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Registerdata 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen får gennem Danmarks Statistiks 

Forskningsservice adgang til omfattende registre til brug for udarbej-

delse af bl.a. ghettolisten.  

Nedenfor ses en liste over de årlige registre, som TBST modtager fra 

Danmarks Statistik, til brug for analyse af beboersammensætningen i 

almene boligafdelinger og boligområder: 

- Flytninger i Danmark 

- Bopælsændringer 

- Adresseregister 

- Indkomst 

- Familieforhold 

- Befolkning 

- Indvandrere og Efterkommere 

- Hustandsoplysninger 

- Kriminal-statistiske afgørelser 

- Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik  

- Uddannelser 

- Boligtælling 

 

www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Data/Register_Variabeloversigter 

www.dst.dk/extranet/forskningvariabellister/Oversigt%20over%20registre.html 

 

Beregning af de nye ghettokriterier pr. 1. december 2018 

Ved beregning af de nye ghettokriterier bibeholdes de fem hidtidige 

ghettokriterier, men kriterierne vedr. uddannelse og kriminalitet ju-

steres.  

http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Data/Register_Variabeloversigter
http://www.dst.dk/extranet/forskningvariabellister/Oversigt%20over%20registre.html
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Det betyder, at uddannelsesdata renses for alle selvrapporterede og 

skønnede/imputerede data, så der kun medregnes uddannelser, som 

er taget eller godkendt i Danmark, og som derfor kan bruges til at få 

et arbejde i det danske samfund. Samtidig ændres kriterieværdien fra 

50 pct. til 60 pct., idet uddannelseskriteriet bliver mere snævert med 

de rensede data.  

Kriminalitetskriteriet ændres således, at antallet af dømte nu opgøres 

i forhold til antallet af personer over den kriminelle lavalder. Derud-

over gøres kriteriet for andelen af dømte dynamisk, så det tager højde 

for udviklingen i kriminaliteten på landsplan. Grænseværdien for krite-

riets opfyldelse ændres fra 2,7 pct. til 3 gange landsgennemsnittet. 

 

Antal beboere: 

Boligområdet skal have mindst 1.000 beboere.  

 

Kriterie 1: Beboere uden arbejdsmarkedstilknytning 

Kriteriet er opfyldt, hvis andelen af beboere i alderen 18-64 år uden 

tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse overstiger 40 pct. af 

beboerne i samme aldersklasse.  

Vi beregner tallene på baggrund af en særlig tabel vi får fra Danmarks 

Statistik (registre i forskerdatabasen), der indeholder sociale indikato-

rer. Udgangspunktet for opgørelsen er statistikken over offentligt for-

sørgede, 16-64-årige. Det skal dog bemærkes, at personer på SU, fe-

riedagpenge, barselsdagpenge, sygedagpenge (fra beskæftigelse), 

fleksjob, fleksydelse samt efterlønsmodtagere ikke indgår. I beregnin-

gen indgår de beboere, der bor i området ved årets udgang. Der an-

vendes et gennemsnit for de seneste 2 år. 

 

Kriterie 2: Dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven 

og lov om euforiserende stoffer 

Kriteriet er opfyldt, hvis andelen af beboere dømt for overtrædelse af 

straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør 

mindst 3 gange landsgennemsnittet.  

I beregningen indgår de beboere, der bor i området ved årets udgang. 

Der indgår fældende domme, der er afsagt i det pågældende år. Det 

er uden betydning, om den dømte boede i området på det tidspunkt, 

hvor dommen blev afsagt. Beboere med flere domme i samme år ind-

går kun én gang i beregningen. Der anvendes et gennemsnit for de 

seneste 2 år. 
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Kriterie 3: Beboere kun med grunduddannelse 

Kriteriet er opfyldt, hvis andelen af beboerne i alderen 30-59 år, der 

alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.  

De anvendte uddannelsesdata renses for alle selvrapporterede og 

skønnede data, så der kun medregnes uddannelser, som er taget eller 

godkendt i Danmark – og som derfor kan bruges til at få et arbejde 

eller videreuddannelse i det danske samfund. Dvs. at imputere-

de/skønnede data, og samtlige oplysninger som stammer fra spørge-

skemaundersøgelser, betragtes som ”uoplyst”. 

 

Kriterie 4: Gennemsnitlig bruttoindkomst 

Kriteriet er opfyldt, hvis den gennemsnitlige bruttoindkomst for skat-

tepligtige i alderen 15-64 år eksklusive uddannelsessøgende udgør 

mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme 

gruppe i regionen. 

I beregningen indgår de beboere, der bor i området ved årets udgang. 

Beboere, der ikke har været skattepligtige i Danmark i hele året, ind-

går dog ikke.  

 

Kriterie 5: Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lan-

de 

Kriteriet er opfyldt, hvis andelen af indvandrere og efterkommere fra 

ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. 

 

Områdeafgrænsning 

Der vil i forbindelse med offentliggørelsen af ghettolisten blive lagt 

simple kort med matrikelafgrænsning over alle udsatte områder på 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside (opdateres årligt). 

Desuden vil der som bilag til de offentliggjorte lister være en oversigt 

over de boligafdelinger, der ligger i områderne. 
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Tabel 1. Opgørelsestidspunkter for data 

 

Beboere 
Uden-

for arb.marked 

I & E     

Dømte 

Kun  Gns. 

Område Ikke-vestlig grundskole indkomst 

 

  
  

 

(1.000 +) > 40 pct. > 50 pct. 

> 3 x lands- 

gennemsnit 

     > 60 pct. < 55 pct. 

Kriterier 

vedrører 

data for 

1. jan 2018 
Gens. for årene 

2016-17 
1. jan 2018 

Gens. for åre-

ne 2016-17 
1. jan 2018 

År 2016 (evt. 

2017) 

 

Danmarks 

Statistiks 

opdatering 

af data 

vedr. nye 

kriterier for 

2018 

Årlige registre 

– kommer ul-

timo 1. kvartal. 

Dvs. tallene 

som det så ud 

pr. 1/1 2018 

kommer i for-

året 2018. 

Årlige registre – 

særlig tabel med 

oplysninger om 

2017 kommer i 

løbet af efteråret 

2018.  

Årlige registre – 

kommer i 2. 

kvartal.  

Dvs. tallene 

som det så ud 

pr. 1/1 2018 

kommer i for-

året 2018. 

Årlige registre 

– kommer 

ultimo 1. 

kvartal. Talle-

ne for 2017 

kommer i 

foråret 2018. 

Årlige registre 

– kommer i 3. 

kvartal. 

Dvs. tallene 

som det så ud 

pr. 1./1 2018 

kommer i 

sensommeren 

2018. 

Årlige registre – 

kommer (som 

noget nyt) i løbet 

af 

året.             

Dvs. tallene som 

det så ud for året 

2017 kommer i 

efteråret 2018. 

 

 

 

 

 


