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Beskrivelse og levering
Opgavebeskrivelse / titel

Data angående bilrådighed, bilsegemnt, første registeringsdato, boligform og
udlejningsforhold.
Formål: at hjælpe kommunen til at træffe afgørelser i sager jf. serviceloven.

Leverede filer
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Bilrådighed.xlsx
Bilernes segment.xlsx
Bilernes første registering i dk.xlsx
Boligform.xlsx
Udlejningsforhold.xlsx

Datagrundlag
Anvendte registre

Befolkningen pr. 1. januar
Byopgørelsen pr. 1. januar
Motorregisteret pr. 1. januar
A-indkomst for 4. kvartal
BBR pr. 1. januar
Indkomstregisteret for senest tilgængelige indkomstår

Dataafgrænsning

For tabellerne på bilrådighed afgrænses populationen til personer i alderen 1865 år i hhv. kommunen og hele landet.
For tabellerne på bilsegment og første registreringsdato afgrænses populationen
til biler hvor personen der har rådighed over bilen bor i hhv. hhv. kommunen og
hele landet.
For tabellerne på boligform og udlejningsforhold afgrænses populationen til
ikke hjemmeboende børn i alderen 18-24 år i hhv. kommunen og hele landet.

Datakonstruktion

Befolkningen trækkes fra befolkningsregisteret pr. 1. jan. året, hvorefter der
tilkobles information angående hvorvidt personerne bor i et byområde eller i et
landområde. Ydermere, tilkobles information på bilrådighed (dannet vha.
motorregisteret og A-indkomst), Bilernes segment og første registreringsdato
(fra motorregisteret), boligforhold og udlejningsforhold (fra BBR) samt
personlig indkomst i alt (fra indkomstregisteret).

Bilrådighed:
For kommunen og for hele landet leveres følgende tabeller:
Tabel 1.1: Bilrådighed for personer i kommunen på 18-65 år fordelt efter
område, køn og alder.
Tabel 1.2: Bilrådighed for personer i kommunen på 18-65 år fordelt efter
område, køn, alder og civilstand.
Tabel 1.3: Bilrådighed for personer i kommunen på 18-65 år fordelt efter
område, køn, alder og personlig indkomst i alt.
Definition af bilrådighed: En person er defineret som havende bilrådighed, hvis
et af følgende er opfyldt:
- Personen er registeret som ejer af en personbil pr 1. januar i
opgørelsesåret.
- Personen er registeret som primær bruger af en personbil pr 1. januar i
opgørelsesåret.
- Personen har i 4. kvartal i året optil opgørelsesåret betalt skat for at
have en firmabil til rådighed privat.
Bilrådighed kategoriseres på følgende måde:
1) Ja
2) Nej
Område angiver hvorvidt en person bor i et byområde eller i et landområde. En
person bor i et byområde, hvis antallet af indbyggere i byen er over 200.
Område kategoriseres på følgende måde:
1) Byområde
2) Landområde
3) Ukendt
Køn kategoriseres på følgende måde:
- Kvinde
- Mand
Alder kategoriseres på følgende måde:
A) 18-24 år
B) 25-29 år
C) 30-35 år
D) 36-45 år
E) 46-55 år
F) 56-65 år
Civilstand kategoriseres på følgende måde:
- Enlig
- Par
Kategorien enlig dækker over kategorierne: Enke/Enkemand, Skilt,
Længstlevende af 2 partnere, Ophævet partnerskab og Ugift, mens
kategorien par dækker over kategoriener: Gift (+ separeret), og Registreret
partnerskab.
Civilstand er dannet på baggrund af variablen CIVST, som der kan læses
mere om her:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/moduldata-forbefolkning-og-valg/civst
Indkomst i alt kategoriseres på følgende måde:
A) Under 200.000 kr.
B) 200.000 - 249.999 kr.
C) 249.999 - 299.999 kr.
D) 300.000 - 399.999 kr.
E) 400.000+ kr.
Uoplyst
Indkomst i alt er den personlige indkomst i alt, denne består af summen af
følgende indtægter:

personens erhvervsindkomst, dvs. løn og nettooverskud af selvstændig
virksomhed inkl. visse honorarer
- offentlige overførelser
- udbetalte private pensioner
- Renteindtægter og realiserede tab/gevinster på værdipapirer, ekskl.
indkomst fra selvstændig virksomhed samt ekskl. beregnet lejeværdi af
egen bolig
- Anden personlig indkomst fx børnebidrag
Indkomst i alt er defineret ud fra variablen PERINDKIALT_13. Der kan læses
mere om denne her:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/personindkomst/perin
dkialt-13
-

Bilernes segment:
For biler hvor personen med rådighed over bilen bor i hhv. kommunen og hele
landet laves følgende tabeller:
Tabel 2.0: Område x køn x alder x bilsegment
Tabel 2.1: Område x køn x alder x civilstand x bilsegment
Tabel 2.2: Område x køn x alder x indkomst x bilsegment
Område, køn, alder, civilstand og indkomst er defineret som i tabellerne for
bilrådighed.
Bilsegment kategoriseres på følgende måde:
- Large
- MPV
- SUV
- Medium
- Small
- Mini
- Øvrig/uoplyst

Bilernes første registrering i dk:
For biler hvor personen med rådighed over bilen bor i hhv. kommunen og hele
landet laves følgende tabeller:
Tabel 3.0: Område x køn x alder x første registrering i dk
Tabel 3.1: Område x køn x alder x civilstand x første registrering i dk
Tabel 3.2: Område x køn x alder x indkomst x første registrering i dk
Område, køn, alder, civilstand og indkomst er defineret som i tabellerne for
bilrådighed.
Første registrering i dk kategoriseres på følgende måde:
- 0-5 år fra opgørelsestidspunktet
- 6-10 fra opgørelsestidspunktet
- 10+ år fra opgørelsestidspunktet

Boligform:
For kommunen og for hele landet leveres følgende tabeller:
Tabel 4.1: Boligform for ikke hjemmeboende unge på 18-24 år i kommunen
fordelt efter område og køn.
Tabel 4.2: Boligform for ikke hjemmeboende unge på 18-24 år i kommunen
fordelt efter område, køn og civilstand.
Tabel 4.3: Boligform for ikke hjemmeboende unge på 18-24 år i kommunen
fordelt efter område, køn og personlig indkomst i alt.
Område, køn, civilstand og indkomst er defineret som i tabellerne for
bilrådighed.

Definition af ikke hjemmeboende unge: En person er defineret som ung og ikke
hjemmeboende, hvis personen er i alderen 18-24 år og ikke er kategoriseret som
hjemmeboende. Statussen som ikke hjemmeboende er beregnet ud fra variablen
PLADS, der ikke må være lig med ”3 Hjemmeboende barn”. Der kan læses mere
om variablen PLADS her:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/moduldata-forbefolkning-og-valg/plads
Boligform kategoriseres på følgende måde:
01 Hus samt Række-, kæde- og dobbelthuse
02 Etageboligbebyggelse
03 Kollegier
04 Uoplyst/andet
Udlejningsforhold:
For kommunen og for hele landet leveres følgende tabeller:
Tabel 5.1: Udlejningsforhold for ikke hjemmeboende unge på 18-24 år i
kommunen fordelt efter område og køn.
Tabel 5.2: Udlejningsforhold for ikke hjemmeboende unge på 18-24 år i
kommunen fordelt efter område, køn og civilstand.
Tabel 5.3: Udlejningsforhold for ikke hjemmeboende unge på 18-24 år i
kommunen fordelt efter område, køn og personlig indkomst i alt.
Ikke hjemmeboende unge er defineret som i tabellerne for boligform, mens
område, køn, civilstand og indkomst i alt er defineret som i tabellerne for
bilrådighed.
Udlejningsforhold kategoriseres på følgende måde:
1) Beboet af ejer
2) Beboet af lejer
3) Uoplyst

Datakontrol og kommentarer
Datakontrol

Den totale population i tabellerne på bilrådighed stemmer overens med tal fra
www.statistikbanken.dk/FOLK1A hvor er der ses på 1. kvartal i året og for
person i alderen 18-65 år.
Det er ikke muligt at sammenholde populationen i tabellerne på boligform eller
udlejningsforhold med statistikbanken.
Dog er data inden populationsafgrænsningen blevet holdt op mod:
- Folketallet i www.statistikbanken.dk/FOLK1A
- Civilstand i www.statistikbanken.dk/FOLK1A
- Boligform i www.statistikbanken.dk/BOL201
- Udlejningsform i www.statistikbanken.dk/BOL201
Disse stemte overens med statistikbanken.

Databrud
Diskretion

Der er ingen databrud relevante for leverancen.
Der forekommer diskretion hvis der er under 3 personer i et kryds med
n-1 variable, hvor n er antallet af variable der krydses i tabellen.
Ydremere, er personer hvis bopælsområde er ”3) Ukendt” ikke yderligere fordelt
på køn, alder, civilstand, indkomst i alt, bilrådighed, boligform eller
udlejningsforhold.

Kontaktoplysninger og generel information
Kontaktoplysninger

Spørgsmål til leverancen kan ske ved at rette henvendelse til Anita Saaby på email ASH@dst.dk eller på tlf.: 3917 3749

Om særkørsler og
standardprodukter

I DST Consulting afvikles særkørsler på baggrund af officiel statistik. Herudover
udbydes en lang række varierede standardprodukter. I Betalingsdatabanken
www.dst.dk/bdb er der let adgang til data døgnet rundt. Find mere information
om produkter og ydelser på http://www.dst.dk/da/tilsalg eller kontakt en
konsulent på e-mail Consulting@dst.dk eller på tlf.: 39 17 35 44.

Om officiel statistik

Statistikbanken ® www.statistikbanken.dk indeholder officiel statistik, som
beskriver samfundsmæssige forhold i Danmark.
Danmarks Statistiks produktion dækker over mere end 220 statistikker, som er
grupperet i 12 emner. Statistikkerne er bl.a. beskrevet i kvalitetsdeklarationer og
statistikprogrammet. Find mere information på
www.dst.dk/da/kvalitetsdeklarationer og i statistikprogrammet
http://www.dst.dk/pubomtale/19014.

