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Befolkningsregisteret
Postnummer og sogn grupperings tabel
Højeste fuldførte uddannelse
Indkomstregister
Bilregister (DMR)
Kvartalsvise A-indkomst register
Offentlige forsørgede
Kriminalitetsregisteret
Landspatientsregisteret
Registerbasseret arbejdsstyrke
HERK: Befolkning på alder og herkomst (Nyeste data: 1.1.2019)
Tabellen viser befolkningsfordelingen på herkomst, samt aldersgrupper.
Tabellen viser udviklingen i området og kommunen de seneste 5 år.
Hovedtallene i tabellen kan sammenlignes med
www.statistikbanken.dk/folk1C
Læs yderligere dokumentation her.
OPR: Befolkning på herkomst og oprindelse (Nyeste data: 1.1.2019)
Tabellen viser udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere fra
hhv. Vestlige og ikke vestlige lande
Hovedtallene i tabellen kan sammenlignes med
www.statistikbanken.dk/folk1C
Læs yderligere dokumentation her

BOERN: Børn fordelt på forsørgertype 1. januar (Nyeste data:
1.1.2019)
Børn fordelt på forsørgertype 1. januar
Tabellen viser antal børn fordelt på en eller to forsørgere. Et
hjemmeboende barn defineres som én person under 18 år, der bor på
samme adresse, som mindst én af sine forældre, og som aldrig har været
gift eller haft et registreret partnerskab (civilstand = ugift), og som ikke
selv er far eller mor, der bor eller har boet i Danmark. Øvrige børn er fx
børn bosiddende på institutioner, eller som selv har børn.
Se yderligere dokumentation her.
HUSST: Husstande fordelt på husstandstyper 1. januar (Nyeste
data: 1.1.2019)
Tabellen viser udviklingen i fordelingen af enlige og par - med eller uden
børn. Kategorien ’Øvrige’ indeholder blandt andet ikke-hjemmeboende
børn under 18 år og husstande bestående af flere familier.
Hovedtallene i tabellen kan sammenlignes med
www.statistikbanken.dk/FAM55N
TILFLYT HERK: Tilflyttede personer fordelt på herkomst og
husstandstype pr. 1. januar året efter (Nyeste data: 1.1.2018)
Tabellen viser udviklingen i tilflyttede fordelt på husstandstype. Tabellen
indeholder personer af dansk oprindelse, indvandrere og deres
efterkommere Tilflyttede er defineret som personer, der er flyttet til
området (lokalområde/kommune). Tabellen indeholder interne (indenfor
kommunen) og eksterne flytninger (fra andre kommuner). For
sammenligningstabellerne er der kun eksterne flytninger.
Kategorien ’Øvrige’ indeholder ikke-hjemmeboende børn under 18 år og
husstande bestående af flere familier. Hovedtallene i tabellen kan
sammenlignes med www.statistikbanken.dk/fly66. Hovedtallene på
interne flytninger kan sammenlignes med www.statistikbanken.dk/fly33
Se yderligere dokumentation her
FRAFLYT HERK: Fraflyttede personer fordelt på herkomst og
husstandstype pr. 1. januar året efter (Nyeste data: 1.1.2018)
Tabellen viser udviklingen i fraflyttede fordelt på husstandstype.
Tabellen indeholder personer af dansk oprindelse, indvandrere og deres
efterkommere Fraflyttede er defineret som personer, der flytter fra
området (lokalområde/kommune). Tabellen indeholder interne (indenfor
kommunen) og eksterne flytninger (til andre kommuner). For
sammenligningstabellerne er der kun eksterne flytninger.
Kategorien ’Øvrige’ indeholder ikke-hjemmeboende børn under 18 år og
husstande bestående af flere familier.

Hovedtallene på eksterne flytninger kan sammenlignes med
www.statistikbanken.dk/fly66. Hovedtallene på interne flytninger kan
sammenlignes med www.statistikbanken.dk/fly33
Se yderligere dokumentation her.
Tabel UDD: Personer (15-69 år) fordelt på højeste fuldførte
uddannelse og under uddannelse 1. oktober året før (Nyeste data:
1.1.2018).
Tabellen viser antallet af personer fordelt på højeste fuldførte
uddannelse. Der kan læses mere om Uddannelsesstatistikkens
klassifikationer under Dokumentation her
Hovedtallene kan sammenlignes med
www.statistikbanken.dk/HFUDD10, dog kun seneste år i uddannelses
kategorier, som følge af løbende revisioner i registeret
Se yderligere dokumentation her.
Tabel STUD: Personer (15-69 år) under uddannelse pr. 1. oktober
året før (Nyeste data: 1.1.2018).
Tabellen viser antallet af personer under uddannelse.
Hovedtallene kan sammenlignes med
www.statistikbanken.dk/UDDAKT10
Se yderligere dokumentation her.
Tabel SOCOEK: Personer på 16-64 år fordelt på alder, herkomst og
socioøkonomisk status ultimo november i året (Nyeste data: 2017)
Tabellen viser udviklingen i aldersgrupper og herkomst, fordelt på
socioøkonomisk status (se evt. definitioner længere nede).
Se yderligere dokumentation her
Arbejdsmarkedsstatus
Beskæftigede omfatter selvstændige og medarbejdende ægtefæller,
lønmodtagere pr. ultimo november. Ledige omfatter personer, der var
ledige ultimo november. Hvis en person er indskrevet på et fuldtidsstudie
ifølge elevregisteret, medregnes personen ikke som beskæftiget, selvom
de har et erhvervsarbejde ved siden af studiet, uanset hvor meget de
arbejder. Dette afviger fra offentliggørelser i statistikbanken. Personer
under uddannelse, kan også være personer der modtager SU, kursister,
produktionsskoleelever, samt andre under uddannelse, såfremt dette var
deres primære status ultimo november. Udenfor arbejdsstyrken omfatter
personer, der ikke antages arbejdesmarkedsparate, herunder blandt andet
pensionister og børn.
Læs mere om grupperne her
Se yderligere dokumentation her

Tabel SOCOEK (Alm.): Personer på 16-64 år fordelt på alder,
herkomst og socioøkonomisk status ultimo november i året (Nyeste
data: 2017)
Til forskel fra den forrige tabel er dette et rent RAS træk som kan
sammenlignes med www.statistikbanken.dk/RAS209 og
www.statistikbanken.dk/RAS200. Her kan man udregne beskæftigelsesog erhvervsfrekvens, der er sammenlignelig med statistikbankens
udregninger.
Hvis kunden har ønsket en anden aldersinddeling end standard, kan data
ikke sammenlignes med statistikbanken.
Læs mere her
Tabel OFF: Antal fuldtidspersoner i alderen 16-64 år på offentlig
forsøgelse uden beskæftigelse året før (Nyeste data: 1.1.2018)
Tabellen viser antallet af fuldtidspersoner uden beskæftigelse fordelt på
kategorier (se evt. Definitioner længere nede)
Tabellen er opgjort som fuldtidspersoner, hvilket ikke er det samme som
antallet af personer. Eksempelvis tæller en person, som har modtaget en
given ydelse i 26 uger, kun som en halv person i opgørelsen af fuldtidspersoner.
Tallene i tabellen kan ikke sammenlignes med www.statistikbanken.dk,
da tallene ikke er tilgængelige på kommuneniveau.
Kunden kan ønske en anden aldersinddeling, da den som standard vil
være den samme som i SOCOEK.
Læs yderligere dokumentation her
Offentligt forsørgede
Statistikken over offentligt forsørgede giver et samlet overblik over
udviklingen i antallet af fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i
arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, samt øvrige personer, der er
offentligt forsørgede i alderen 16-64 år, herunder modtagere af
syge/barselsdagpenge, førtidspension og efterløn.
Tabel OFF_INT: 16-64 årige på offentlig forsørgelse, året før
opgørelses tidspunktet, fordelt på ledighedsgrader (Nyeste data:
1.1.2018)
Tabellen opgør i hvor høj grad personer i alderen 16-64 er forsørget af
det offentlige (Inkl. feriedagpenge). En ledighedsgrad på 1 betyder, at
man er forsørget hele året, mens en ledighedsgrad på 0,4 betyder, at man
er forsørget i 40 pct. af tiden. Graden udregnes som forholdet mellem de
dage en person deltager i en foranstaltning/ydelsestype og antallet af
arbejdsdage i kvartalet – ganget/reduceret med forholdet mellem det
ugentlige antal timer i foranstaltningen/ydelsestypen og 37 timer.
Tabellen medregner ikke personer på efterløn eller førtidspension
Tallene i tabellen kan ikke sammenlignes med statistikbanken, som følge
af tabeldefinitionen.

Kunden kan ønske en anden aldersinddeling, da den som standard vil
være den samme som i SOCOEK.
Tabel IND: Fuldt skattepligtige personer på 15 år og derover, fordelt
på indkomstintervaller for indkomst året før (Nyeste data: 1.1.2018)
Tabellen viser antal fuldt skattepligtige personer fordelt på
indkomstintervaller. Tallene i tabellen kan sammenlignes med
www.statistikbanken.dk/Indkp101.
Gennemsnit for alle personer er beregnet som summen af indkomst i alt
før skatter mv. divideret med antallet af personer i området
Se yderligere dokumentation her
Tabel IND_GNST: Gennemsnitlig husstandsindkomst, samt
gennemsnitlig personindkomst, opgjort pr 1. januar året for
indkomst året før (Nyeste data: 1.1.2018)
Gns. husstandsindkomst opgøres ikke i Statistikbanken. Tabellen er
afgrænset til: Alle husstande med minimum 1 person i husstanden, som
er over 14 år og fuldt skattepligtig i året. Dette svarer til afgrænsningen
af familier, som medtages i www.statistikbanken.dk/indkf104.
Grundet forskellen i definitionen af husstande og familier, kan tallene
ikke sammenlignes direkte med statistikbanken Gns. personindkomst kan
sammenlignes med www.statistikbanken.dk/indkp101
Se yderligere dokumentation her
Tabel IND_FLYT: Gennemsnitlig personlig indkomst for til- og
fraflyttere, 15-64 år, opgjort pr. 1. januar for indkomst året før
(Nyeste data: 1.1.2018)
Tabellen viser antal personer og den gennemsnitlige indkomst for til- og
fraflyttede, samt for befolkningen i lokalområdet/kommunen. Flyttede
personer er defineret som personer, der flytter fra/til området
(lokalområde/kommune). Tabellen indeholder både interne og eksterne
flytninger.
Tallene kan ikke sammenlignes med sidste års bestilling, da
uddannelsesregistret revideres løbende - også tilbage i tid.
Tallene i tabellen kan ikke sammenlignes med statistikbanken
Tabel OFF_FLYT: Offentligt forsørgede fuldtidspersoner 18-64 år,
fordelt på til- og fraflyttere pr. 1. januar året efter (Nyeste data:
1.1.2018).
Tabellen viser antallet af personer på offentlig forsørgelse - omregnet til
fuldtidspersoner. Tabellen er opgjort på fuldtidspersoner, hvilket ikke er
det samme, som antallet af personer. Eksempelvis tæller en person,
som har modtaget en given ydelse i 26 uger, kun som en halv person i
opgørelsen af fuldtidspersoner.

Flyttede personer er defineret som personer, der flytter fra/til området
(lokalområde/kommune). Tabellen indeholder både interne og eksterne
flytninger.
Tallene i tabellen kan ikke sammenlignes med statistikbanken
Tabel DOMTE_SIGT, SIGTELSER og DOMME: Personer på 18 år
og derover pr. 1. januar år, fordelt på kriminalretlige afgørelser og
sigtelser året før (Nyeste data: 1.1.2018)
Tabellerne viser antal personer på 18 år og derover, samt antal domme,
dømte, sigtelser og sigtede kriminelle personer. Der medtages kun
oplysninger om straffelov, våbenlov og lov om euforiserende stoffer.
I denne tabel er 'domme' alle afgørelser, bortset fra frifindelser. Altså
også tiltalefrafald.
Tallene i tabellen kan ikke sammenlignes med statistikbanken
Tabel SUND: Antal lægebesøg, indlæggelser, ambulante kontakter
og skadestuekontakter fra opgjort 1. januar året efter (Nyeste data:
1.1.2018)
Der er databrud i skadestuekontakter mellem årene 2014 og 2015 pga. ny
opgørelsesmetode.
Tallene i tabellen kan ikke sammenlignes med statistikbanken, som følge
af forskellige opgørelsestidspunkter af befolkningen
Tabel INDPEND og UDPEND: Ind og udpendlede personer ultimo
november i året, fordelt internt i kommunen og eksternt (Nyeste
data: 2017)
Tabellerne viser Ind- og udpendling mellem områder, eksternt og internt.
Indeholder alle aldergrupper.
Overordnede tal kan sammenlignes med
www.statistikbanken.dk/pend100
Se yderligere dokumentation her
Tabel BIL: Bilrådighed på områder (Nyeste data: 1.1.2018)
Tabellerne viser husstandenes bilrådighed i området og opdelt i antal
biler i husstanden. Bilrådighed beregnes fra bilregisteret, hvor man ser
på personer, der er brugere af en personbil (type=1) eller varebil
(type=3). Derudover inkluderes information om skattefradrag for en
firmabil fra det kvartalsvise a-indkomstregister.
Dermed vil personer med bilrådighed være personer, der enten står
noteret som brugere af en bil i bilregisteret eller har fået skattefradrag for
en bil i det kvartalsvise a-indkomstregister.
Tallene kan ikke sammenlignes med statistikbanken.
Se yderligere dokumentation her

Tabel FORD: Risiko for fattigdom (Nyeste data: 2018).
Tabellen viser fordelingen af personer i familier, der ligger under hhv. 50
procent og 60 procent median indkomsten.
Overordnede tal kan sammenlignes med
www.statistikbanken.dk/IFOR12A
Se yderligere dokumentation her

Spørgsmål til leverancen kan ske ved at rette henvendelse til Anita Saaby
på e-mail ash@dst.dk, tlf.: 3917 3749 eller Joen P. Jacobsen jpj@dst.dk .
Spørgsmål til fakturering kan rettes til DST Consulting
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 eller på tlf.: 3917 3544.
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.

Da der som følge af diskretion er kategorier der lægges sammen vil vi
give kunderne mulighed for at se den fulde opdeling af kategorierne for
de tabeller hvor diskretion kan forekomme:
OPR
Oprindelse opdeles i
01 Danmark
02 Vestlige lande
03 Ikke-vestlige lande
BOERN
Forsørgere opdeles i
Enlige forsørgere
To forsørgere
Øvrige
HUSST, TILFLYT- og FRAFLYT HERK
Husstandstype opdeles i
Enlige uden børn
Enlige med børn
Par uden børn
Par med børn
Uoplyst/Øvrige
SOCOEK
Socioøkonomiske status opdeles i
01 Beskæftigede
02 Arbejdsløse
03 Uden for arbejdsstyrken
04 Personer under uddannelse
05 Uoplyst

SOCOEK (Alm.)
Her er socioøkonomiske status er opdelt i 28-gruppering:
01 Selvstændige
02 Medarbejdende ægtefælle
03 Lønmodtagere med ledelsesarbejde
04 Lønmodtagere på højeste niveau
05 Lønmodtagere på mellemniveau
06 Lønmodtagere på grundniveau
07 Andre lønmodtagere
08 Lønmodtagere u.n.a
09 Arbejdsløse
10 Støttet beskæftigelse uden løn
11 Feriedagpenge
12 Vejledning og opkvalificering
13 Ledighedsydelse
14 Børnepasningsorlov fra ledighed
15 Barselsfravær fra ledighed
16 Sygefravær fra ledighed
17 Kontanthjælp (passiv)/introduktionsydelse
18 Revalidering
19 Ressourceforløb
20 Jobafklaringsforløb
21 Førtidspension
22 Efterløn
23 Fleksydelse
24 Folkepension
25 Anden pension
26 Personer under uddannelse
27 Børn og unge (ikke under uddannelse)
28 Øvrige uden for arbejdsstyrken
OFF
Offentlige forsørgede opdeles i
01 SU
02 Nettoledige
03 Vejledning og opkvalificering
04 Tilbagetrækning
05 Støttet beskæftigelse
06 Barselsdagpenge m.v
07 Øvrige ydelser

SUND
Patient type opdeling:
Ambulante besøg
Indlæggelser
Ingen kontakt m
Lægebesøg
Skadestuebesøg
BIL
Bilrådighed opdelinge:
1.0 Husstande uden bil
1.1 Husstande med 1 bil
1.2 Husstande med 2 biler
1.3 Husstande med 3 biler
2.4 Husstande med 4 biler eller flere

Standard aldersinddelinger i produktet.
HERK
Denne tabels alders inddeling er:
0-2 år
3-5 år
6-9 år
10-14 år
15-17 år
18-24 år
25-28 år
29-29 år
30-34 år
35-49 år
50-59 år
60-64 år
65+ år
UDD og STUD
Disse tabellers aldersinddeling er:
15-17 år
18-29 år
30-59 år
60-69 år
SOCOEK, SOCOEK (Alm.) og OFF
Disse tabellers aldersinddeling er:
16-29
30-64
OFF_INT
Indeholder kun personer mellem 16 – 64 år.
IND og IND_GNST
Indeholder kun personer der er 15 år og derover.
IND_FLYT
Indeholder kun personer mellem 15 – 64 år.

OFF_FLYT
Indeholder kun personer mellem 18 – 64 år.
KRIM
Indeholder kun personer på 18 år og derover.
FORD
Denne tabels aldersinddeling er:
0-7 år
8-17 år
18-29 år
30-64 år
65+ år

