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1 FORMÅL 
Borgerområdet er et af de tre tværgående dataområder i FLIS (Borger, Økonomi, Personale), som fungerer 

som fælles referenceramme for de øvrige faglige områder. Derudover dannes der nogle få nøgletal alene 

på baggrund af Borgerområdet. 

Datagrundlaget er baseret på det Centrale Person Register (CPR), som leverer data til FLIS dagligt.  

2 DATAKVALITET 
Borgerområdet er kendetegnet ved meget stabil drift. Reglerne på området er til gengæld komplekse, og 

der foretages en del efterregistreringer. Dette kan betyde, at Borgerområdet i FLIS kan afvige fra andre 

datakilder. 

2.1 Kvaliteten af data i CPR  

Kvaliteten af data i CPR er høj, men der er mindre afvigelser i data tilbage i tid, hvor det er konstateret, at 

datokæderne for civilstand og adresser ikke er komplette eller er overlappende.  

CPR-kontoret oplyser at de manglende registreringer er af ældre dato, og det er ikke i alle tilfælde muligt at 

foretage en maskinel genopretning. 

Hvis datokæderne for historik er ukorrekte, kan det have en indflydelse på befolkningens bevægelser, 

såsom udrejste, indrejste, forsvundne, genfundne mv. Det skyldes vi tæller fødte, døde, indvandrede, 

udvandrede, genfundne, forsvundne borger borgere i kommunerne via match mellem adresse til- og 

fraflytning og dato for hændelse. 

Vi har observeret, at der er borgere hvor status for hændelse ikke matcher dato for til- eller fraflytning fra 

adresse i kommunen. Det er få kommuner, hvor denne type registrering optræder, og forholdene er primært 

registreret i én kommune. Problemet er størst ved registrering af udrejste, der er registreret som forsvundet 

før udrejse. 

Eksempel 1 

 

På Danmarks Statistik findes der link til rapport fra 2017 om datakvaliteten i CPR: Notat (dst.dk) 

• I CPR-registeret ligger der følgende forløb for en borger: 

 

• Borgeren vil være registreret som forsvundet og ikke genfundet og udrejst.                                            

•   

•  

•  

https://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/GetArchiveFile.aspx?fi=1491763273&fo=0&ext=kvaldel
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2.2 Afvigelse ift. Danmarks Statistik 

Danmarks Statistik (DST) er nok den mest udbredte kilde til folketal i Danmark. DSTs tal dækker behovet 

for at kunne følge befolkningsudviklingen på en række overordnede parametre, men det er ikke muligt at 

følge enkelte borgere. I FLIS skal korrekte og opdaterede adresseoplysninger derimod kunne ske på 

personniveau. Det betyder, at FLIS til stadighed opdaterer sine folketal, også historisk, mens DST stopper 

med at opdatere folketallet, når tallet er blevet publiceret første gang efter en måned. 

DST publicerer folketallet for fx 1.kvartal 2021 (dvs. 1.januar), i februar 2021 med alle efterregistreringer og 

tilbagereguleringer i 30 dage efter d.1.januar. Det samme gør FLIS. Forskellen er at FLIS måneden efter 

publicerer tal, som har ændret sig på baggrund af yderligere tilbagereguleringer modtaget fra kommunerne, 

DST ændrer ikke tallet. Over tid kan det betyde, at de to udgaver af folketallet for 1.januar 2021 fjerner sig 

fra hinanden. I nogle kommuner vil det ene folketal være højere end det andet, andre steder vil det være 

omvendt. Det kommer an på hvilke tilbagereguleringer, som kommunerne indberetter. Forskellen kan over 

tid blive på 1-2%. 

Eksempel 2 

 

3 TIDSSERIE 
I FLIS DM-lag udstilles data for rullende 10 år.  

I DSA udstilles hele CPR’s historik i kraft af etableringsudtrækket der går tilbage til 1968. 

4 SYSTEMER PÅ BORGEROMRÅDET 
Datagrundlaget er baseret på et etableringsudtræk fra det Centrale Person Register (CPR), hvorfra der via 

Serviceplatformen leveres daglige data til FLIS. 

Det er kommunerne, som opdaterer CPR, så selvom der er et samlet register, kan der være forskel på 

opdateringsprocedurer og frekvens. 

4.1 Registre i CPR 

Samlet set består CPR af tre dele: 

- CPR - indeholdende personer, der har eller har haft bopæl i Danmark. 

En borger melder tilflytning til Korsbæk kommune pr. 1. januar den 1. februar, i FLIS vil borgeren tælle 

med 1 som tilflyttet i januar, i Danmarks Statistik vil borgeren ikke tælle med som tilflyttet i januar. 

 

En borger melder fraflytning fra Korsbæk kommune pr. 1. januar den 1. februar, i FLIS vil borgeren 

tælle med 1 som fraflyttet i januar, i Danmarks Statistik vil borgeren ikke tælle med som fraflyttet i 

januar. 
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- Vejregisteret – Register over det danske vejnet, samt administrative inddelinger 

- Myndighedsregisteret – indeholdende register over myndigheder, såsom kommuner, sogne, lande. 

Indeholder blandt andet den autoritative liste over kommunenumre. (Myndighedsregisteret 

anvendes ikke direkte i FLIS, men udstilles) 

- Skoledistrikter fra LIFA der vedligeholder distrikterne efter de blev udfaset fra CPR registeret 

Vejregisteret er under udfasning og vil på sigt erstattes af et antal af de nye offentlige 

grunddataregistre.  

5 OPDATERING AF DATA 
FLIS modtager tre forskellige registre fra CPR: 

- CPR-registeret – daglig leverance på alle hverdage 

- Vejregisteret – daglig leverance på alle hverdage  

- Myndighedsregisteret – månedlig leverance (Myndighedsregisteret anvendes ikke direkte i FLIS, 

men udstilles vis DSA) 

Disse leverancer samles frem til d. 1. i måneden og indlæses i FLIS. Dvs. at alle bevægelser, som er 

modtaget frem til d. 1. indgår i månedens kørsel.  

6 BEGREBER 

6.1 Befolkningens bevægelser  
Nogle af de mest centrale begreber på borgerområdet er relateret til flytninger og befolkningens 

bevægelser. De er beskrevet i nedenstående oversigt.  

Antal borgere 

primo måneden 

      

+ Tilflyttede + Indvandrede + Fødte + Genfundne  
Antal borgere 

ultimo måneden  - Fraflyttede - Udvandrede - Døde - Forsvundne = 

 ↓ ↓ ↓    

 Netto 

tilflyttede 

Netto 

indvandrede 

Fødsels 

overskud 

   

 

Udgangspunktet er, at folketallet opgøres ved månedsskiftet. Dvs. at en borger der er fraflyttet en 

kommune d.1. i måneden tæller med i antal borgere i denne måned. 
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Eksempel 3 

 

6.2 Tilflyttede 
En borger tæller som tilflyttet i en måned, hvis tilflytningsdato til en adresse i kommunen er i den givne 

måned og borgerens seneste adresse er en kendt adresse i en anden dansk kommune.  

6.3 Fraflyttede 
En borger tæller som fraflyttet i en måned, hvis fraflytningsdato fra en adresse i kommunen er i måneden 

og den efterfølgende adresse er en kendt adresse i en anden dansk kommune.  

6.4 Indvandrede 
En borger tæller som indvandret til en kommune i en måned, hvis der er sammenfald mellem 

indvandringsdato samt tilflytningsdato til en adresse i kommunen.  

6.5 Udvandrede  
En borger tæller som udvandret til en kommune i en måned, hvis Borgerstatus = 80 (Udrejst) og der er 

sammenfald mellem udvandringsdato samt fraflytningsdato fra en adresse i kommunen.  

6.6 Fødte 
En borger tæller som født i en måned, hvis tilflytningsdato til en adresse i kommunen er lig fødselsdato og 

fødselsdato er i løbet af måneden. 

6.7 Døde 
En borger tæller som død i en måned, hvis der registreres et skifte til Borgerstatus = 90 (Død) i måneden, 

hvis personen har boet i kommunen på dødsdatoen og personen er født før dødsdagen. 

6.8 Dødfødt 
Et barn, der kommer til verden uden tydelige tegn på liv (dvs. ånder, skriger eller græder) efter 

svangerskabets 22. uge. Hvis der er sammenfald mellem fødselsdato og dødsdato registreres det som en 

dødfødt. 

Tid Kommune Borger Borger 
Fraflyttet 

Borger 
Tilflyttet 

Kommentar 

Nov-2017 Hillerød 1 1 0 Fraflyttet Hillerød den 5. 

november 

Nov-2017 Furesø 0 0 1 Tilflyttet Furesø den 5. 
november 

Dec-2017 Furesø 1 0 0 Bor i Furesø 

 

Borgeren fraflytter Hillerød og tilflytter Furesø. I november tæller borgeren med primo måneden i 

Hillerød. I november måned tæller borgeren ligeledes med som tilflyttet i Furesø og vil indgå i Furesøs 

primo tal for december måned. 
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6.9 Genfundne 
En borger tæller som genfundet til en kommune i en måned, hvis der er sammenfald mellem 

genfindingsdato samt tilflytningsdato til en adresse i kommunen.  

6.10 Forsvundne 
En borger tæller som forsvundet fra en kommune i en måned, hvis der registreres et skifte til Borgerstatus = 

70 (Forsvundet) og der er sammenfald mellem forsvindingsdato samt fraflytningsdato fra en adresse i 

kommunen.  

6.11 Intern tilflyttede 

En borger, der flytter intern i kommunen, det er muligt at følge hvor borgerne flytter fra og til internt i 

kommunen.  

6.12 Intern fraflyttede 

En borger, der flytter intern i kommunen, det er muligt at følge hvor borgerne flytter fra og til internt i 

kommunen.  

6.13 Betalingskommune  
Betalingskommune i FLIS hentes fra CPR, i form af kommunale forhold. 

6.14 Bopæl  
Borgerens folkeregisteradresse. 

6.15 Borgerstatus:  
Registreringen i personregisteret har en overordnet status for om borgeren er aktiv eller inaktiv, samt en 

række underliggende typer.  

01 = Aktiv, bopæl i dansk folkeregister 

03 = Aktiv, speciel vejkode (9900-9999) i dansk folkeregister 

05 = Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister 

07 = Aktiv, speciel vejkode (9900-9999) i grønlandsk folkeregister 

10 = Inaktiv, reserveret personnummer 

20 = Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister, men tildelt personnummer af skattehensyn 

30 = Inaktiv, annulleret personnummer 

50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer 

60 = Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn 

70 = Inaktiv, forsvundet 
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80 = Inaktiv, udrejst 

90 = Inaktiv, død 

97 = Opdateres ikke fra CPR (ikke officiel CPR-kode) * 

99 = Ukendt (ikke officiel CPR-kode) * 

6.16 Civilstand  
Partnerskabsstatus, der kan antage følgende værdier: 

U = Ugift 

G = Gift 

F = Fraskilt 

E = Enke/Enkemand 

D = Død 

P = Registreret partnerskab 

O = Ophørt registreret partnerskab 

L = Længstlevende partner 

6.17 Kirkemarkering  
Kirkemarkeringer der kan antage følgende: 

F = Medlem af folkekirken 

M = Medlem af valgmenighed (og folkekirken) 

S = Fri for kirkeskat eller udrejst 

U = Udenfor folkekirken 

A = Afventer markering 

6.18   Adressebeskyttet  
Det angives om personen er navne- og adressebeskyttet under beskyttelsesgruppe 1 i henhold til CPR-

lovens kap 7 og 8.  

6.19 Umyndighed  
Det angives om personen er under værgeforhold, med følgende værdier: 

0 = Ikke værge  

1 = Værge tilknyttet borgeren 
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6.20 Personnummer Far og Personnummer Mor  
Bemærk, at der kun findes registrering af forældre, der er aktive i det danske personregister. 

6.21 Statsborgerskab  
Statsborgerskab i følge CPR-registeret, men udstilles i et hierarki af lande og regioner, som er opbygget i 

de forretningsmæssige referencedata for FLIS i tabellen Landekoder. 

6.22 Forældremyndighed  
Forældremyndighedsindehaver i følge CPR-registeret. Der modtages udelukkende 

forældremyndighedsoplysninger på aktive borgere der er under 18 år. Historisk vil man derfor ikke kunne 

se hvem der var forældremyndighedsindehaver for børn under 18 år. 

Forældremyndighedsindehaver kan være: 

• Ukendt 

• Fælles forældremyndighed 

• Mor forældremyndighed 

• Far forældremyndighed 

• Anden indehaver 

6.23 Fraflytningsadresse 

Indeholder oplysning om fraflytningsadresse og evt. fraflytningskommune, hvis fraflytning er sket 

mellemkommuner. 

6.24 Tilflytningsadresse 

Indeholder oplysning om tilflytningsadresse og evt. tilflytningskommune, hvis tilflytning er sket 

mellemkommuner. 

6.25 Herkomst 

Indeholder oplysning om borgernes herkomst inddelt i følgende grupper: 

- Dansk oprindelse 

- Indvandrere 

- Efterkommere 
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Dansk oprindelse 

Mindst én forælder, er både dansk statsborger og født i Danmark.  

Indvandrere 

Indvandrere er: 

- Født i udlandet 

- Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark.  

- Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes 

personen også som indvandrer. 

Efterkommere 

Efterkommere er: 

- Født i Danmark.  

- Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark.  

- Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger og 

født i Danmark, opfattes personen også som efterkommer.  

- Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke 

blive klassificeret som efterkommere, men som personer med dansk oprindelse.  

- Fastholder danskfødte forældre begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive  

klassificeret som efterkommere. 
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6.26 Skoledistrikter 

Indeholder oplysning om det skoledistrikt som borgerens adresse er placeret i. 

7 INDHOLD AF FLIS BORGER 

7.1 Kommunespecifikt data 

I de kommunespecifikke data er det muligt at tilgå data helt ned på individ niveau og adressetilhørsforhold. 

 
 

Stat

us  

Født Død Til- 

flyttet 

Fra- 

flyttet 

Ind- 

rejst 

Ud- 

rejst 

Gen-

fundet 

For-

svundet 

Død-

født 

Intern 

til- 

flyttet 

Intern 

fra-

flyttet 

DimBorger X X X X X X X X X X X X 

DimLandstats

borgerskab 

X X X X X X X X X X X X 

DimGeogra

fiAdresse_

ForrigeMå

ned 

X X X X X X X X X X X X 

DimGeogra

fiAdresse 

X X X X X X X X X X X X 

DimGeogra

fiAdresse_

NæsteMån

ed 

X X X X X X X X X X X X 

DimTid X X X X X X X X X X X X 

DimKom-

muneBopæl 

X X X X X X X X X X X X 

DimKom-

muneBetal-

ingskom-

mune 

X X X X X X X X X X X X 

DimAlder X X X X X X X X X X X X 
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7.2 Benchmark data 

Der er dannet en borgertabel (FactBorgerAggr)der indeholder oplysninger om antal borgere og flytninger 

over kommunegrænser for alle kommuner. Datamarten indeholder til gengæld ikke oplysninger om enkelte 

individer og deres adressetilhørsforhold. 

I datamarten dannes samtidig en tabel (FactØkonomiAggr) med oplysninger om alle kommuners forbrug og 

budget på de Indenrigsministeriets autoriserede kontoplanniveauer (Se vejledning til Økonomi-området). 

Tilsammen kan de to tabeller anvendes til at danne benchmark nøgletal på alle autoriserede niveauer af 

kontoplanen opgjort i forhold til alle relevante aldersgrupperinger. 

 

F.eks. 

𝑈𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙 5.25.15 𝐹𝑟𝑖𝑡𝑖𝑑𝑠ℎ𝑗𝑒𝑚

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 6 − 9 å𝑟𝑖𝑔𝑒
 

 

Eller en samlet opgørelse af regionens samlede flyttemønstre. 

 

Indhold af FactBorgerAggr 
 

Stat

us  

Født Død Til- 

flyttet 

Fra- 

flyttet 

Ind- 

rejst 

Ud- 

rejst 

Gen-

fundet 

For-

svundet 

Død-

født 

Intern 

til- 

flyttet 

Intern 

fra-

flyttet 

DimLandstats

borgerskab 

X X X X X X X X X X X X 

DimTid X X X X X X X X X X X X 

DimKom-

muneBopæl 

X X X X X X X X X X X X 

DimKom-

muneBetal-

ingskom-

mune 

X X X X X X X X X X X X 

DimAlder X X X X X X X X X X X X 
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8 NØGLETAL 
Data fra området Borger indgår i en lang række nøgletal på de andre dataområder. Typisk når en udgift 

skal ses i forhold til kommunens befolkning i den relevante aldersgruppe. På området Borger alene findes 

et lille antal nøgletal, der fokuserer på nogle helt overordnede demografiske parametre. Disse er skitseret i 

nedenstående figur og beskrevet i de efterfølgende afsnit 

For en fyldestgørende nøgletalsliste for dataområdet henvises til vejledningssitet www.eflis.dk. (→ 

Dokumentation – Generelt – Nøgletal) 

 

 

8.1 Flyttemønster 

Denne nøgletalsgruppe tager udgangspunkt i optælling ud fra de flyttemønster begreber, der er beskrevet i 

afsnit 6.1. 

8.1.1 Bevægelser pr. 1000 indbyggere 

Følgende nøgletalstyper er baseret på sammenholdelse af en type ændring i flyttetmønsteret i en måned 

sammenholdt med folketallet ved indgangen til måneden opgjort i 1000 personer.  

F.eks.: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑓𝑙𝑦𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑖 𝑙ø𝑏𝑒𝑡 𝑎𝑓 𝑚å𝑛𝑒𝑑 𝑋

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑚å𝑛𝑒𝑑 𝑋/1000
 

Det skal bemærkes, at der ikke dannes nøgletal for hhv. forsvundne og genfundne. 

Tabel 1 Nøgletal vedr. flyttemønstre pr 1000 indb. 

Andel døde personer pr. 1000 indb. 

Andel fødte personer pr. 1000 indb. 

Fraflytning pr. 1000 indb. 

Tilflytning pr. 1000 indb. 

Indvandring pr. 1000 indb. 

Udvandring pr. 1000 indb 

Borger

Flyttemønster
Udvikling i 

aldersgrupper

http://www.eflis.dk/
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8.1.2 Nettobevægelser 

Følgende to nettonøgletal ser på bevægelser ind og ud af kommunen set i forhold til hhv. andre danske 

kommuner og udlandet i en måned sammenholdt med folketallet ved indgangen til måneden.  

Det skal bemærkes, at der ikke dannes nettonøgletal for fødte, døde, forsvundne og genfundne.  

Tabel 2 Nøgletal vedr. nettoflytninger 

Nettotilflytning pr. 1000 indb. 

Nettoindvandring pr. 1000 indb. 

 

8.2 Udvikling i aldersgrupper i året 

Følgende nøgletal viser udviklingen i folketallet i løbet af et kalenderår for en række aldersgrupper.  

F.eks.: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑍 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑚å𝑛𝑒𝑑 𝑋 𝑖 å𝑟 𝑌

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑟𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑍 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝒋𝒂𝒏𝒖𝒂𝒓 𝑖 å𝑟 𝑌
 

 

Bemærk at nævneren altid ser på januar i året, så nøgletalsresultatet altid vil være 1 for januar måned i et 

vilkårligt år, mens det i løbet af de følgende måneder vil blive <1, hvis antallet af borgere falder og >1, hvis 

det stiger. 

Bemærk desuden, at udviklingen udover de ovenfor nævnte flyttemønstre også bliver påvirket af dem der i 

løbet af året med fødselsdage går ind eller ud af aldersgruppen. Samt at nøgletalsresultatet ikke ganges 

med 100 for at vise en procentandel. 

Tabel 3 Nøgletal vedr. udvikling af aldersgrupper 

Udvikling, Alle indbyggere (pct.) 

Udvikling, antal 0-6-årige (pct.) 

Udvikling, antal 7-17-årige (pct.) 

Udvikling, antal 18-66-årige (pct.) 

Udvikling, antal 67-79-årige (pct.) 

Udvikling, antal 79-84-årige (pct.) 

Udvikling, antal 85+ årige (pct.) 
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9 SYSTEMSKIFTE 
Ikke relevant da der kun registreres i CPR. 

10 FILTRE 
Ikke relevant, da der ikke bortfiltreres data 

11 NBI TEST 
På kommunernes administrationsportal, er det muligt at trække rapporter indeholdende eventuelle 

fejlregistreringer i kommunens fagsystem. 

For at tilgå administrationsportalen, https://admin.eflis.dk/login, skal man oprettes som brugere, samt tildeles 

rettigheder til at se rapporter for de pågældende dataområder. Vejledning til oprettelse af brugere findes på 

eflis.dk: https://www.eflis.dk/media/1236/vejledning-til-oprettelse-af-brugere.pdf.   

På borgerområdet er der 4 rapporter tilgængeligt. 

11.1 Borgere indrejst i kommunen uden match på tilflytningsdato 

Testen udsøger de borgere der er indrejst til kommunen, hvor dato for tilflytning på adresse i kommune ikke 

matcher +/- 1 dag.   

11.2 Borgere genfundet i kommunen uden match på tilflytningsdato 

Testen udsøger de borgere der er genfundet i kommunen, hvor dato for tilflytning på adresse i kommune 

ikke matcher +/- 1 dag.   

11.3 Borgere udrejst fra kommunen uden match på fraflytningsdato 

Testen udsøger de borgere der er udrejst fra kommunen, hvor dato for fraflytning på adresse i kommune 

ikke matcher +/- 1 dag.  

11.4 Borgere forsvundet fra kommunen uden match på fraflytningsdato 

Testen udsøger de borgere der er forsvundet fra kommunen, hvor dato for fraflytning på adresse i 

kommune ikke matcher +/- 1 dag.   

 

12 DATALEVERANCER 
Der kan bestilles datapakker indeholdende: 

• Data fra DSA 

• Datamart data 

https://admin.eflis.dk/login
https://www.eflis.dk/media/1236/vejledning-til-oprettelse-af-brugere.pdf
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Derudover dannes der kuber til DAK-rapportering. Definitioner af disse kuber kan også hentes fra FLIS. 

12.1 Rådata 

Da FLIS modtager data fra CPR i tværkommunale snitflader udstilles der ikke rådata. I stedet henvises til 

DSA laget, hvor data har været indlæst i FLIS og derfor kan filtreres til de enkelte kommuner. 

12.2 Data fra DSA  

Data fra DSA indeholder forarbejdede rådata, der er f.eks. påsat feltnavne samt dato for indlæsning til 

FLIS, Fagsystem navn mv. Ved bestilling af data fra DSA skal der foretages de samme overvejelser som 

ved bestilling af rådata, hvilket vil sige, at det skal overvejes, hvad data ønskes anvendt til. Hvis kommunen 

f.eks. ønsker at opbygge et datagrundlag for en given periode (f.eks. fra 1. januar 2013 - til dags dato) 

kræver det kendskab til hvilke regler, der gælder for modtagelse af data, f.eks. om der hver måned 

modtages alle eksisterende data (full-load), eller om der kun modtages ændringer i de eksisterende data 

(delta-load). Hvis kommunen ønsker at opbygge det fulde datagrundlag, anbefales det at kontakte 

FLIS@kombit.dk for hjælp til at specificere hvilke data, der skal bestilles, samt hvordan de skal indlæses. 

Dataudtræk fra CPR, der udstilles fra DSA laget 

Datakilde Udsnit Leveranceform 

P12160 CPR - 

Etableringsudtræk 

Indeholder fuldt udtræk fra CPR-registeret 

fra 1968 og frem. 

Leveret maj 2021  

P12170 CPR – 

Ændringsudtræk 

Oplysninger på borgere, hvor kommunen 

har været bopæls- eller 

betalingskommune de sidste 8 år. 

Leveret alle hverdage siden maj 

2021 med ændringer for 

enkelte borgere 

P02680 – 

Myndighedsregister 

Alle data Samtlige data leveres hver 

måned 

12.3 Datamart-data 

Data fra Datamartlaget indeholder forarbejdede data, hvor data er bearbejdet efter de regler og begreber, 

der er gældende for det givne dataområde. Data fra Datamartlaget indeholder altid alle data, der er 

modtaget i FLIS for det givne område. Ved bestilling vil man derfor altid modtage den seneste Datamart, 

der er udarbejdet i FLIS. 

 

 

 

 

 

mailto:FLIS@kombit.dk
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13 BILAG 1 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF 
STANDARDRAPPORTER 
 

13.1 Udvikling i folketallet 

Rapporten skal hjælpe med at give et overblik, over den overordnede udvikling i folketallet 1. januar for 

rullende 10 år.  

Opsætning: 

Type Dimension Felt Filter 

Filter Bopælskommune Kommunenummer Egen kommune 

Filter Tid Måned Januar 

Kolonne Tid  År        

Tæller  Første antal borgere  
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13.2 Udvikling i folketallet fordelt på aldersgrupper 

Rapporten skal hjælpe med at give et overblik, over den overordnede udvikling i folketallet 1. januar for 

rullende 10 år fordelt på aldersgrupper.  

Opsætning: 

Type Dimension Felt Filter 

Filter Tid Måned Januar 

Filter Bopælskommune Kommunenummer Egen kommune 

Kolonne Tid  År        

Række Alder Femårsgruppering  

Tæller  Første antal borgere  
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13.3 Udvikling i nettotilflytning 

Rapporten skal hjælpe med at give et overblik, over nettotilflytning pr år.  

Opsætning: 

Type Dimension Felt Filter 

Filter Bopælskommune Kommunenummer Egen kommune 

Række Tid År  

Tæller  Antal tilflyttede 

borgere 

 

Tæller  Antal fraflyttede 

borgere 

 

Tæller  Nettotilflytning  
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13.4 Udvikling i nettotilflytning fordelt på aldersgrupper 

Rapporten skal hjælpe med at give et overblik, over nettotilflytning pr år.  

Opsætning: 

Type Dimension Felt Filter 

Filter Bopælskommune Kommunenummer Egen kommune 

Filter Tid År Vælg år 

Række Alder Femårsgruppering  

Tæller  Antal tilflyttede 

borgere 

 

Tæller  Antal fraflyttede 

borgere 

 

Tæller  Nettotilflytning  
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13.5 Udvikling i nettoindrejste 

Rapporten skal hjælpe med at give et overblik, over nettoindrejste pr år.  

Opsætning: 

Type Dimension Felt Filter 

Filter Bopælskommune Kommunenummer Egen kommune 

Række Tid År  

Tæller  Antal indrejste 

borgere 

 

Tæller  Antal udrejste 

borgere 

 

Tæller  Nettoindrejse  
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13.6 Udvikling i gennemsnitsalder 

Rapporten skal hjælpe med at give et overblik, over udviklingen  gennemsnitsalder .  

Opsætning: 

Type Dimension Felt Filter 

Filter Bopælskommune Kommunenummer Egen kommune 

Filter Tid Måned Januar 

Række Tid År  

Tæller  Gennemsnitsalder for 

første antal borgere 
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13.7 Antal borgere registreret med betalingskommune 

Rapporten skal hjælpe med at give et overblik, over antallet af borgere bosat i kommunen med registreret 

betalingskommune.  

Opsætning: 

 

 

 

 

Type Dimension Felt Filter 

Filter Bopælskommune Kommunenummer Egen kommune 

Filter Tid År Væg år 

Kolonne Tid Måned  

Række Betalingskommune Kommune  

Tæller  Første antal borgere  


