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Beskrivelse og levering
Opgavebeskrivelse / titel

Leverede filer

Nøgletal på postnumre og sogne.
Formål: At give overblik over befolkningssammensætning i året.
Nøgletal på postnumre (2020) (Pakke 2).xlsx
Datagrundlag

Anvendte registre

Befolkningsregisteret
Postnummer og sogn grupperings tabel
Højest fuldførte uddannelse
Indkomstregister
Kvartalsvis A-indkomst register

Datakonstruktion

Tabel 1: Befolkning på postnumre og kommuner pr. primo kvartalet
Fordeles på 1 års intervaller og køn.
Læs yderligere dokumentation på:
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/be
folkningen

Tabel 2: Husstande på postnumre og kommuner pr. primo kvartalet
Læs yderligere dokumentation på:
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/hu
sstande--familier-og-boern

Tabel 3: Højest fuldførte uddannelse (15-69) på postnumre pr. 1. januar
Fordeles på køn og uddannelses grupperne:
Grundskole
Gymnasiale uddannelser
Erhvervsfaglige uddannelser

Adgangsgivende uddannelsesforløb
Korte videregående uddannelser, KVU
Mellemlange videregående uddannelser, MVU
Bacheloruddannelser, BACH
Lange videregående uddannelser, LVU
Ph.d. og forskeruddannelser
Uoplyst mv.
Læs yderligere dokumentation på:
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/ho
ejest-fuldfoert-uddannelse
Tabel 4: Husstands disponibel før skatter mv i året bopæl pr. 1. januar
året efter.
Indeholder løbende priser og faste 2016-priser krydset og fordeles som
følge:
Husstande i gruppen
Husstande med indkomsttype
Gennemsnit for alle husstande (kr.)
Gennemsnit for husstande med indkomsttypen (kr.)
Husstande med indkomst 800.000 kr. eller derudover
Husstande med indkomst mellem 200.000 - 399.999 kr.
Husstande med indkomst mellem 400.000 - 599.999 kr.
Husstande med indkomst mellem 600.000 -799.999 kr.
Husstande med indkomst under 200.000 kr.
Indkomstbeløb (1.000 kr.)
Læs yderligere dokumentation på:
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/in
dkomststatistik

Tabel 5: Personlig indkomst i alt før skatter mv. i året bopæl pr. 1. januar
året efter.
Indeholder løbende priser og faste 2016-priser krydset og fordeles som
følge:
Personer i gruppen
Personer med indkomsttype
Gennemsnit for alle personer (kr.)
Gennemsnit for personer med indkomsttypen (kr.)
Indkomstbeløb (1.000 kr.)
Personer med indkomst 500.000 kr. eller derudover
Personer med indkomst mellem 100.000 - 199.999 kr.
Personer med indkomst mellem 200.000 - 299.999 kr.
Personer med indkomst mellem 300.000 - 399.999 kr.
Personer med indkomst mellem 400.000 - 499.999 kr.
Personer med indkomst under 100.000 kr.

Læs yderligere dokumentation på:
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/in
dkomststatistik
Tabel 6: Personlig indkomst i alt før skatter mv. i året bopæl pr. 1. januar
året efter.
Indeholder løbende priser og faste 2016-priser krydset og fordeles som
følge:
Personer i gruppen
Personer med indkomsttype
Gennemsnit for alle personer (kr.)
Gennemsnit for personer med indkomsttypen (kr.)
Indkomstbeløb (1.000 kr.)
Personer med indkomst 500.000 kr. eller derudover
Personer med indkomst mellem 100.000 - 199.999 kr.
Personer med indkomst mellem 200.000 - 299.999 kr.
Personer med indkomst mellem 300.000 - 399.999 kr.
Personer med indkomst mellem 400.000 - 499.999 kr.
Personer med indkomst under 100.000 kr.
Læs yderligere dokumentation på:
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/in
dkomststatistik

Datakontrol og kommentarer
Datakontrol

Diskretion

Begreb beskrivelse

Tabel 1: Tal for hele landet kan sammenlignes med FOLK1A
Tabel 2: Tal for hele landet kan sammenlignes med FAM55N
Tabel 3: Tal for hele landet kan sammenlignes med HFUDD10
Tabel 4: Kan ikke sammenlignes med statistikbanken
Tabel 5: Tal for hele landet og i løbende priser kan sammenlignes med
INDKP101
Tabel 6: Tal for hele landet og i løbende priser kan sammenlignes med
INDKP10. Faste priser kan sammenlignes med INDKFPP3

Der er tjekket for diskretion, hvor postnumre med færre end 20
personer/husstande hemmeligholdes.
En husstand er en unik adresseident. En husstand medregnes i tabeller
over husstandsindkomst, hvis der er mindst en person i husstanden, der
har boet i Danmark primo og ultimo året, er fuldt skattepligtig og er 15 år
eller over.

Kontaktoplysninger og generel information
Kontaktoplysninger

Spørgsmål til leverancen kan ske ved at rette henvendelse til Anita Saaby
på e-mail ASH@DST.DK eller på tlf.: 3917 3749. Spørgsmål til
fakturering kan rettes til DST Consulting
Om særkørsler og
standardprodukter

Særkørsler afvikles 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 DST Consulting.

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.

