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Punkter vi kommer igennem 

2 



Større frafald af priser end normalt 

3 

Måned Procent manglende prisobservationer 
i indsamlingen 

Marts 2020 3,2 

April 2020 27 

Maj 2020 11 

Juni 2020 3,5 

Juli 2020 3,5 

August 2020 2,4 

September 2020 3,8 

Oktober 2020 1,9 

November 2020 4,2 

December 2020 2,7 

Januar 2021 15 

Februar 2021 15 



Eksempler på håndtering af nedlukkede brancher i 

marts 2021 

Håndtering af nedlukkede brancher 
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Budgetnummer Navn Anvendt metode 

07.2.4.32 Køreprøvegebyr Viderefør uændret 

09.4.2.12 Museum, zoo, messer o.l. Kun priser fra zoo 

09.6.0.21 Charterferie Imputer med sæson 

11.1.1.11 Restauranter, cafeer mv. Imputer med take away 



 Sammenligner vi de faktiske priser med de 

estimerede priser fra måneden før. Dette sikrer, at 

indekset i sidste ende havner på det rigtig niveau.  

 

 Charterrejser er en af de brancher, hvor vi ser en 

relativt stor risiko for et muligt hop i indekset, da 

denne branche har været lukket i hele perioden. 

Eventuel ny prissætningsstruktur kan også medvirke 

til et hop, når branchen åbner igen. 

Når brancherne åbner igen 
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 Covid-19 og betydning for vægtene til 

forbrugerprisindekset



Næste punkt 
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 Prisudviklingen på de enkelte produktgrupper under 

forbrugerprisindeksene sammenvejes med vægte, der afspejler 

forbrugsstrukturen. 

 

EU forordningskrav til vægte 
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År T-2 
(2019) 

År T-1 
(2020) 

År T 
(2021) 



 Konkret er Nationalregnskabstallene for det private forbrug i 2019 

opgjort på ca. 70 forbrugsgrupper fremskrevet ved hjælp af det 

kvartalsvise nationalregnskab for de samme forbrugsgrupper for de 

første tre kvartaler i 2020. 

 

 Fjerde kvartal 2020 er blevet estimeret ved at gange udvikling af 

summen af de tre første kvartaler i 2019 til summen af de tre første 

kvartaler i 2020 på fjerde kvartal 2019, hvilket har givet et estimeret 

bud på fjerde kvartal 2020.  

Estimering af forbruget i 2020 
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 Herefter er der beregnet årsgennemsnit over de 70 forbrugsgrupper i 

det kvartalsvise nationalregnskab i 2019 hhv. 2020 

 

 Endeligt er de årlige nationalregnskabstal fra 2019 fremskrevet med 

den beregnede udvikling fra 2019 til 2020 i de (estimerede) 

kvartalsvise tal. 

 

 Nationalregnskabstallene er (som normalt) blevet underopdelt med 

den relative fordeling i forbrugsundersøgelsens tal fra 2019. Dog er 

forbruget på flyrejser i forbrugsundersøgelsen blevet justeret med 

udviklingen i flyrejser fra 2019 til 2020. 

Estimering af forbruget i 2020 
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 Selvom vægtene er mere usikre end normalt, vil de ikke blive 

revideret på et senere tidspunkt, og forbrugerprisindeksene vil 

ligeledes heller ikke blive revideret i henhold til EU-forordningerne 

vedr. HICP. 

 Vægtene for 2021 ligger på emnesiden for forbrugerprisindekset 

www.dst.dk: 

 

Estimering af forbruget i 2020 
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00. I ALT

01. FØDEVARER OG IKKE-ALKOHOLISKE DRIKKEVARER

01.1 Fødevarer

01.1.1 Brød og kornprodukter

01.1.1.1 Ris

11110 Ris

01.1.1.2 Mel og gryn

11121 Mel og gryn

01.1.1.3 Brød

11131 Rugbrød

11132 Specialbrød, grovbrød

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks




 

 



 Betydningen af de Covid-19 påvirkede vægte på det 

overordnede indeks 

Næste punkt 

11 



 Det nye vægtgrundlag er baseret på det estimerede forbrug i 2020, 

som har været betydeligt påvirket af Covid-19. Det betyder, at 

vægtene på bl.a. charter- og flyrejser er meget lavere end tidligere 

år. 

 

 Samtidigt er både charter- og flyrejser produktgrupper, som normalt 

har store sæsonudsving i priserne, og hvor priserne typisk topper i 

juli måned.  

 

 Samlet betyder dette, at det kan forventes at få effekt for de 

beregnede årsstigninger i det samlede forbrugerprisindeks henover 

månederne i 2021.  

Betydning af de nye vægte 
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 Det samlede forbrugerprisindeks ved antagelse om ens prisudvik-

ling i 2020 og 2021 – årlig stigning i pct. 

 

Betydning af de nye vægte 
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Tak for jeres opmærksomhed 
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