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Danmarks Statistik, Nationalregnskab 19. december 2012 

Fastprisberegninger LAG/- 

  Akt.nr. [Kategori] 

 

Til Produktivitetskommissionen  

Dokumentationsnotat 

I efteråret 2012 udarbejdede Nationalregnskabet, efter ønske 

fra Produktivitetskommissionen, en oversigt over 

fastprisberegningsmetoder i Nationalregnskabets 

tjenesteproducerende erhverv. Notatet beskriver indhold, 

omfang og de særlige forhold som gør sig gældende for 

oversigten. 

 

 

Oversigten omfatter de markedsmæssige serviceerhverv svarende 

til nationalregnskabets 117-grupperede branchekoder i 

intervallet fra  ”450010 ” til ”820000” . Herudover omfatter 

oversigten de fire brancher som vedrører bygge- og 

anlægsområdet. 

 

Målt i kroner omfatter oversigten 53 pct. af Danmarks samlede 

produktionsværdi i 2009. 

 

Oversigten inkluderer ikke brancher, som alene eller 

altovervejende producerer ikke-markedsmæssige tjenester fx 

brancherne ”Hospitaler (860010) ” og ”Organisationer og 

foreninger (940000)” . Disse brancher har alle en branchekode 

som ligger fra ”840021 ” og opefter. 

 

 

Oversigten er udarbejdet i et regneark med følgende indhold: 

 

Gruppe Kolonne Indhold 

   

Brancher 2009 B: 

Branchetekst 

Angiver brancheteksten 

svarende til 

nationalregnskabets 117-

gruppering. 

 D: Anvid Kode 1010, som angiver, 

at der er tale om 

produktionsværdier. 

 E: NBR117 Angiver branchekoden 

svarende til 

nationalregnskabets 117-

gruppering. 

 F: BP i L 

2009 

Angiver for hver branche 

produktionsværdien i 

løbende basispriser for 

året 2009. Tallene er 

angivet i tusind kroner. 

   

Produkter 2009 H: NRNR-tekst Viser teksten for de 

hovedprodukter som 

branchen fremstiller. 

Eksempelvis fremstiller 

branchen nybyggeri fire 

hovedprodukter, herunder 

boligbyggeri. 

 I: NRNR Viser koden svarende til 

Baggrund 

Omfang 

Indhold 
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branchens 

hovedprodukter. 

 J: Anvid Kode 1010, som angiver, 

at der er tale om 

produktionsværdier. 

 K: BP i L 

2009 

Angiver for hvert 

hovedprodukt 

produktionsværdien i 

løbende basispriser for 

året 2009. Tallene er 

angivet i tusind kroner. 

   

Metode 2009 M: 

Beskrivelse 

Beskriver hvilken metode 

der p.t. anvendes i 

fastprisberegningen for 

et givent hovedprodukt. 

Seneste endelige år er 

2009. 

   

Metodeskift O: 

Beskrivelse 

Beskriver eventuelle 

metodeskift i perioden 

fra 2002-2009. Produkter 

som er deflateret med 

samme metode i hele 

perioden 2002-2009 er 

markeret med grøn. 

Produkter som har 

skiftet metode i 

perioden 2002-2009 er 

markeret med blå. 

   

Klassificering 

2009 

Q: 

Beskrivelse 

Angiver for hvert 

produkt om den aktuelle 

deflateringsmetode 

(svarende til 

beskrivelsen i kolonne 

M) er en A-, B- eller C-

metode i henhold til 

Eurostats anbefalinger 

fra 2002. 

   

Anbefaling (fra 

2002) 

S: 

Beskrivelse 

Beskriver for hvert 

produkt, hvordan 

Eurostat anbefaler, at 

det pgl. produkt 

deflateres. 

 

Bemærk, at branchernes samlede produktionsværdi, for næsten 

alle brancher, er marginalt højere end summen af 

produktionsværdierne for branchens hovedprodukter. Årsagen 

til dette er, at stort set alle brancher har en lille 

produktion af produkter som ”frynsegoder, fri bil, fri pc ” , 

” egenproduceret software ” og ” licensbetalinger ”. 

 

 Som følge af seneste branchekonvertering er der er 

oprettet nye tjenesteprodukter fra og med 2007-TA'erne. 

Dette har betydet at visse nye T-NRNR har fået en ny 

sammenvejet deflator svarende til vægtene for de 

tidligere NRNR, som under den nye nomenklatur er slået 

sammen til ét NRNR (fx T562900). Disse tilfælde 

Særlige forhold 
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opfattes ikke som metodeskift rent deflateringsmæssigt, 

men kan have påvirket mængdeudviklingen. 

 

 Som det fremgår af oversigten er der for mange 

produkter efter 2007 indført deflatering ved SPPI-

prisindeks (producentprisindeks for tjenester). Denne 

metodeændring er samlet set den mest betydelige i 

perioden. 

 

 

Eurostat: “Handbook on price and volume measures in national 

accounts (2001) ”. 

 

Lars Gustafsson, tlf.: 3917 3487. 
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