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DANMARKS STATISTIK
København 1984

Forord
Folke- og boligtællingen 1981 er ligesom folketællingen
1976 en registerbaseret tælling, idet den er foretaget ved at
sammenkæde oplysninger fra de registre som Danmarks
Statistik fører til statistisk brug. I disse registre indgår
statistisk bearbejdede oplysninger fra administrative regi
stre, i et vist omfang suppleret med oplysninger indsamlet
alene til statistiske formål. Tællingen vedrører den hjemme
hørende befolkning i Danmark den 1. januar 1981.
De statistiske registre, hvorpå oplysningerne i folke- og
boligtællingen 1981 bygger, danner også grundlaget for en
stor del af den løbende person- og boligstatistik, som
udarbejdes i Danmarks Statistik. Folke- og boligtællingen
må derfor ses i sammenhæng med de årlige statistikker,
som indeholder en række af de strukturbelysende data, der
tidligere var folke- og boligtællingens særkende.
I dette perspektiv er formålet med folke- og boligtællin
gen at belyse variabelsammenhænge, som ikke indgår i
den løbende statistik. Det drejer sig om sammenhænge,
der kun er behov for at belyse med års mellemrum og som
kræver flere sammenkoblinger end de, der normalt foreta
ges til den løbende statistikproduktion.
Formålet er endvidere at offentliggøre centrale befolk
nings- og boligdata på en mere specificeret form, herunder
for mindre geografiske områder, end det er hensigtmæssigt
i den løbende statistik.
Folke- og boligtællingen 1981 indgår i rækken af folke
tællinger, som siden 1834 er gennemført med 5-10 års
mellemrum.
Tællingen er endvidere et led i det internationale samar
bejde. Tællingstidspunktet er bl.a. valgt under hensyn til
EF’s direktiv af 22. november 1973 om synkronisering af de
almindelige folketællinger i medlemslandene. Tællingen
imødekommer endvidere en henstilling fra FN om afhol
delse af folke- og boligtællinger hvert 10. år.
Tællingerne i 1976 og 1981 adskiller sig fra alle andre
folketællinger såvel på nationalt som på internationalt plan

derved, at der ikke i anledning af tællingen er sket en
direkte henvendelse til befolkningen om udfyldelse af spør
geskemaer. Dette har i visse tilfælde betydning for definitio
nen af de begreber, som tællingerne er baseret på, men
med hensyn til emnevalg og specifikationsgrad adskiller
1981 tællingen sig imidlertid ikke fra de fleste andre landes
folke- og boligtællinger i 1980-runden eller fra den sidste
traditionelle folke- og boligtælling i Danmark, der blev
gennemført i 1970.
Tællingen offentliggøres i tre landsdækkende tabelvær
ker indeholdende (I) folke- og boligtal på landsniveau
(landstabelværk) og (II) pendlingen mellem de enkelte kom
muner (pendlingstabelværket) og (III) folketal for forskellige
administrative områder (Danmarks administrative Indde
ling) samt 15 tabelværker, der dækker hver sin amtskom
mune og som indeholder opgørelser for hele amtet og for
de enkelte kommuner, sogne og byer.
I en særlig publikation, dokumentationspublikationen,
gøres der endvidere rede for folke- og boligtællingens
opbygning og begrebsmæssige indhold samt de begræns
ninger med hensyn til sammenligneligheden i forhold til
tidligere tællinger, som den ændrede opgørelsesteknik
medfører.
Herudover er det muligt at købe opgørelser, hvor bru
gerne selv definerer tabelindholdet, dels på grundlag af
folke- og boligtællingen, dels direkte på grundlag af de
statistiske registre, som tællingen bygger på. Sidstnævnte
opgørelser vil ikke være bundet til folke- og boligtællingens
opgørelsestidspunkt, idet oplysningerne af hensyn til de
løbende opgørelser tilvejebringes årligt. Nærmere oplys
ning om servicemulighederne fås ved henvendelse til Dan
marks Statistik.
Tællingen omfatter ikke befolkningen i Grønland og på
Færøerne. Den seneste afholdte folke- og boligtælling i
Grønland og på Færøerne daterer sig til henholdsvis 26.
oktober 1976 og 22. september 1977.
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Folke- og boligtællingens datagrundlag

1. Grundlæggende registersystemer
I løbet af de sidste 15 år er der i Danmark opbygget en
række administrative registersystemer, der har fået betyd
ning for statistikproduktionen. Registrene, som alle er edbregistre, er landsdækkende og føres centralt i statsligt regi
eller i kommunalt regi efter ensartede retningslinier.
Som det første af disse registersystemer oprettedes det
centrale personregister (CPR) i 1968. Registret indeholder
almindelige persondata, bl.a. navn, køn, alder, bopæl,
stilling, statsborgerskab og familierelationer.
Herefter fulgte oprettelsen af kildeskattesystemets regi
stre i 1970, der foruden indtægts-, formue- og skatteoplys
ninger tillige rummer persondata, som direkte eller indi
rekte giver oplysninger om beskæftigelses- og erhvervsfor
hold.
Erhvervsregistersystemet, som oprettedes i 1975, inde
holder en række forskellige oplysninger om virksomheder
og selvstændige erhvervsdrivende, herunder oplysning om
brancheforhold, størrelsesindikatorer, ejerforhold, virksom
hedsadresser m.m.
I 1977 oprettedes bygnings- og boligregistret (BBR).
Dette register indeholder bl.a. oplysninger om boligens
størrelse, installationsforhold og husleje samt bygningens
alder, anvendelse, standard m.v.
Et vigtigt led i den samlede informationskæde er desu
den de offentlige lønanvisningssystemer. Herfra hentes
supplerende oplysninger om offentligt ansattes beskæfti
gelse, dels stillingsoplysninger, dels oplysning om, hvilken
arbejdsplads, den enkelte er ansat på.
I løbet af 1970’erne er endvidere i Danmarks Statistik
opbygget et register over samtlige uddannelsessøgende på
8. klassetrin og derover. Til registret indsamles hvert år
oplysninger om hvilke personer, der er tilmeldt en uddan
nelse og hvilke, der i årets løb har afsluttet eller afbrudt en
uddannelse.
Endelig er i 1979 oprettet det centrale register for ar
bejdsmarkedsforhold (CRAM), som indeholder oplysninger
på personniveau vedrørende arbejdsløshedsforsikring og
ledighed.
Registersystemerne er - bortset fra uddannelsesstatistik
registret - først og fremmest oprettet med henblik på at
tilgodese administrative formål. Samtidig har det dog også
været forudsat, at registrene skulle kunne udnyttes til
statistiske formål. Enkelte af de oplysninger, der indgår i de
administrative registre, er tilmed medtaget alene af hensyn
til den statistiske udnyttelse af registret.
I takt med etableringen af registrene har Danmarks
Statistik da også på flere og flere områder baseret personog boligstatistikken på oplysninger i disse registre; i sti
gende omfang er dette gjort ved at sammenkæde oplysnin
ger fra flere registre. Et vigtigt led i denne udvikling har

været registerfolketællingen i 1976. I denne tælling gen
nemførtes en sammenkobling af CPR-registrets oplysnin
ger med personoplysninger fra kildeskattesystemets regi
stre og med virksomhedsoplysninger fra erhvervsregistret.
Et andet vigtigt led har været boligtællingen i 1980, der
bygger på en sammenkobling af personoplysninger fra det
centrale personregister med boligoplysninger fra bygningsog boligregistret.
Ved folke- og boligtællingen 1981 er der for første gang
gennemført en sammenkobling i en og samme tælling af
oplysninger fra alle de nævnte registre.

2. Identifikationsnøgler
De nøgler, der gør det muligt at kombinere forskellige
registres oplysninger om den enkelte person er:
1. Personnummeret
2. CIR-nummeret suppleret med en eventuel arbejds
stedskode
3. Bopælsadressen
Personnummeret er et identifikationsnummer for hver
enkelt borger i landet. Personnummeret anvendes i alle
offentlige registre, der vedrører de enkelte borgere.
CIR-nummeret er et identifikationsnummer, der er tildelt
alle arbejdsgivere (firmaer) af de centrale skattemyndighe
der. (CIR: Det centrale indeholdelsesregister). Det anven
des primært ved betalinger af kildeskat for ansatte medar
bejdere og ved betalinger til ATP-fonden. (ATP: Arbejdsmar
kedets tillægspension).
Arbejdsstedskoden er en undernummerering af CIRnummeret. Koden identificerer det enkelte arbejdssted i de
tilfælde, hvor firmaet har flere arbejdssteder og aftales
mellem firmaet og Danmarks Statistik. Arbejdsstedskoden
og CIR-nummeret anføres på lønmodtagerens oplysnings
seddel, der af firmaet indsendes til skattemyndighederne
med oplysninger om den udbetalte løn m.v. For offentligt
ansatte anføres arbejdsstedskoden dog ikke på oplysnings
sedlen, men den findes i stedet i de offentlige lønanvis
ningssystemer. CIR-nummer og arbejdsstedskode er såvel
for offentlige som private virksomheder tillige indført i er
hvervsregistret sammen med oplysning om branche m.m.
Boligadressen er identifikationsnummeret på den enkelte
bolig i bygnings- og boligregistret. Den består af kommunenr., vejkode (et af kommunen valgt kodenummer, der
identificerer et vejnavn), husnummer og evt. bogstav, eta
geangivelse, angivelse af sidenr. eller værelsesnummer.
Bopælsadressen i det centrale personregister er udtrykt på
samme måde.

- Uddannelsesklassifikationsmodulet (UKM), der inde
holder oplysninger om befolkningens skole- og erhvervsud
dannelse og om igangværende uddannelse pr. 1. oktober
et givet år. Oplysningerne bygger på uddannelsesoplysnin
gerne i Folke- og boligtællingen i 1970 og på senere årligt
indhentede oplysninger om elevforhold i oktober måned
samt oplysninger om afsluttede eller evt. afbrudte uddan
nelser i det forløbne år. Endelig bygger oplysningerne på
senere indsamlede data om afsluttede uddannelser i perio
den 1970-1973/74. Til Folke- og boligtællingen 1981 er fra
UKM hentet oplysninger om 14-59 åriges seneste eller
højeste skole- og erhversuddannelse samt om igangvæ
rende uddannelser i oktober 1980, herunder oplysninger
om hvilken uddannelse, der er tale om, hvilket trin i uddan
nelsen den pågældende elev er nået til samt oplysninger
om uddannelsesinstitutionens adresse.
- Arbejdsklassifikationsmodulet (AKM). I dette register er
samtlige skattepligtige personer opført med oplysning om
forskellige beskæftigelsesmæssige og skattemæssige for
hold i et givet kalenderår. Oplysningerne bygger på udtræk
fra andre statistikregistre og fra flere administrative regi
stre. Fra AKM er til folke- og boligtællingen hentet oplysnin
ger om befolkningens beskæftigelsesforhold i året 1980
dvs. oplysning om beskæftigelsesstatus, fag, branchemæs
sig tilknytning og indkomst m.v.
- Beskæftigelsesstatistikregistret, der indeholder oplys
ninger om befolkningens beskæftigelse og arbejdssted
ultimo november. Oplysningerne er baseret på data i ar
bejdsklassifikationsmodulet, det erhvervsstatistiske regi
stersystem, arbejdspladsstatistikregistret samt data i arbejdsløshedsstatistikregistet. Fra beskæftigelsesstatistikre
gistret er til folke- og boligtællingen hentet oplysning om
befolkningens beskæftigelsesforhold ultimo 1980, herun
der oplysning om arbejdsstedets beliggenhed og branche.

3. Statistikregistre
Oplysningerne fra de administrative registre bearbejdes i
Danmarks Statistik på forskellig måde, førend de anvendes
til statistiske opgørelser. Der foretages således en tidsaf
grænsning, hvorved der for hver enhed (person, bolig eller
arbejdssted) udvælges de oplysninger, der gælder på et be
stemt tidspunkt eller for et bestemt tidsrum.
Endvidere må der ofte foretages et valg mellem flere
muligheder. Eksempelvis kan en person både være selv
stændig næringsdrivende og lønmodtager på samme tid.
De fleste statistiske opgørelser vil kræve, at der tages
stilling til hvilken erhvervsaktivitet, der er den vigtigste, og
også i den registerbaserede statistik må der opstilles regler
for valget. Tilsvarende må der opstilles regler for at imøde
gå de situationer, hvor der fremkommer modstridende
oplysninger, fx på grund af fejl i et register eller fordi det
ikke er muligt at tidsafgrænse alle registre til samme
tidspunkt.
Oplysningerne fra de administrative registre samles i
denne bearbejdede form i en række statistikregistre supple
ret med oplysninger, der på anden måde er indsamlet af
Danmarks Statistik.
Det enkelte statistikregister er enten grundlaget for den
løbende statistik inden for et statistikområde, fx befolk
ningsstatistik eller arbejdsløshedsstatistik, eller det kan
indeholde et sæt beslægtede variable, der skal indgå i flere
statistikområder. Uddannelsesklassifikationsmodulet og arbejdsklassifikationsmodulet, som er omtalt nedenfor, er
eksempler på det sidste. Et af statistikregistrene er folke- og
boligtællingsstatistikregistret, der er baseret på data fra
følgende andre statistikregistre:
- Det befolkningsstatistiske register, der bygger på ud
træk fra CPR. Registret indeholder oplysninger om perso
ner, der er eller har været opført i et dansk folkeregister.
Udtrækket herfra til folke- og boligtællingen er en befolk
ningsstatus pr. 1. januar 1981 med oplysninger for de
enkelte personer om køn, alder, bopælsadresse, fødested,
ægteskabelig stilling, familiemæssige relationer, statsbor
gerskab m.v.
- Byklassifikationsmodulet, som indeholder et bynummer
for alle beboede adresser. Modulet opbygges i Danmarks
Statistik derved, at beboede adresser (pr. 1. januar) plottes
ind på et kortmateriale, hvorefter grænserne for byområ
derne fastlægges.
- Det boligstatistiske register, der bygger på udtræk fra
BBR. Registret indeholder oplysninger om ejendomme,
bygninger og boliger pr. 1. januar. Oplysningerne vedrører
bl.a. de enkelte boligers adresse, udstyr, størrelse, opførel
sesår, ejer- og lejerforhold m.m.
- Fælleshusholdningsmodulet, der er en fortegnelse i
Danmarks Statistik over adresser på fælleshusholdninger
m.v. Modulet anvendes i folke- og boligtællingen til at
korrigere de oplysninger om fælleshusholdninger, der fås
fra bygnings- og boligregistret.

I dokumentationspublikationen vil blive givet en mere
indgående beskrivelse af folke- og boligtællingens data
grundlag og opbygning.

Edb-registre med personoplysninger, hvor personerne
kan identificeres er omfattet at bestemmelserne i loven om
offentlige myndigheders registre, hvorefter der for hvert
register skal fastsættes et sæt forskrifter.
I forskrifterne for et statistikregister findes en beskrivelse
af registrets anvendelse og formål og regler om, hvilke
typer oplysninger, der må indgå, hvordan registret må
opdateres, herunder samkøres med andre registre samt
regler om opbevaring og sikring af oplysningerne. Oplys
ningerne i statistikregistret må kun bruges til at fremstille
statistik. Der er derfor ikke adgang til egenindsigt, dvs. en
persons adgang til at få oplyst, hvad der er registreret om
ham/hende. Registerforskrifterne for Danmarks Statistiks
registre, herunder også folke- og boligtællingsstatistikregistret, kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistiks
bibliotek.
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Definitioner og begreber

ophold i udlandet samt personer, som er bosat i Danmark,
men som arbejder i udlandet. Derimod omfatter tællingen
ikke udlandets diplomater med familie her i landet eller
personer, som arbejder her i landet, men har fast bopæl i
udlandet.
Vejledningen opregner tillige retningslinier vedrørende
afgørelsen af en lang række tvivlstilfælde, fx personer med
flere boliger, værnepligtige, fængslede, sømænd og perso
ner, som tager længerevarende ophold andetsteds på
grund af arbejdsforhold.

1. Indledning
I det følgende gives en beskrivelse af de enheder, der
indgår i tællingen og af de kendetegn (variable), der er
knyttet til enhederne. Ikke alle kendetegn er anvendt i
tabelværkerne, men er medtaget i denne oversigt for at give
et samlet overblik over hvilke oplysninger, der er til rådig
hed.
Enkelte kendetegn, der specielt anvendes i pendlingsop
gørelser, er nævnt, men ikke beskrevet så detaljeret som i
pendlingstabelværket.
Beskrivelsen er delt i følgende afsnit:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

En familie består af en person eller en gruppe personer,
som (I) har samme bopælsadresse i CPR og (II) har be
stemte indbyrdes familierelationer. De familiemæssige rela
tioner registreres gennem henvisningsnumrene i CPR (1)
mellem ægtefæller og (2) mellem forældre og børn under 26
år. Henvisningsnumrene er baseret på de juridiske familie
relationer. Relationerne mellem papirløse samboende regi
streres derfor ikke. Papirløse samboende med fælles børn
knyttes dog sammen til en familie ud fra henvisningsnum
rene mellem forældre og børn.

Tællingsenheder
Geografiske inddelinger
Personkendetegn
Familiemæssige kendetegn
Husstandsmæssige kendetegn
Boligkendetegn
Summariske mål
Ændringer i forhold til tidligere tællinger

En husstand består af personer/familier med samme bo
pælsadresse i CPR.

2. Tællingsenhederne
Folke- og boligtællingen indeholder følgende tællingsen
heder:

-

Boliger pr. 1. januar 1981 afgrænses ud fra oplysninger i
bygnings- og boligregistret - BBR. En bolig er defineret
som et værelse eller flere sammenhængende værelser
med tilhørende øvrige rum, der (I) anvendes til beboelse og
evt. tillige til andet formål (erhverv eller institution), (II) har
selvstændig adgang fra vej eller gade gennem have eller
gennem fælles gang - eller trappeareal, (III) er beliggende i
permanent bygning.
Afgørende kriterium er, om boligen kan adresseres selv
stændigt i overensstemmelse med ovenstående krav om
selvstændig adgang. Det er derimod ikke afgørende, om
boligen er forsynet med køkken, kogeinstallation, afløb m.v.
Specielt skal bemærkes, at begrebet boliger også omfatter
sommerhuse.
Sammenkobling af oplysninger om personer, familier og
husstande i CPR med oplysninger om boligerne i BBR sker
ved hjælp af adresseangivelsen i de to registre, jf. afsnittet
om identifikationsnøgler.
Selv om en husstand defineres som de personer, der har
samme adresse i CPR, vil antallet af husstande og antallet
af beboede boliger ikke være helt det samme. I det omfang,
der er uoverensstemmelse mellem adresseangivelserne i
CPR og BBR vil antallet af beboede boliger være mindre
end antallet af husstande. Derudover findes personer, som
er tilmeldt et folkeregister uden at have fast bopæl i en
kommune og som derfor har en adresse i CPR, som ikke
findes i BBR. Endelig kan nogle bo på steder, der ikke er
defineret som boliger, fx husbåde.

Personer
Familier
Husstande
Boliger

Tællingen omfatter samtlige personer pr. 1. januar 1981,
der ved døgnets begyndelse havde fast bopæl i Danmark
(de jure-befolkningen).
Afgrænsningen af befolkningen sker på baggrund af
oplysninger i det centrale personregister - CPR. Udgangs
punktet er bopælsbegrebet, som er afgørende for optagelse
i en dansk kommunes folkeregister. Begrebet er omtalt i lov
om folkeregistrering (lov nr. 239 af 10. juni 1968), hvor dets
indhold dog ikke er fastlagt. Indenrigsministeriet har i 1976
udgivet en supplerende vejledning om praksis i spørgsmål
om registrering af bopæl (adresse) i folkeregistrene og
CPR. Heri anføres følgende definition: »Ved en persons
bopæl forstås i almindelighed det sted (bolig), hvor den
pågældende regelmæssigt tager sin døgnhvile (nattesøvn
eller tilsvarende hvile), når han ikke er midlertidigt fravæ
rende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller
lignende, og hvor han opbevarer sit bohave«.
I almindelighed optages i folkeregistret personer, der
agter at tage fast ophold i landet i en periode på over 3
måneder eller som har arbejdstilladelse. Endvidere må
bemærkes, at tællingen omfatter søfolk i udenrigsfart med
hjemsted i Danmark, danske diplomater (med familie) med
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3.5. Distrikter og roder
Som ved tidligere tællinger er det for Københavns kom
mune fundet mest hensigtsmæssigt at anvende distrikter
og roder som mindste geografiske enheder i stedet for
sogne som i landets øvrige kommuner. Distrikts- og rode
inddelingen er den på tællingstidspunktet gældende.

3. Geografiske inddelinger
3.1. Adresseoplysninger
Grundlaget for geografiske inddelinger i folke- og bolig
tællingen er adresseoplysningerne. I tællingen indgår føl
gende:

-

Bopælsadresse
Boligadresse
Arbejdsstedsadresse
Uddannelsesstedsadresse

3.6. Postnummer
Postnummeret følger den gældende inddeling pr. 1.
januar 1981. Oplysningen er hentet i CPR’s adresseregi
ster.

Bopælsadressen er den adresse, hvor personen var til
meldt folkeregistret 1. januar 1981.

3.7. Byområder og landdistrikter
Som led i tællingen er der i Danmarks Statistik foretaget
en afgrænsning af bymæssige bebyggelser på mindst 200
indbyggere pr. 1. januar 1981. Et byområde er defineret
som en sammenhængende bebyggelse med højst 200
meters afstand mellem husene, med mindre afbrydelsen
skyldes offentlige anlæg, kirkegårde, idrætspladser, er
hvervsmæssige anlæg og lignende.
Afgrænsningen er foretaget med udgangspunkt i
bopælsadresserne på tilsvarende måde som ved register
folketællingen i 1976 og ved byopgørelsen i 1979.
Hovedstadsområdet omfatter Københavns og Frederiks
berg kommuner, samtlige kommuner i Københavns amts
kommune, Allerød, Birkerød, Farum, Fredensborg-Humlebæk, Hørsholm og Karlebo kommuner i Frederiksborg
amtskommune samt Greve og Solrød kommuner i Roskilde
amtskommune. Afgrænsningen af hovedstadsområdet er
identisk med afgrænsningen i 1979, men en udvidelse i
forhold til Registerfolketællingen 1976 idet yderligere føl
gende kommuner er medtaget: Ishøj og Ledøje-Smørum
kommuner i Københavns amtskommune, Allerød, Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuner i Frederiksborg
amtskommune samt Greve og Solrød kommuner i Roskildeamtskommune.

Boligadressen er den adresseoplysning, der indgår i
BBR. For beboede boliger er bolig- og bopælsadressen
sammenfaldende.

Arbejdsstedsadressen er adressen på det arbejdssted,
hvor personen var beskæftiget ultimo november 1980 jf.
pkt. 4.2.2.
Uddannelsesstedsadressen er adressen på uddannel
sesinstitutionen, hvor den uddannelsessøgende (på 16 år
og derover) var tilmeldt som elev 1. oktober 1980 jf. pkt. 4.4.
Adresseoplysningerne består i alle tilfælde i det mindste
af en kommunekode, en vejkode og et husnummer. Der
kan derfor i tællingen foretages en hvilken som helst
områdeinddeling, som kan beskrives ved hjælp af kommu
nenavn, vejnavn og husnummer, både for så vidt angår
bopæls- og boligoplysningen som arbejdssteds- og uddan
nelsesstedsoplysningen.
I tilknytning til folke- og boligtællingen er oprettet et
adresseregister, der for samtlige adresser i tællingsmateri
alet- såvel bopæls - som arbejdsstedsadresser m.v. indeholder oplysning om adressens placering i forhold til de
inddelinger pr. 1. januar 1981, der er beskrevet i punkt 3.2.3.10.
Som led i folke- og boligtællingen udgives publikationen
Danmarks administrative inddeling, som indeholder folke
tallet for en række administrative områder samt oplysning
om arealets størrelse i kommuner, sogne og byer.

3.8. Bygrupper og landdistrikter
I tællingens adresseregister findes følgende gruppering
af byer og landdistrikter:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

3.2. Kommuner og amtskommuner
Opdelingen i kommuner og amtskommuner følger den
kommunale inddeling på tællingstidspunktet 1. januar
1981.

3.3. Hovedstadsregionen
Københavns og Frederiksberg kommuner samt Køben
havns, Frederiksborg og Roskilde amtskommuner udgør
tilsammen hovedstadsregionen.

3.4. Sogne
Opdelingen i sogne er baseret på den kirkelige inddeling
1. januar 1981. Hvis sognegrænserne krydser kommune
grænserne, er der foretaget en opdeling i delsogne, hvilket
anføres som »sogn, del af«. Sogne og delsogne med færre
end 50 indbyggere er i tabelværket opgjort sammen med
nabosognet. Der er ud for det pågældende sogn anført
henvisning til notebilag.

Hovedstadsområdet
Byer med 100 000 indbyggere og derover
Byer med 50-99 999 indbyggere
Byer med 40-49 999 indbyggere
Byer med 30-39 999 indbyggere
Byer med 20-29 999 indbyggere
Byer med 10-19 999 indbyggere
Byer med 5- 9 999 indbyggere
Byer med 2- 4 999 indbyggere
Byer med 1- 1 999 indbyggere
Byer med 500-999 indbyggere
Byer med 200-499 indbyggere
Landdistrikter

3.9. Geokode I
I Geokode I er samtlige kommuner i landet grupperet
efter bymæssighed på følgende måde:
I. Hovedstadsregionen
II. Hovedstaden
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4. Personkendetegn

12. Forstads- og omegnskommuner
13. Andre kommuner hvis største by har mindst 10 000
indbyggere
14. Andre kommuner i øvrigt
2.
21.
22.
23.
24.

4.1. Demografiske kendetegn
4.1.1. Køn
Oplysning om køn er afledt af det 10-cifrede personnum
mer. Det sidste ciffer angiver køn: lige ciffer for kvinde og
ulige ciffer for mand.

Bykommuner uden for hovedstadsregionen
Kommuner, hvis største by har:
100 000 indbyggere eller flere
40 000-99 999 indbyggere
20 000-39 999 indbyggere
10 000-19 999 indbyggere

4.1.2. Alder
Befolkningen er opdelt efter alder pr. 1. januar 1981 ud
trykt i antal fyldte år. Aldersberegningen er baseret på
personnummerets 6 første cifre, der angiver fødselsdag,
-måned og -år samt på det 7. ciffer, der angiver fødselsår
hundredet.

3. Andre kommuner
Kommuner, hvis andel af indbyggere i byer på mindst
2 000 indbyggere udgør:
31. 50 pct. og derover
32. 33,3-49,9 pct.
33. Under 33,3 pct.
34. Ingen by på 2 000 indbyggere eller flere

4.1.3. Civilstand
Befolkningen inddeles efter civilstand pr. 1. januar 1981 i
grupperne ugift, gift, fraskilt og enkestand. Separerede
indgår i kategorien gifte personer.

Placeringen af landets kommuner i de enkelte grupper
fremgår af bilag 1.
Det skal bemærkes, at opgørelsen ikke er sammenligne
lig med den tilsvarende i »Befolkningen i de enkelte kom
muner 1. januar 1981«, Statistisk Tabelværk 1981:1, hvor
grupperingen er baseret på byafgrænsningen fra 1976.

4.1.4. Dato for sidste ændring i civilstand
Oplysningen vedrører kun ændringer, der er sket i løbet
af 1980.

3.10. Geokode II
I Geokode II grupperes kommunerne inden for hver amts
kommune efter bymæssighed, idet der skelnes mellem
bykommuner og øvrige kommuner.
Som bykommuner regnes kommuner, hvis største by har
10 000 indbyggere og derover (inkl. kommuner i hoved
stadsområdet).
Frederiksberg, København, Odense, Ålborg og Århus
kommuner udgør dog hver sit område og Københavns
amtskommune er - uanset bystørrelse - opdelt i:

4.1.5. Familiestatus
En familie består af en person eller en gruppe personer,
som har samme bopælsadresse og som har bestemte
indbyrdes familierelationer, jf. pkt. 2 om tællingsenheder.
Familiestatus angiver, hvilken stilling de enkelte familie
medlemmer har i familien.
Ugifte under 18 år, der ikke bor hos en af forældrene
opfattes som en særlig kategori af enlige. Herunder hører
eksempelvis plejebørn. Inddelingen er herefter følgende:
1. Ægtefælle (inkl. papirløse med fælles børn)

1. Amagerkommuner
2. Nordkommuner
3. Vestkommuner

2. Ikke hjemmeboende barn under 18 år, dvs. ugifte
personer under 18 år, der ikke selv har børn, og som
bor på en anden adresse end forældrene.

Placeringen af landets kommuner i de enkelte grupper
fremgår af bilag 2.
Det skal bemærkes, at opgørelsen ikke er sammenligne
lig med den tilsvarende i »Befolkningen i de enkelte kom
muner pr. 1. januar 1981«, Statistisk Tabelværk 1981:1,
hvor grupperingen er baseret på byafgrænsningen fra
1976.

3. Enlig i øvrigt
4. Hjemmeboende barn under 26 år

Hvor intet andet fremgår, benyttes betegnelsen »voksne«
om personer med familiestatus 1-3, mens betegnelsen
»barn« benyttes om personer med familiestatus 4.
I registerfolketællingen 1976 er hjemmeboende børn de
fineret som børn under 18 år, der bor hos en af forældrene.
4.1.6. Fødested
For personer født her i landet, herunder Grønland og
Færøerne, er fra CPR medtaget oplysning om fødesogn
(præstegæld) eller personregisterførerdistrikt.
For personer født i udlandet foreligger der i CPR oplys
ning om, i hvilket land vedkommende er født.

4.1.7. Dato for tilflytning til adressen
Oplysningen vedrører kun tilflytninger, der er sket i løbet
af 1980.
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Herudover klassificeres følgende personer som selv
stændige:

4.1.8. Bopælskommune 1. januar 1980
I tællingen indgår oplysning om bopælskommune 1.
januar 1980 for den del af befolkningen 1. januar 1981, der
også var tilmeldt folkeregistret 1 år tidligere.

- Personer optaget i erhvervsregistret, hvis ATP-bidrag
som lønmodtager er mindre end fuldt bidrag, og hvis
overskud af egen virksomhed er større end en eventuel
offentlig pension.

4.1.9. Statsborgerskab
Oplysninger om statsborgerskab findes i CPR. I de til
fælde, hvor statsborgerskabet undtagelsesvis ikke forelig
ger oplyst, henføres personen om muligt til den verdensdel,
hvorfra pågældende kommer. Hvis oplysninger herom hel
ler ikke foreligger, henføres personen til gruppen statsbor
gere uden nærmere angivelse.
Såfremt en person har dobbelt statsborgerskab, er der i
det centrale personregister alene angivet et statsborgerfor
hold efter den pågældendes ønske. En person, der har
dansk indfødsret, er dog altid anført som dansk.

- Personer i øvrigt, der har et relativt stort overskud af
egen virksomhed i forhold til andre indkomstarter.
Som medhjælpende ægtefælle klassificeres herefter per
soner, der har en indkomst som medhjælpende ægtefælle
og ingen eller kun beskeden lønindkomst.
Personer klassificeres som lønmodtagere, hvis de har en
lønindtægt på mindst 20300 kr. i 1980, og hvis lønindtæg
ten samtidig er større end en eventuel offentlig pension,
forudsat at de ikke er klassificeret som selvstændige eller
medhjælpende ægtefæller (hovedregel).
Personer, der samtidig med en lønindkomst har overskud
af egen virksomhed, klassificeres kun som lønmodtagere,
hvis de har fuldt ATP-bidrag.
Herudover klassificeres følgende personer som lønmod
tagere - forudsat at de ikke er klassificeret som selvstæn
dige eller medhjælpende ægtefæller:

4. 2. Erhvervsmæssige kendetegn
4.2.1. Beskæftigelsesstatus året 1980
På baggrund af oplysninger om indkomsttype og -stør
relse, ansættelsesforhold m.m. i kalenderåret 1980 klassifi
ceres samtlige personer på 16 år og derover i følgende
statusgrupper:
I erhverv
1. Selvstændige
2. Medhjælpende ægtefæller
3. Lønmodtagere

- Personer, der ikke modtager offentlig pension, men
som har oppebåret honorarer på mindst 20 300 kr.
- Personer under 60 år, der ikke modtager offentlig
pension, men som har en A-indkomst på mindst 20 300
kr. Denne gruppe omfatter personer, som har modtaget
vederlag eller lønkompenserende ydelser såsom syge
dagpenge og arbejdsløshedsunderstøttelse. Personer
på 60 år og derover, der ellers opfylder kriterierne for at
falde i denne gruppe, er for hovedpartens vedkom
mende efterlønsmodtagere og er derfor klassificeret
som personer uden for erhverv.

Uden for erhverv
4. Pensionister
5. Øvrige uden for erhverv

Som basis for klassificeringen anvendes oplysninger fra
kildeskattesystemets registre samt det erhvervsstatistiske
registersystem. Afgørende for, hvorvidt en person klassifi
ceres som erhvervsaktiv, er den pågældendes indkomstfor
hold i 1980. Personer med en arbejdsindkomst på mindst
20300 kr. og større end en eventuel offentlig pension
betragtes som erhvervsaktive. For selvstændige erhvervs
drivende anvendes dog supplerende afgrænsningsregler,
fordi denne gruppe kan have stærkt svingende indkomster.
Som arbejdsindkomst medtages også lønkompenserende
ydelser som sygedagpenge og arbejdsløshedsunderstøt
telse.
Klassificeringen er i hovedtræk den samme som ved
Registerfolketællingen 1976. Dog er indkomstgrænseme
justeret under hensyn til indkomstudviklingen.
Klassificeringen af personerne i de ovenfor nævnte sta
tusgrupper sker successivt. Afgrænsningen af en status
gruppe sker inden for den restgruppe af personer, der ikke
er blevet klassificeret i en af de foranstående grupper. Fx
har personer, som er klassificeret som lønmodtagere, såle
des allerede »været igennem« reglerne for selvstændige og
medhjælpende ægtefæller.
Hovedlinierne i den successive afgrænsning af de en
kelte grupper er følgende:
Som selvstændige klassificeres personer, hvis overskud
af egen virksomhed er større end en eventuel lønindtægt,
og som er optaget i erhvervsregistret som indehaver (ar
bejdsgivere og momspligtige), (hovedregel). For personer,
der er indehavere sammen med andre, stilles skærpede
regler for størrelsen af overskud af egen virksomhed.

Som pensionist klassificeres herefter personer uden for
erhverv, som modtager offentlig pension, dvs. folke-, inva
lide- eller enkepension. Det må erindres, at personer med
en relativ stor arbejdsindkomst i forhold til en eventuel
pensionsydelse er klassificeret som erhvervsaktive (selv
stændige, medhjælpende ægtefæller eller lønmodtagere).
Personer, som modtager private pensionsydelser uden
samtidig at modtage offentlig pension, kan ikke klassifice
res som pensionister, fordi der ikke kan skelnes mellem,
hvorvidt en person modtager vederlag eller privat pensions
ydelse.

Øvrige uden for erhverv er en restgruppe, der underopde
les i:

- Uddannelsessøgende. Denne gruppe afgrænses på
baggrund af oplysninger om igangværende uddan
nelse (jf. afsnit 4.4.).
- Husmodre. Kvinder, der er ægtefælle, og som ikke er
under uddannelse.
- Uden for erhverv i øvrigt.
De 0-15 årige er ikke opdelt efter beskæftigelsesstatus i
tællingen, da de pr. definition er uden for erhverv.
Det skal bemærkes, at der også er uddannelsessøgende
blandt de erhvervsaktive.
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4.2.2. Beskæftigelsesstatus ultimo 1980
I forhold til beskæftigelsesstatus året 1980 adskiller be
skæftigelsesstatus ultimo 1980 sig dels ved tidsreferencen
og dels ved, at personer, der er arbejdsløse i hele uge 48,
samt efterlønsmodtagere, er udskilt som selvstændige
grupper. Beskæftigelsesstatus ultimo 1980 er baseret på
oplysninger fra det erhvervsstatistiske registersystem samt
på indkomstoplysninger fra 1980 herunder specielt oplys
ningssedlerne. Endvidere er oplysninger fra det centrale
register for arbejdsmarkedsstatistik (CRAM) benyttet. Be
grebet anvendes primært i forbindelse med pendlingsopgø
relser og en nærmere beskrivelse af det findes i pendlings
tabelværket.

lige stillingsbetegnelser får samme fagkode. Derefter er
fagkoderne placeret i socioøkonomiske grupper. Til trods
for de fælles intentioner er samme stillingsbetegnelser
derfor ikke altid henført til samme socioøkonomiske gruppe
ved de forskellige tællinger.
En oversigt over opdelingen i socioøkonomiske grupper
fremgår af bilag 3.

4.2.4. Dansk Fagkode (DFK)
Lønmodtagerne er grupperet efter Dansk Fagkode på
2-ciffer niveau. Dansk Fagkode er offentliggjort af arbejds
direktoratet i publikationen Dansk Fagkode 1979 (DFK).
Opdelingen i DFK-grupper af lønmodtagere er sket på
grundlag af stillingsoplysningerne. For personer, der indgår
i de offentlige lønanvisningssystemer, er grupperingen sket
på grundlag af den stillingskode, der findes i disse registre.
Tilsvarende er sket for personer, der indgår i sømandsskat
teregistret. For øvrige personer er opdelingen sket på
grundlag af stlllingsoplysningen fra selvangivelsen, idet
hver enkelt stillingsbetegnelse er henført til en DFK-gruppe.
Erhvervsaktive lønmodtagere med uoplyst stillingsbeteg
nelse i de nævnte kilder er placeret i DFK-grupper på bag
grund af oplysning om medlemsskab af visse arbejdsløs
hedskasser (HK, SID m.fl.) eller oplysning om igangvæ
rende uddannelse (specielt lærlingeuddannelser) eller er
placeret som lønmodtagere uden nærmere angivelse.
Som udgangspunkt for DFK’s systematik er anvendt
International Standard Classification of Occupations (ISCO)
1968. DFK’s systematik er dog søgt tilpasset danske for
hold og svarer derfor kun på 1-ciffer niveau til ISCO.
En oversigt over indholdet i grupperingen er givet i bi
lag 3.

4.2.3. Socioøkonomisk gruppering
På baggrund af oplysninger om beskæftigelsesstatus og
stillingsbetegnelser grupperes samtlige erhvervsaktive i føl
gende socioøkonomiske grupper:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Selvstændige uden ansatte
Selvstændige med 1-10 ansatte
Selvstændige med over 10 ansatte
Funktionærgruppe I (overordnede funktionærer)
Funktionærgruppe II (ledende funktionærer)
Funktionærgruppe III (øvrige funktionærer)
Faglærte arbejdere
Ikke faglærte arbejdere
Lønmodtagere uden nærmere angivelse

Medhjælpende ægtefæller henføres til gruppe 1-3.
Antal ansatte er beregnet ved at sætte firmaets samlede
indbetalte ATP-bidrag 1980 i forhold til et års bidrag for en
heltidsansat.
Opdelingen i socioøkonomiske grupper af lønmodtagere
er sket på grundlag af stillingsoplysningerne. For personer,
der indgår i de offentlige lønanvisningssystemer, er den
socioøkonomiske gruppering afledt af den stillingskode, der
findes i disse registre. Tilsvarende er sket for personer, der
indgår i sømandsskatteregistret. For øvrige personer er
opdelingen sket på grundlag af stillingsoplysningen på
selvangivelsen, idet hver enkelt stillingsbetegnelse er hen
ført til en socioøkonomisk gruppe.
Erhvervsaktive lønmodtagere med uoplyst stillingsbeteg
nelse i de nævnte kilder er i størst muligt omfang placeret i
socioøkonomiske grupper på baggrund af oplysning om
medlemsskab af visse arbejdsløshedskasser (HK, SID m.fl.)
eller oplysning om igangværende uddannelse (specielt lær
lingeuddannelser) eller er placeret som lønmodtagere uden
nærmere angivelse.
Ved grupperingen er fulgt samme intentioner som ved
den tilsvarende gruppering i 1970; i fordelingen mellem
funktionærgruppe I, II og III er der herved lagt vægt på det
normale uddannelsesniveau og den normale placering i
forhold til medarbejdere på arbejdspladsen, som en stil
lingsbetegnelse antyder, at den pågældende har. Ved for
delingen mellem funktionærer og arbejdere og mellem
faglærte og ikke faglærte er lagt vægt på den traditionelle
placering.
Som nævnt er inddelingen i socioøkonomiske grupper i
1981 sket direkte ud fra stillingsoplysningerne. Ved tællin
gen i 1970 og 1976 er den enkelte stillingsbetegnelse
derimod først placeret i fagkodesystemet, hvorved forskel

4.2.5. Fag
Lønmodtagere fordelt efter fag er en opgørelse, hvor
inddelingen efter Dansk Fagkode på 2-ciffer niveau er
kombineret med inddelingen i socioøkonomiske gruppper,
jf. pkt. 4.2.3. og 4.2.4.
En oversigt over indholdet i den anvendte faggruppering
fremgår af bilag 3.

4.2.6. Branche
I tællingen findes 3 forskellige brancheoplysninger:
Arbejdsstedsbranchen med relation til beskæftigelsen
året 1980 er den brancheoplysning, der normalt anvendes.
Arbejdsstedsbranchen med relation til beskæftigelsen
ultimo 1980 indgår i opgørelser vedrørende pendling og
dertil knyttede begreber.
Firmabranchen med relation til beskæftigelsen i året 1980
er den branche, hvori firmaet har den største aktivitet.
Brancheopgørelserne i Registerfolketællingen 1976 er sket
på grundlag af begrebet firmabranche.
For selvstændige og medhjælpende ægtefæller fås bran
cheoplysningerne som hovedregel fra det erhvervsstatisti
ske registersystem.
For selvstændige, der ikke er optaget i erhvervsregistret,
dannes brancheoplysningen ud fra stillingsoplysningen på
selvangivelsen.
Ved brancheklassificeringen af lønmodtagere hentes op
lysningerne også i det erhvervsstatistiske registersystem.
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Alle arbejdsgivere er i erhvervsregistret registreret ved
hjælp af CIR-nummeret, der er tildelt arbejdsgiveren (fir
maet) af skattemyndighederne. I erhvervsregistret findes
oplysning om branchekoden for hvert CIR-nr.
Denne branchekode angiver firmaets hovedaktivitet og
kaldes i folke- og boligtællingen firmabranchen.
Flere forskelligartede aktiviteter kan være samlet under
samme CIR-nr. Ligeledes kan et firma, der afregner overfor
skattevæsenet under eet CIR-nr., have arbejdspladser på
forskellige adresser.
I begge tilfælde er på foranledning af Danmarks Statistik
indført en arbejdsstedskode til registrering af de enkelte
aktiviteter eller arbejdssteder. Arbejdsstedskoden er en
undernummerering af CIR-nummeret og aftales mellem
Danmarks Statistik og arbejdsgiveren.
I erhvervsregistret findes oplysning om branchekode for
hver arbejdsstedskode. Sammenhængen mellem branche
oplysningerne i det erhvervsstatistiske registersystem og
den enkelte lønmodtager på det private arbejdsmarked
skabes via oplysningssedlerne. Oplysningssedlerne ind
sendes af arbejdsgiverne til skatteadministrationen med
oplysning om lønmodtagerens personnummer, arbejdsgi
verens CIR-nr. og den eventuelle arbejdsstedskode samt
oplysning om den udbetalte løn m.v.
Arbejdsstederne inden for offentlig virksomhed er også
opført i det erhvervsstatistiske registersystem med oplys
ning om CIR-nr., arbejdsstedskode, branche og adresse.
Oplysningssedlen vedrørende disse ansættelsesforhold
indeholder imidlertid ikke oplysning om arbejdsstedskode,
men forbindelsen mellem oplysningerne på oplysningssed
len og oplysningerne i det erhvervsstatistiske registersy
stem skabes via lønanvisningssystemerne, som for hvert
ansættelsesforhold indeholder oplysning om arbejdssteds
kode og personnummer.
For kommunalt og amtskommunalt ansatte er det i stedet
for arbejdsstedsbranchen fundet mere hensigtsmæssigt at
foretage brancheklassificeringen ud fra formålskoden i det
kommunale budget- og regnskabssystem. Formålskoden er
et led i det kommunale budget- og regnskabssystem, der
trådte i kraft i 1977. Ved hjælp af koden kan de kommunale
udgifter, bl.a. lønninger, fordeles efter de formål, beløbene
anvendes til, fx vejvæsen, undervisning og forskning, syge
husvæsen osv. Formålskoden indgår i de offentlige lønan
visningssystemer for hver enkelt ansat.
Såfremt en lønmodtager har været ansat hos flere ar
bejdsgivere bestemmes branchen på grundlag af ansættel
sesforholdet med det største lønbeløb.
Ved branchekodningen er anvendt Danmarks Statistiks
erhvervsgrupperingskode af 1. april 1977. Koden bygger på
definitioner og inddelinger i den internationale brancheno
menklatur ISIC (International Standard Industrial Classifica
tion of All Economic Activities) fra 1968 og kan på et
overordnet niveau oversættes til EF’s branchenomenklatur
(NACE).
En oversigt over de i tabellerne anvendte brancheindde
linger fremgår af bilag 5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Enkeltperson
Interessentskab
Kommanditselskab
Aktieselskab
Anpartsselskab
Andelsforening
Stat
Kommune, amtskommune
Selvejende institution, forening
Øvrige, uoplyst

4.2.8. Forsikringskategori
Ud fra oplysninger i det Centrale Register for Arbejds
markedsstatistik (CRAM), som indeholder oplysninger for
arbejdsløshedskassemedlemmer og for ikke -arbejdsløs
hedsforsikrede, ledige personer, der er henvist til den
offentlige arbejdsformidling fra de kommunale bistandskon
torer, er foretaget en opdeling af lønmodtagere i:
1. Fuldtidsforsikrede arbejdsløshedskassemedlemmer
2. Deltidsforsikrede arbejdsløshedskassemedlemmer
3. Ikke forsikrede

Opdelingen i forsikringskategori refererer til ultimo året
1980. Som ikke forsikrede regnes alle, der ikke er medlem
mer af en arbejdsløshedskasse.
4.2.9. Ledighedsgrad året 1980
Ledighedsgrad året 1980 fås på basis af oplysninger i
CRAM.
For forsikrede arbejdsløshedskassemedlemmer bereg
nes ledighedsgraden året 1980 ud fra antal registrerede
ledige timer i de enkelte uger året 1980 i forhold til antal
forsikrede timer. Antal forsikrede timer er for fuldtidsforsik
rede 40 timer pr. uge og for deltidsforsikrede 15-30 timer
pr. uge, afhængig af antal beskæftigede timer forud for
ledigheden.
For ikke forsikrede personer er ved beregningen af prak
tiske grunde forudsat en normalarbejdsuge på 40 timer. I
ledighedsopgørelsen medregnes kun de ikke forsikrede,
der har været ledige på onsdage. De der medregnes
betragtes som fuldt ledige i hele kalenderugen.

4.2.10. ATP-bidrag året 1980 i pot. af fuldt ATP-bidrag
Oplysning om ATP-bidrag vedrører lønmodtagere og fås i
de fleste tilfælde ud fra oplysningssedlens oplysning om det
samlede ATP-bidrag året 1980. Dette beløb sættes i forhold
til ATP- bidraget for en fuldtidsbeskæftiget, i alt 432 kr. Det
indbetalte ATP-bidrag afhænger af antallet af udførte ar
bejdstimer i løbet af året, dvs. både af den daglige arbejds
tid og den samlede beskæftigelsesperiode i løbet af året.
4.2.11. Heltids-Zdeltidsbeskæftiget ultimo 1980
Oplysning om heltids- eller deltidsbeskæftigelse vedrører
kun lønmodtagere ultimo 1980 og er baseret på data fra
oplysningssedlerne om ATP-bidrag og ansættelsesperiode
m.m. og fra CRAM om forsikringskategori m.m.

4.2.7. Ejerforhold - Firma
På grundlag af oplysningerne i det erhvervsstatistiske
registersystem er de erhvervsaktive grupperet efter ejerfor
hold for det firma, de er beskæftiget i året 1980:

4.3. Indkomstoplysninger
4.3.1. Bruttoindkomst 1980
Bruttoindkomsten opgøres på grundlag af oplysningerne
fra selvangivelsen 1980 og består af samtlige skattepligtige
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indkomster, herunder overskud eller underskud
ejendom og selvstændig virksomhed opgjort uden
til evt. prioritetsrenter og andre renteydelser.
En nærmere redegørelse for indkomstbegrebet
Statistisk Tabelværk 1982:V, Indkomst og formuer

4.4.4. Heltids-Zdeltidsuddannelse
Ud fra de oplysninger, der er nævnt under afsnit 4.4.2.
fordeles personer under uddannelse efter, hvorvidt uddan
nelsen er en heltids- eller deltidsuddannelse. Deltidsuddan
nelserne forekommer hovedsagelig på handelshøjskoler.

af fast
hensyn
findes i
i 1980.

4.3.2. Skattepligtig indkomst 1980
Den skattepligtige indkomst beregnes som bruttoindkom
sten minus forskellige ligningsmæssige fradrag, dvs. alle
renteudgifter herunder bl.a. prioritetsrenter og renter af
virksomhedsgæld samt almene fradrag som lønmodtager
fradrag, fradrag for pensions- og forsikringsordninger og
underholdningsbidrag m.m.

4.5. Afsluttet uddannelse
Samtlige personer 16-59 år grupperes efter både afsluttet
almen-uddannelse og erhvervsuddannelse. Oplysningerne
er baseret på uddannelsesoplysningerne fra Folke- og bo
ligtællingen 1970 samt på materiale indsamlet fra de en
kelte uddannelsesinstitutioner af Danmarks Statistik og
undervisningsministeriet for perioden efter 1970. Ved Fol
ke- og boligtællingen 1970 blev oplysningerne om afsluttet
uddannelse kun bearbejdet for personer under 50 år, da
oplysningerne for de ældre aldersklasser var mangelfulde.
Derfor er det også kun muligt at medtage oplysninger om
afsluttet uddannelse for personer under 60 år i Folke- og
boligtællingen 1981.
Som afsluttet almen-uddannelse vælges den senest af
sluttede. I tilfælde af flere fuldførte erhvervsuddannelser
vælges den højest afsluttede ifølge Dansk UddannelsesNomenklatur (DUN).
Det må understreges, at også personer under uddan
nelse grupperes efter afsluttet uddannelse. Dette betyder,
at en person i 3. gymnasieklasse har fuldført almenuddan
nelse i 2. gymnasieklasse, og en person på en erhvervsfag
lig grunduddannelse 2. del har tilsvarende afsluttet 1. del.
Indholdet af den anvendte inddeling af uddannelserne i
hovedgrupper er vist i bilag 4.

4.3.3. Familie- og husstandsindkomst
I familiens/husstandens indkomst indgår alle familiemedlemmers/husstandsmedlemmers indkomst, herunder også
børns indkomst.

4.4. Igangværende uddannelse
4.4.1. Afgrænsning af uddannelsesaktivitet
Personer klassificeres som værende under uddannelse
året 1980, hvis de er under uddannelse 1. oktober 1980 og
har været tilmeldt en uddannelse i mindst 6 måneder i
1980. Begrebet omfatter såvel almene uddannelser som er
hvervsuddannelser.
Alle oplysninger om igangværende uddannelse er base
ret på Danmarks Statistiks uddannelsesstatistikregister.
Oplysningerne til dette register indsamles årligt fra de
enkelte uddannelsesinstitutioner, og der indgår oplysninger
om alle elever ved næsten alle statsanerkendte uddannel
ser af over 80 timers varighed fra 8. klassetrin til licentiatud
dannelserne på universitetsniveau.
I Registerfolketællingen 1976 findes også en opgørelse
af personer under uddannelse året 1976. Her er person
gruppen afgrænset til personer tilmeldt en uddannelse i
mindst 6 måneder i 1976.

5. Familiemæssige kendetegn
5.1. Familietyper
Der skelnes mellem følgende familietyper:
1. Et samboende ægtepar med eller uden hjemmebo
ende (sær- og/eller fælles) børn under 26 år

4.4.2. Uddannelsesniveau og -retning
Personer, der er under uddannelse 1. oktober 1980,
fordeles efter uddannelsesniveau og -retning. Grupperin
gen er baseret på Dansk Uddannelses-Nomenklatur (DUN),
som er en systematisk klassifikation af de enkelte uddan
nelser efter deres faglige indhold, og hvor uddannelserne
uafhængigt heraf kan grupperes efter uddannelsesniveau
på grundlag af det nødvendige antal uddannelsesår m.v.
En oversigt over indholdet af den i tabelværkerne benyttede
inddeling fremgår af bilag 4.

2. Et papirløst samboende par med fælles hjemmebo
ende børn under 26 år (fællesbarn skal forekomme) og
eventuelle særbørn under 26 år

3. En enlig person med eller uden hjemmeboende børn
under 26 år
En person medregnes ikke som barn i en familie, hvis
den pågældende er gift, forhenværende gift eller selv har
børn. I sådanne tilfælde danner personen en selvstændig
familie, evt. sammen med ægtefælle og/eller hjemmebo
ende børn. Under familietypen »enlige« medtages også
ugifte personer under 26 år, som bor på en anden adresse
end forældrene. Papirløse samboende uden fælles børn er
klassificeret som to enlige.
I tabellerne er betegnelsen »ægtepar« anvendt om fami
lietyperne under punkt 1-2. Hvis kun de juridiske ægtepar
medtages, benyttes betegnelsen »egentlige ægtepar«.
Familietypen kan anvendes som kendetegn både for
familier og de enkelte familiemedlemmer.

4.4.3. Uddannelse med/uden løn
Ud fra de oplysninger, der er nævnt under afsnit 4.4.2.
fordeles personer under uddannelse efter, hvorvidt arbejds
giveren betaler eleven løn. Delvis lønnet uddannelse be
tragtes som uddannelse med løn. Uddannelser med løn er
for størstedelens vedkommende lærlingeuddannnelser.
Delvis lønnede uddannelser består af visse erhvervssko
leuddannelser med løn i praktikperioden i løbet af uddan
nelsesforløbet.

19

I Registerfolketællingen 1976 anvendtes også familien
som tællingsenhed. I forhold til denne tælling er familiebe
grebet ændret på følgende punkter:

7. Boligkendetegn
7.1. Boligtype
I tællingen indgår følgende boligtyper:

1. I Registerfolketællingen 1976 henførtes kun hjem
meboende børn under 18 år til forældrenes familie,
mens den tilsvarende aldersgrænse i 1981-tællingen
er 26 år

1. Egentlig beboelseslejlighed (bolig med eget køkken
eller kogeinstallation)

2. Beboede supplementsrum (værelse som hører til en
egentlig beboelseslejlighed, men med en anden
adresse)

2. I Registerfolketællingen 1976 indgik papirløse sam
boende med fælles børn ikke som én familie

3. Enkeltværelse (bolig uden køkken eller fast kogein
stallation, men evt. med fælles køkken)

5.2. Andre familiemæssige kendetegn
Familierne kan karakteriseres efter deres sammensæt
ning, fx antal personer, antal børn.
Endvidere anvendes kendetegn om de enkelte personer i
familien, fx yngste barns alder, ældste persons køn osv.

4. Fælleshusholdningsbolig (fælleshusholdning i BBR)
5. Sommerbolig

Som egentlige boliger betragtes boliger med boligtype
kode 1-3. Hvor intet andet fremgår, er antallet af egentlige
boliger opgjort ekskl. egentlige boliger, der bebos af fælles
husholdninger.
Egentlige boliger er opdelt på følgende grupper efter
anvendelse af den bygning, hvori de er beliggende:
1. Stuehus. Bolig tilhørende landbrugsejendom

2. Parcelhus. Et parcelhus er en fritliggende bygning, der
overvejende eller udelukkende tjener som bolig, og
hvor der som hovedregel kun er én bolig

6. Husstandsmæssige kendetegn
6.1. Private husstande/fælleshusholdninger
Der er i tællingen foretaget en opdeling i to principielt for
skellige husstandstyper:

3. Række-, kæde- og dobbelthus. Et række-, kæde eller
dobbelthus er en bygning, der helt eller delvist er
sammenbygget med andre tilsvarende bygninger, som
overvejende eller udelukkende tjener som bolig, og
hvor der som hovedregel kun er én bolig

1. Private husstande
2. Fælleshusholdninger m.m.
Fælleshusholdninger omfatter:

4. Bolig i flerfamiliehus. Et flerfamiliehus er typisk en
bygning med 2 eller flere udlejnings- eller ejerlejlighe
der, der enten tjener som bolig(er) eller anvendes til
erhverv eller institution. Flerfamiliehuse inkluderer
også tofamiliehuse

1. Husstande med 6 eller flere familier

2. Husstande med 4 eller flere familier, der bor på en
adresse, der ifølge Danmarks Statistiks institutionsfor
tegnelser er adressen på en fælleshusholdning

5. Anden bolig. En restgruppe, der overvejende omfatter
boliger med tilknytning til erhverv eller institution, der
har til huse i bygningen

3. Husstande, der bor i en bolig, der i bygnings- og
boligregistret er markeret som en fælleshusholdning.

Fælleshusholdninger m.m. omfatter fælleshusholdninger
og husstande, der er tilmeldt et kommunalt folkeregister
uden at have fast bopæl i kommunen.

6. Kollegiebolig. En kollegiebolig kan være et enkeltvæ
relse eller en bolig med køkken eller fast kogeinstalla
tion

Fælleshusholdningsboliger er boliger, der i bygnings- og
boligregistret er benævnt fælleshusholdninger (uanset om
de er beboet eller ej). Det er dette begreb, der er anvendt i
Statistisk Tabelværk 1982:11, Boligtællingen 1. januar 1981.

Udtrykket enfamiliehuse dækker kategorierne stuehuse,
parcelhuse, række-, kæde- og dobbelthuse.

7.2. Installationer
7.2.1. Toiletforhold
Boligerne er fordelt på følgende grupper efter toiletfor
hold:

6.2. Husstande tilmeldt uden fast bopæl
I CPR er visse husstande tilmeldt uden fast bopæl i
registrets forstand (danske diplomater i udlandet, hus
stande i husbåde m.m.). Disse husstande har i CPR nogle
bestemte adressekoder, hvorved de identificeres. Hvor in
tet andet fremgår, medregnes denne gruppe under fælles
husholdninger m.m. (jf. afsnit 6.1.).

1. Vandskyllet toilet i boligen
2. Vandskyllet toilet uden for boligen
3. Andet toilet eller intet toilet

I enfamiliehuse skelnes ikke mellem vandskyllet toilet i
eller uden for boligen.

6.3. Øvrige husstandsmæssige kendetegn
Husstandene kan opdeles efter deres sammensætning
(antal personer, antal børn m.m.). Endvidere kan kende
tegn for de enkelte husstandsmedlemmer anvendes til at
karakterisere husstanden, fx ældste persons alder.

7.2.2. Badeforhold
Ved et badeværelse forstås et rum med gulvafløb og
forsynet med badekar og/eller bruser med fast tilslutning til
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vandforsyning. Brusekabine med fast gulvafløb regnes som
badeværelse.
Boligerne er fordelt på følgende grupper efter badefor
hold:

7.2.5. Installationsforhold
På grundlag af oplysninger om boligens toiletforhold og
badeforhold og om bygningens varmeinstallation er boli
gerne fordelt på 7 kategorier efter kombination af installa
tionsforhold:

1. Badeværelse i boligen
2. Adgang til badeværelse
3. Hverken badeværelse eller adgang til badeværelse

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

For enfamiliehuse skelnes ikke mellem badeværelse i
boligen og adgang til badeværelse.

7.2.3. Varmeinstallation
Oplysninger om varmeinstallation vedrører bygningen og
ikke den enkelte bolig. Boliger i bygninger med flere for
skellige varmeinstallationer er alle opgjort med den installa
tion, der opvarmer hovedparten af bygningen. Heraf følger,
at de individuelt indrettede varmeinstallationer i boliger i
flerfamiliehuse ikke registreres.
Følgende kategorier forekommer:

hvor:
med centralvarme

er boliger i bygninger med fjernvarme,
centralvarme fra eget anlæg samt
enfamiliehuse med elovne eller el
paneler

uden centralvarme er boliger i bygninger, der opvarmes
med ovne, bortset fra enfamilie
huse med elovne eller elpaneler,
eller som er uden varmeinstallation

1. Fjernvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)

2. Centralvarme fra eget anlæg (radiatorsystemer eller
varmluftanlæg)
3. Ovne (kakkelovne, kaminer, elovne, elpaneler, gasra
diatorer og lignende)

uoplyst

4. Ingen varmeinstallation

Det må bemærkes, at centralvarme her har en snævrere
betydning, end når den anvendes i forbindelse med installa
tionsgrupperingen (jf. afsnit 7.2.5.).

er boliger, der på grund af manglende
oplysninger om et eller flere instal
lationsforhold ikke kan henføres til
nogen af de andre grupper

Det må bemærkes, at centralvarme i den ovenstående
betydning indeholder mere end »centralvarme fra eget
anlæg«. Når centralvarme anvendes alene som en varmein
stallation (jf. afsnit 7.2.3.), har det derfor en snævrere
betydning, end når det anvendes i forbindelse med installa
tionsgrupperingen.

7.2.4. Opvarmningsmiddel
Oplysninger om opvarmningsmiddel vedrører bygningen
og ikke den enkelte bolig. Da oplysningerne ydermere er
indhentet hos bygningens ejer og ikke hos indehaveren af
den enkelte bolig, har det for flerfamiliehuse med individu
elle varmeinstallationer (ovne og lignende) i de enkelte
boliger ikke været muligt at få oplysning om opvarmnings
midlet. Af samme grund er opvarmningsmiddel heller ikke
oplyst for bygninger med fjernvarme.

7.3. Boligens størrelse
Som udtryk for boligens størrelse er der anvendt to mål:
Antal værelser og boligens samlede areal.

7.3.1. Antal værelser
Som værelser regnes samtlige rum, der er af en sådan
beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer,
gulve og vægge, at de må anvendes til beboelse, selv om
de rent faktisk har anden anvendelse som fx hobbyrum,
kontor eller andet erhvervsmæssigt brug.
Rum, som er indrettet til speciel anvendelse (køkken,
badeværelse, entré og gang, bryggers, viktualierum, opbe
varingsrum) medregnes ikke som værelser.
Kamre regnes som hele værelser.
I beregningen af antal personer pr. værelse er boliger
med uoplyst værelsesantal udeladt.

Opvarmningsmiddel i enfamiliehuse
Opvarmningsmidlet er kun oplyst for enfamiliehuse med
centralvarme fra eget anlæg eller med ovne.
Følgende kategorier forekommer:
1.
2.
3.
4.
5.

Boliger med toilet, centralvarme og bad
Boliger med toilet og centralvarme, men uden bad
Boliger med toilet og bad, men uden centralvarme
Boliger med toilet i øvrigt
Boliger uden toilet, men med centralvarme
Boliger uden toilet og uden centralvarme
Uoplyst installationsforhold

Olie, petroleum, flaskegas
Fast brændsel
Gasværksgas
Elektricitet
Andet

Opvarmningsmiddel i boliger i flerfamiliehuse og andre boli
ger
Opvarmningsmidlet er kun oplyst for boliger i bygninger
med centralvarme fra eget anlæg.
Følgende kategorier forekommer:

7.3.2. Samlet areal
Arealet er målt til ydersiden af ydervægge (bruttoetage
areal).
Arealet omfatter samtlige rum i boligen. For enfamilie
huse indebærer dette, at man medregner arealet af den
udnyttede del af tagetagen samt arealet af de rum i kælde
ren, der må anvendes til beboelse, inklusive areal af vaske

1. Olie
2. Fast brændsel
3. Andet
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BBR-adressens boliger, får boligen tildelt koden »beboet af
ejer«. Øvrige beboede boliger betragtes som »udlejet« og
resten som »ikke beboet«.
Koden for udlejningsforhold er indsat i den BBR-kopi,
som Danmarks Statistik får stillet til rådighed. Da der ved
den nævnte samkørsel i de kommunale edb-centraler ikke
foretages en tidsafgrænsning som i boligstatistikregistret,
kan der i tællingen forekomme beboede boliger med udlej
ningsoplysningen »ikke beboet« og lignende uoverensstem
melser.

rum, fyrrum, viktualierum, eller areal som anvendes til
erhverv. Omvendt medregnes i flerfamiliehuse og andre
bygninger ikke arealet af kælder og loftsrum, der ligger
adskilt fra den enkelte bolig.
Adgangsarealet (trapper, gange m.m.) er medregnet i
boligens areal. I bygninger med flere boliger eller erhvervs
enheder er adgangsarealerne fordelt med lige store andele
til de enkelte boliger. Endvidere medregnes indbyggede
altaner.
I beregningen af det gennemsnitlige antal m2 pr. bolig og
antal m2 pr. person er boliger med uoplyst areal udeladt.

7.6.3. Ejerlejligheder
I tællingen findes en markering af, hvilke boliger der er
ejerlejligheder.
En ejerlejlighed er en lejlighed, der ejes som en særskilt
juridisk enhed. En sådan kan kun oprettes i ejendomme,
der i deres helhed opdeles i ejerlejligheder. Samtidigt
anses hver ejerlejlighed som en selvstændig fast ejendom.
En ejerlejlighed kan være beboet af ejeren eller være
udlejet. I bygninger, der udstykkes i ejerlejligheder, kan
hidtidige lejere fortsætte som lejere, såfremt de ikke ønsker
at købe lejligheden.

7.4. Opførelsesår
Denne oplysning refererer til opførelsestidspunktet for
den bygning, hvori boligen er beliggende.
7.5. Køkkenforhold
Boligerne er fordelt på følgende grupper efter køkkenfor
hold:
1. Eget køkken

2. Adgang til fælles køkken

7.6.4. Husleje
I tællingsmaterialet indgår oplysning om den årlige hus
leje pr. 1. januar 1981 for boliger, der samme dato ikke var
beboet af ejeren.

3. Fast kogeinstallation i værelse eller på gang

4. Ingen fast kogeinstallation.

7.6. Økonomiske og juridiske kendetegn m.m.
7.6.1. Ejerforhold
Der skelnes mellem følgende kategorier:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Privatpersoner eller interessentskaber
Almennyttige boligselskaber
Aktieselskaber, anpartsselskaber og lignende
Private andelsboligforeninger
Andre foreninger, legater eller selvejende institu
tioner
Den kommune, hvori ejendommen er beliggende
Andre kommuner
Amtskommuner
Staten
Andet, herunder bygninger, der er opdelt i ejerlejlig
heder

8. Summariske mål
8.1. Erhvervsfrekvens
Erhvervsfrekvensen angiver, hvor mange der er i erhverv
i forhold til den samlede befolkning. Erhvervsfrekvensen
beregnes for forskellige befolkningsgrupper, fx køn- og
aldersgrupper. Således angiver erhvervsfrekvensen for de
25-29 årige kvinder, hvor mange af disse, der er i erhverv i
forhold til samtlige 25-29 årige kvinder.

7.6.2. Udlejningsforhold
Boligerne er fordelt efter udlejningsforhold i grupperne:
1. Udlejet (beboet, men ikke af ejer)
2. Beboet af ejer
3. Ikke beboet

8.2. Boligfrekvens
Udgangspunktet for beregning af boligfrekvensen er ud
vælgelse af en boligrepræsentant for alle private husstande
i egentlige boliger. I denne sammenhæng er den ældste
person i husstanden valgt som boligrepræsentant. Boligfre
kvensen angiver, hvor mange der er boligrepræsentanter i
forhold til den samlede befolkning. Boligfrekvensen bereg
nes for forskellige befolkningsgrupper, fx køn-, alder- og
civilstandsgrupper. Således angiver boligfrekvensen for de
50-59 årige mænd, hvor mange af disse der er boligrepræ
sentanter i forhold til samtlige 50-59 årige mænd.

Oplysninger om udlejningsforhold er dannet i kommune
data ved samkøring af BBR, det fælleskommunale ejendomsstamregister, som omfatter alle ejendomme i landet,
og det regionale folkeregister. Det regionale folkeregister er
den version af CPR, som den enkelte kommune fører.
Ved samkøringen, der er foretaget i marts 1981, undersø
ges om ejeren af en ejendom eller ejerlejlighed i ejendomsstamregistret findes tilmeldt på en af ejendommens/ejerlejlighedens boligadresse(r) i folkeregistret. Søgningen sker
ved hjælp af personnummeret, som findes både i ejendomsstamregistret og i folkeregistret. Findes ejeren i en af
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områder så betydelige forskelle, at ændringer i tællingsre
sultaterne ikke uden videre kan tilskrives de reelle ændrin
ger, der er sket i den mellemliggende periode. På eet
område er der dog ikke forskel mellem de to tællinger,
nemlig med hensyn til afgrænsningen af personkredsen og
oplysninger som køn, alder, civilstand m.v., hvor begge
tællinger bygger på oplysningerne i folkeregistrene og
CPR-registret. En nærmere redegørelse for forskellen i
begreber, definitioner og klassifikationer samt for konse
kvenserne heraf for sammenligneligheden af resultaterne
fra tællingen i 1970 og tællingen i 1981 vil blive givet i
dokumentationspublikationen. Forskelle i begreber og defi
nitioner mellem 1976- og 1981- tællingen er nævnt i afsnit
tet om definitioner og begreber.

9. Ændringer i forhold til tidligere tællinger
Folke- og boligtællingen 1981 belyser i det store og hele
de samme emner som 1970- tællingen, der var den hidtil
mest omfattende tælling, der er gennemført i Danmark.
Imidlertid er der så store forskelle mellem de to tællinger, at
det er vanskeligt at drage bestemte konklusioner af en
sammenligning af tællingsresultaterne. Først og fremmest
giver ændringen i tællingsteknik - fra indsamling af oplys
ninger på spørgeskemaer besvaret direkte af de enkelte
personer/husstande til udtræk og sammenfletning af oplys
ninger fra forskellige registre - anledning til en række svært
gennemskuelige forskelle. Også med hensyn til definitio
ner, begreber og klassifikationer ¡øvrigt er der på flere

Folke- og boligtællingen og den løbende statistik
Selv om de løbende statistikker og folke- og boligtællin
gen bygger på samme statistikregistre, vil der i nogle
tilfælde være forskel på opgørelser, der vedrører samme
fordeling. En årsag hertil kan være, at der indgår forskellige
befolkningsgrupper i tællingerne, fx enten personer, der i
løbet af 1980 har været bosat i Danmark eller personer, der
pr. 1. januar 1981 var bosat i Danmark.
Folke- og boligtællingens befolkningsramme er befolk
ningen pr. 1. januar 1981. Der er derfor en fuldstændig
overensstemmelse mellem folke- og boligtællingsopgørel
sen og opgørelsen i Statistisk Tabelværk 1981:1, Befolknin
gen i de enkelte kommuner pr. 1. januar 1981, fordelt efter
køn, alder og ægteskabelig stilling.
Med hensyn til boligopgørelserne fremkommer en forskel
(mellem folke- og boligtællingens og boligtællingens opgø
relser) i antallet af egentlige boliger (og i antallet af perso
ner, der bor i egentlige boliger). Det skyldes, at flere boliger
defineres som fælleshusholdningsboliger i fælleshushold
ningsmodulet end i bygnings- og boligregistret. Fælleshus
holdningsmodulet var ikke etableret på det tidspunkt, da
boligtællingen pr. 1. januar 1981 fandt sted.

Som tidligere nævnt anvendes de enkelte statistikregi
stre også til de løbende statistikker, nemlig:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Befolkningsstatistik
Boligstatistik
Beskæftigelsesstatistik
Pendlingsstatistik
Uddannelsesstatistik
Indkomst- og formuestatistik
Arbejdsløshedsstatistik

Der er derfor en nær sammenhæng mellem folke- og
boligtællingen og de løbende statistikker og det offentlig
gjorte tabelmateriale må ses i sammenhæng med det, der
er udsendt inden for de nævnte statistikområder. Formålet
med folke- og boligtællingen er i denne henseende at
offentliggøre talmateriale for mindre geografiske områder
end det sædvanligvis sker i de årlige statistikker. Endvidere
at belyse sammenhænge, som ikke fremkommer i den
offentliggjorte, årlige statistik.

Oplysninger på servicebasis
per, fx for amtskommuner, kommuner, sogne eller byer
med mindst 1 000 indbyggere. En tabelsamling kan også
leveres for et område, der er sammenlagt af flere sogne
eller kommuner. Nærmere oplysning om standardtabel
samlingerne fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.
Endelig kan mod betaling udarbejdes tabeller udformet
efter brugerens ønsker - med de begrænsninger, som
sættes af diskretionshensyn.
Prisen afhænger af omkostningerne ved udarbejdelsen
af tabellerne og vil følgelig være mindre i jo højere grad, der
benyttes begreber og inddelinger, der allerede har været
anvendt i tællingen.

Udover de offentliggjorte resultater er udarbejdet en del
supplerende tabeller for kommuner, amtskommuner og
hele landet. En del tabeller er stillet til rådighed for de
enkelte kommuner og amtskommuner med resultater for
deres eget område. Disse tabeller kan ¡øvrigt rekvireres i
Danmarks Statistik mod betaling.
Der er endvidere udarbejdet et serviceberedskab, der be
står i tabelprogrammer for en række standardtabelsamlin
ger. Beredskabet er udarbejdet for at imødekomme beho
vene for statistik for lokalt afgrænsede områder og for at
belyse enkelte emner mere detaljeret end i publikationerne.
Standardiseringen består bl.a. i at tabellerne til den
fastsatte pris kun leveres for i forvejen fastlagte områdety
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