddelelser 

SSA præsenterede Arbejdsplan 2020, som sendes i høring 28/11. og med kort 
frist 2. december. Se de relevante punkter i PPT på: 
www.dst.dk/indberetterudvalg 
 
 
HPS fortalte, at DST har været på besøg hos SMV Danmark. DST arbejder med 
at lave en række korte ”pressemeddelelser” om byrdereducerende tiltag og an-
vendelse af skemabaseret statistik. Hun nævnte også, at DST og DI har en dialog 
om initiativer, der kan motivere indberettere til at blive statistikbrugere. 
 
NND sagde, at bygge- og anlægsbranchen oplever indberetning som en stor 
byrde, og det kan resultere i, at brugere ”indberetter nemt frem for retvisende”. 
Dansk Byg vil gerne sætte DST i forbindelse med indberettere, der kan give di-
rekte feedback ift. den oplevede byrde. 
 
MVH spurgt om der var mulighed for at flere end DST kunne deltage i besøgene. 
HPS mente at det gav god mening med fælles besøg med flere myndighedsre-
præsentanter. 

4. Høring vedr. Overnatning på små hoteller og camping-
pladser 

HPS fortalte om indstilling til årlig dataindsamling til statistik om ”Overnatning 

på små hoteller og campingpladser”. DST havde modtaget høringssvar fra ERST, 

der efterlyste tydeliggørelse af etableringsomkostninger ved overgang til indbe-

retning fra virksomhedernes systemer, og fra HORESTA, der havde forbehold 

ift. høringens tidsestimering af indberetning af gæsternes oprindelseslande.  

 

LKN og KNA spurgte til, hvordan system-system indberetning implementeres. 

HPS svarede, at de forskellige bookingsystemer har lavet tilpasninger mhp. ind-

beretning af data til DST. DST kan ikke medfinansiere systemtilpasninger. 

 

Arbejdsplan 2020 

Bilaterale aktiviteter 
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Indstillingen blev behandlet og tiltrådt af Danmarks Statistiks bestyrelse den 12. 

december 2019. 

5. Forenklingsinitiativer 

HPS præsenterede gennemførte forenklingsinitiativer i 2019 og planer for 2020: 

Initiativer i 2019 

• Blanketter med responsiv tilpasning til PC/mobil 

• Direkte link til korte blanketter – uden NemID 

• Redesign af indberetningsløsninger 

 

Initiativer i 2020 

• Forventet tidsforbrug pr. indberetning 

• Overblik på MitVirk 

• Breve i HTML 

• Flere blanketter med responsivt design 

 

Se også PPT på www.dst.dk/indberetterudvalg 

 

KNA spurgte om DST fortsat tænker primært i blanketter til dataindsamling fra 

virksomheder. HPS svarede, at DST afsøger nye muligheder ift. automatiseret 

dataoverførsel fra systemer i virksomhederne, men at det ikke er alle relevante 

oplysninger, der ligger tilgængeligt i systemer. 

 

KNA spurgte om DST overvejede potentialer ift. at hente data via cloud-løsnin-

ger frem for fra lokale systemer. SSA svarede, at DST har vurderet cloud-løsnin-

ger á flere omgange - senest i år, - men at datasikkerhed fortsat er et blokerende 

issue. Den samme konklusion er stort alle andre nationale statistikbureauer 

kommet til. Han foreslog, at fordele og ulemper ved cloud præsenteres på næste 

møde. 

 

HPS fortalte også, om indsatser for at nedbringe byrden (se PPT), bl.a. redukti-

oner i stikprøver og redesign af løsninger mhp. reduceret tidsforbrug for de re-

lativt større virksomheder, der forbliver i stikprøverne. 

 

MVH spurgte til, om der var implementeret byrdereduktioner over tærskelgræn-

sen på 4 mio. HPS svarede, at de samlede byrder ved indberetning til de fleste 

statistikker ligger under 4 mio. hvorfor byrdereduktionerne også ligger under 

dette niveau. SSA tilføjede, at der kun er 6 skemabaserede statistikker, som har 

en byrde over 4 millioner. Men siden 1996 er den samlede byrde ved statistik-

indberetning reduceret med ca. 50%. 

 

HPS tilføjede, at DST også indsamler selvrapporteret tidsforbrug, og at man vil 

undersøge, hvordan dette mål relaterer sig til AMVAB-opgørelserne. 

6. Automatiseringsinitiativer 

CWA fra Forskning, teknologi og kultur præsenterede et oplæg om dataindsam-

ling til en ny bogsalgsstatistik. Han fortalte, at der er meget interesse omkring 

statistikken, men at det er omkostningsfuld at indsamle data via boghandlerne. 

 

DST har adgang til scannerdata fra supermarkeder, hvor ISBN nr. på solgte bø-

ger findes. Der er også etableret samarbejde med Forlæggerforeningen. Data fra 

 

Bogsalgsstatistik 
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dataindsamling i juli 2019 dækker ca. 95% af bogudsalget. DST modtager data 

og sender rapporter tilbage til bogbranchen. Det nye statistik går i luften fra ja-

nuar 2020 og produceres uden manuelt arbejde. Der er også planer ift. automa-

tiseret statistik om biblioteksbøger ”fra vugge til grav”, og statistik om anven-

delse af bøger. 

 

POT præsenterede et oplæg om anvendelse af AIS data (satellitpositioner) til sta-

tistik om skibsfart. Målsætningen for 2019 har været at udforske potentialet for 

AIS i eksisterende statistikker ved at omdanne AIS data til datasæt med skibsan-

løb i danske havne. Se detaljer i PPT på www.dst.dk/indberetterudvalg. Automa-

tiseringspotentialet er størst i den årlige tælling for mindre havne, mens der fin-

des flere udfordringer i de andre tællinger, bl.a. godstyper og passagerer. DSTs 

direktion har efterfølgende besluttet at påbegynde månedlig offentliggørelse af 

denne statistik i 2020 som eksperimentel statistik. 

 

HPS fortalte om automatiseringsinitiativer for Regnskabsstatistikken for private 

byerhverv. Virksomheder i regnskabsklasse A og B (ca. 2000 pr. år) har stadig-

væk mulighed for upload af internt regnskab. Den anses ikke som digital indbe-

retning og skal udfases. Derfor undersøger DST sammen med ekstern konsulent 

en ny løsning, hvor data fra virksomhedernes regnskabssystemer automatisk 

dannes indberetninger til regnskabsstatistikken. Løsningen testes på ægte (ano-

nymiseret) data, og vi skulle gerne have et resultat i år. 

 

DST har lavet ”proof of concept” (POC) studier for Detailhandlens omsætning og 

Godstransport med lastbiler, for at afprøve om indberetninger kan autogenere-

res ved hjælp af data fra hhv. fra online bogholderisystemer og flådestyringssy-

stemer. Indberetteren skal fortsat godkende indberetningen inden indsendelsen, 

som var et krav fra Virksomhedsforum. 

 

SSA takkede alle for præsentationer. 

7. Andre initiativer 

CAW fortalte om de historiske store byrdelettelser for Intrastat, som realiseres 

via projektet ”Modernisering af Intrastat”. Byrden for Intrastat udgør 47 mio. kr. 

(2018), svarende til halvdelen af de samlede byrder ved statistikindberetning. 

Målet er gradvist at reducere den nuværende byrde vedr. Intrastat med 25-50 

pct. Lettelsen opnås ved – på tværs af EU-lande - at udveksle og anvende mikro-

data til opgørelse af importen, hvor der skal indberettes nye oplysninger om 

partner-ID nummer og oprindelsesland i EU-eksporten. Det bliver nødvendigt 

helt eller delvist at indsamle de nye oplysninger fra eksportørerne, som indbe-

retter til Intrastat, men som ”kompensation” sænkes dækningsgraden i ekspor-

ten fra 97 til 95 pct. Gennem hele processen har DST fokus på fortrolighed og 

datasikkerhed, og dataudveklingen til dette formål er blevet ISO certificeret. 

 

CAW præsenterede den kommende hjemmeside, som vil besvare både indberet-

ternes og statistikbrugernes spørgsmål til de kommende ændringer. Hjemmesi-

den lanceres i december 2019. 

 

Indberetning af varemodtagerens momsnummer og varens oprindelsesland bli-

ver obligatorisk for indberettere til Intrastat Eksport fra 1.1.2022. I 2021 vil de 

to variabler kunne indberettes som frivillige oplysninger. I efteråret blev der 

sendt indledende orientering til virksomheder, og det forventes, at virksomheder 

Anvendelse af AIS data 

Automatisk 

erhvervsrapportering 

Detailhandlens omsætning 

og Godstransport med 

lastbiler – POC studier 

Moderniseret Intrastat 

Hjemmeside lanceres i år 

Tidsplan 
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allerede i 2021 kunne opleve lettelser i form af fritagelser. Ca. halvdelen af im-

portører og ¼ eksportører forventes på sigt at opleve lettelser. 

 

Statistikbrugere vil opleve en anderledes kvalitet samt nye analysemuligheder. 

Der vil ske en gradvis implementering, hvor de konkrete mikrodata indarbejdes 

i rapportering, så hurtigt som muligt. 

 

MVH spurgte hvordan DST vil kommunikere ændringerne til virksomhederne. 

CAW svarede, at kommunikation starter med orientering på hjemmesiden samt 

et infobrev. MVH tilføjede, at Erhvervsstyrelsen havde god erfaring med at bruge 

video med grafik og tale i info-kampagner. De fungerer godt på sociale medier. 

En Intrastat Linked-in gruppe - #historiskbyrdelettelse – blev foreslået. 

 

CAW fortalte, at DST fra 2020 vil give mindre indberettere til Intrastat en senere 

indberetningsfrist. Den senere frist vil være samme frist som for indberetning af 

månedsmoms. Der kan ikke harmoniseres med kvartals- eller halvårsmoms, kun 

månedsmoms. SSA sagde, at det forhåbentlig vil nedbringe den oplevede byrde 

hos mindre virksomheder. 

 

CAW sagde, at 50% af virksomhederne stod for mindre en 10% af indberetning 

til Intrastat, og ca. 40% vil få længere frist. Der indføres en årlig revurdering af 

alle indberettere. Ved denne revurdering kan virksomheder, hvis handel har æn-

dret niveau, blive flyttet mellem grupperne. 

 

Den nye frist udrulles fra 1. december for nye indberettere. Eksisterende indbe-

rettere til Intrastat vil derimod i første omgang beholde den normale frist. Dette 

gælder indtil februar 2020, hvor alle nuværende indberettere vil blive fordelt på 

gruppe 1 og gruppe 2. Til den tid vil indberettere, der flyttes til gruppe 2 og der-

med får en senere frist, modtage en personlig orientering fra Danmarks Statistik.  

Der udsendes et nyhedsbrev til alle indberettere medio december 2019. 

Eventuelt 

SSA opsummerede afslutningsvis opfølgningspunkterne fra mødet: 

• MVH fortæller om opstart af det nye Regelforum ved næste møde 

• DST holder gerne et indlæg om indsatsen på reducering af byrden ved ind-

beretning til Intrastat for det nye Regelforum 

• NND formidler kontakt til byggevirksomhed, som ønsker at drøfte byggesta-

tistik 

• MVH deltager gerne i evt. virksomhedsbesøg 

• DST tager initiativ til møde med EBU og KAN om præcisionslandbrug primo 

2020 

• DST laver et kort oplæg på næste møde om muligheder og udfordringer for 

brug af cloud ift. datamodtagelse.  

• KNA inviteres til at holde et oplæg om cloud-potentialer ift. datamodtagelse. 

• DST fortsætter besøgsrunde hos udvalgets medlemmer  

• DST overvejer forslag fra MVH om anvendelse af videovejledning ift moder-

nisering af Intrastat 

 

Tidspunkt for næste møde er torsdag, 14. maj 2020 kl. 14-16. 

Længere indberetningsfrist 


