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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 1).xlsx
Datagrundlag

Anvendte registre

Befolkningsregisteret
Postnummer og sogn grupperings tabel
Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Indkomstregister
Bilregister (DMR)
Kvartalsvis A-indkomst register

Datakonstruktion

Tabel 1: Befolkning på postnumre 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 pr. primo kvartalet
Læs yderligere dokumentation på:
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/hu
sstande--familier-og-boern

Tabel 3: Socioøkonomisk status pr. ultimo november
Fordeles på køn og socioøkonomisk status koderne:
00 I alt
05 Selvstændige

10 Medarbejdende ægtefælle
15 Topledere
20 Lønmodtagere på højeste niveau
25 Lønmodtagere på mellemniveau
30 Lønmodtagere på grundniveau
35 Andre lønmodtagere
40 Lønmodtagere u.n.a
50 Arbejdsløse
80 Støttet beskæftigelse uden løn
85 Feriedagpenge
90 Vejledning og opkvalificering
95 Ledighedsydelse
100 Børnepasningsorlov fra ledighed
105 Barselsfravær fra ledighed
110 Sygefravær fra ledighed
115 Kontanthjælp (passiv)/introduktionsydelse
120 Revalidering
125 Ressourceforløb
128 Jobafklaringsforløb
135 Førtidspension
140 Efterløn
145 Fleksydelse
150 Folkepension
155 Anden pension
165 Personer under uddannelse
170 Børn og unge (ikke under uddannelse)
175 Øvrige uden for arbejdsstyrken
Læs yderligere dokumentation på:
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/re
gisterbaseret-arbejdsstyrkestatistik

Tabel 4: Pendlings status pr. ultimo november
Fordeles på køn og pendling status:
Beskæftigede i postnummeret (Bopæl)
Dagbefolkning (Arbejdssteds postnummer)
Indpendling
Natbefolkning
Pendling i postnummeret (Bopæl)
Udpendling
Ukendt postnummer for arbejdsstedet
Læs yderligere dokumentation for:
Natbefolkning:
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/be
folkningen

Dagbefolkning og Beskæftigede i postnummeret (Bopæl):
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/re
gisterbaseret-arbejdsstyrkestatistik

Pendling i postnummeret (Bopæl), Indpendling, Udpendling og Ukendt
postnummer for arbejdsstedet.
Defineres ud fra arbejdsstedets postnummer kontra bopæls postnummer.

Tabel 5: Husstands indkomst 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 6: Husstandes Bilrådighed pr. 1, januar
Fordeles som følge
Husstande i alt
Husstande uden bil i alt
Husstande med bil i alt
Hustande med 1 bil i alt
Hustande med 2 biler i alt
Hustande med 3 biler i alt
Hustande med flere end 3 biler
Samlet antal biler i området
Læs yderligere dokumentation på:
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/bil
registret-og-opgoerelser-herfra

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 RAS202
Tabel 4: Tallene for beskæftigede, dag- og natbefolkning for hele landet
kan sammenlignes med statistikbanken.
Tabel 5: Kan ikke sammenlignes med statistikbanken
Tabel 6: Kan ikke sammenlignes med statistikbanken

Der er tjekke 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.
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.
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.

