
25.9.2014 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 54/1117 

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1201/2009 2014/EES/54/113 

frá 30. nóvember 2009 

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 763/2008 um manntal og 
húsnæðistal að því er varðar tækniforskriftir efnisþáttanna og sundurliðanir þeirra (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 763/2008 frá 9. júlí 2008 um manntal og húsnæðistal (1), 
einkum 4. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Til að tryggja að gögn um manntal og húsnæðistal í
aðildarríkjunum séu samanburðarhæf, og til að hægt sé
að gera áreiðanleg yfirlit yfir allt Bandalagið, verður að
skilgreina og sundurliða efnisþætti manntals og
húsnæðistals á sama hátt í öllum aðildarríkjunum, eins
og krafist er í reglugerð (EB) nr. 763/2008. Því skal
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins samþykkja
tækniforskriftir fyrir þessa efnisþætti og sundurliðun
þeirra eins og krafist er í reglugerð (EB) nr. 763/2008.

2) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska
hagskýrslukerfið.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr.

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um þær tækniforskriftir að 
efnisþáttum manntals og húsnæðistals og sundurliðanir á þeim 
sem þarf til að koma reglugerð (EB) nr. 763/2008 til 
framkvæmda. Tækniforskriftirnar sem gilda um gögnin sem 
senda á til framkvæmdastjórnarinnar fyrir viðmiðunarárið 
2011 eru skráðar í viðaukanum við þessa reglugerð. 

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 30. nóvember 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Joaquín Almunia 

framkvæmdastjóri. 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 329, 15.12.2009, bls. 29. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 25/2009 frá 1. apríl 
2011 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 37, 30.6.2011, 
bls. 27.  

(1) Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 14. 
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VIÐAUKI 

Tækniforskriftir fyrir efnisþætti manntals og húsnæðistals og sundurliðanir þeirra 

Tækniforskriftirnar eru settar fram sem hér segir: 

— Hver efnisþáttur er auðkenndur með fyrirsögn. 

— Á eftir fyrirsögn efnisþáttarins geta komið tækniforskriftir sem vísa almennt til þess efnisþáttar. 

— Þar á eftir er(u) sundurliðun/sundurliðanir efnisþáttarins/efnisþáttanna skilgreind/skilgreindar. Sumir efnisþættir eru 
sundurliðaðir í fleiri en einn þátt, hver með mismunandi nákvæmni. Í því tilviki táknar „H“ sundurliðun með mestu 
nákvæmni, „M“ táknar sundurliðun með nákvæmni í meðallagi og „L“ táknar sundurliðun með minnstu nákvæmni. 

— Niðurstöðutölurnar sem sundurliðanirnar gilda um eru auðkenndar. Hverri sundurliðun geta fylgt frekari tækniforskriftir 
sem tengjast sérstaklega þeirri sundurliðun. 

Skilgreiningarnar, sem mælt er fyrir um í 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 763/2008, gilda einnig um þessa reglugerð. 

Efnisþáttur: Vanalegur búsetustaður 

Þegar notuð er skilgreining á „vanaleg búseta“, sem gefin er í d-lið 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 763/2008, skulu aðildarríki 
fjalla um sérstök mál sem hér segir: 

a) búi einstaklingur reglulega á fleiri en einum stað á árinu skal sá staður þar sem viðkomandi ver meirihlutanum af árinu
vera talinn vanalegur búsetustaður, án tillits til þess hvort sá staður er annars staðar í landinu eða utanlands.
Einstaklingur sem vinnur fjarri heimili á virkum dögum og snýr þangað aftur um helgar skal þó telja heimili
fjölskyldunnar vera vanalegan búsetustað sinn, án tillits til þess hvort vinnustaðurinn er annars staðar í landinu eða
utanlands,

b) grunn- og framhaldsskólanemar og námsmenn sem dvelja fjarri heimili á skólaönninni skulu telja heimili fjölskyldunnar
vera vanalegan búsetustað sinn, án tillits til þess hvort þeir stunda nám sitt annars staðar í landinu eða utanlands,

c) háskólanemar sem dvelja fjarri heimili meðan á námi stendur skulu telja dvalarstað á starfstíma skóla vera vanalegan
búsetustað sinn, án tillits til þess hvort hann sé stofnun (t.d. heimavistarskóli) eða heimili í einkaeign og án tillits til þess
hvort þeir stunda nám sitt annars staðar í landinu eða utanlands. Sé skólinn á landinu er heimilt, í sérstökum
undantekningartilvikum, að telja heimili fjölskyldunnar vera vanalegan búsetustað, 

d) stofnun skal talin vanalegur búsetustaður allra þeirra íbúa sem hafa búið, eða líklegt er að búi, þar í 12 mánuði eða lengur
þegar manntalið er gert, 

e) almenna reglan, um hvar mestum af daglegum hvíldartíma er varið, gildir um einstaklinga sem gegna lögboðinni
herskyldu og einstaklinga í herafla sem búa í herbúðum,

f) talningarstaðurinn skal talinn vanalegur búsetustaður hvað varðar heimilislausa eða fólk sem ekki hefur þak yfir höfuðið,
hirðingja, flakkara og einstaklinga sem falla utan hugtaksins um vanalega búsetu,

g) þegar barn býr á tveimur stöðum til skiptis (t.d. ef foreldrar þess hafa slitið samvistir) skal telja þann stað, þar sem það
ver meiri tíma, vera vanalegan búsetustað þess. Sé jöfnum tíma varið hjá báðum foreldrum skal vanalegur búsetustaður
vera þar sem barnið gistir daginn þegar manntal er tekið.

Á grunni skilgreiningar um vanalegan búsetustað skulu einstaklingar, sem vanalega eru búsettir á talningarstað en eru 
fjarverandi, eða búist er við að séu fjarverandi, í styttri tíma en hálft ár þegar manntalið er gert, taldir vera fjarverandi til 
skamms tíma og eru því taldir með í heildarmannfjölda. Á móti kemur að ekki skal litið á að einstaklingar, sem búa, eða 
reiknað er með að búi, utan talningarstaðar í ár eða lengri tíma, séu fjarverandi til skamms tíma og því skal ekki telja þá með 
heildarmannfjöldanum. Þetta gildir án tillits til lengdar fjölskylduheimsókna sem þeir kunna að fara í stöku sinnum. 

Einstaklingar sem taldir eru upp en uppfylla ekki viðmið vanalegrar búsetu á talningarstað, þ.e. búa ekki eða reikna ekki með 
að búa á talningarstað í a.m.k. 12 mánuði samfleytt, eru álitnir vera viðstaddir til skamms tíma og því ekki taldir með í 
venjulegum heildarmannfjölda vanalegrar búsetu. 
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Landsvæði (1) GEO.N. GEO.L. GEO.M. GEO.H. 

0. Alls (innan aðildarlandsins) 0. 0. 0. 0. 

x. Öll NUTS 1 svæði aðildarlandsins x. x. x. 

x.x. Öll NUTS 2 svæði aðildarlandsins x.x. x.x. x.x. 

x.x.x. Öll NUTS 3 svæði aðildarlandsins x.x.x. x.x.x. 

x.x.x.x. Öll LAU 2 svæði aðildarlandsins x.x.x.x. 

(1) Kóðarnir „x.“, „x.x.“ og „x.x.x.“ eru háðir sameiginlegri flokkun hagskýrslusvæða (NUTS), kóðinn „x.x.x.x.“ flokkun staðbundinna 
stjórnsýslueininga (LAU), sem er í gildi í aðildarríkjunum 1. janúar 2011. Færslan „N“ auðkennir sundurliðunina sem vísar til innlends 
vettvangs. 

Sundurliðununum á „Landsvæði“ er ætlað að greina sundur allar samtölur eða millisamtölur sem vísa til einstaklinga 
(Vanalegur búsetustaður). Hana má einnig nota til að sundurliða eftir svæðum allar samtölur þar sem hvorki efnisþátturinn 
„Vanalegur búsetustaður“ né „Lega vinnustaðar“ á við. 

Hvað varðar sundurliðanirnar fyrir „Landsvæði“ skal nota útgáfu af flokkun hagskýrslusvæða (NUTS) og flokkun 
staðbundinna stjórnsýslueininga (LAU) sem er í gildi 1. janúar 2011. 

Efnisþáttur: Lega vinnustaðar 

Staðsetning vinnustaðar er landfræðilega svæðið þar sem starfandi launþegi sinnir atvinnu sinni. 

Vinnustaður þeirra sem eru aðallega heimavinnandi er sá sami og vanaleg búseta. Hugtakið „vinnandi“ vísar til vinnu sem 
unnin er af „launþega“, eins og hann er skilgreindur í efnisþættinum „Staða á vinnumarkaði“. Að vera „aðallega“ 
heimavinnandi þýðir að viðkomandi einstaklingur ver öllum eða mestum vinnutíma sínum heima og litlum eða engum tíma á 
öðrum vinnustað en heima. 

Lega vinnustaðar (1) LPW.N. LPW.L. 

0. Alls 0. 0. 

1. Innan aðildarlandsins 1. 1. 

1.x. Öll NUTS 1 svæði aðildarlandsins 1.x. 

1.x.x. Öll NUTS 2 svæði aðildarlandsins 1.x.x. 

2. Ekki innan aðildarlandsins 2. 2. 

3. Á ekki við (er ekki í vinnu) 3. 3. 

(1) Kóðarnir „1.x.“ og „1.x.x.“ eru háðir sameiginlegri flokkun hagskýrslusvæða (NUTS) sem er í gildi í aðildarríkjunum 1. janúar 2011. 
Færslan „N“ auðkennir sundurliðunina sem vísar til innlends vettvangs. 

Sundurliðanirnar á „Lega vinnustaðar“ er ætlað að greina sundur allar samtölur eða millisamtölur sem vísa til einstaklinga. 

Nota skal þá útgáfu af flokkun hagskýrslusvæða (NUTS) sem er í gildi 1. janúar 2011 fyrir sundurliðanirnar á „Lega 
vinnustaðar“. 

Efnisþáttur: Staður 

Staður er skilgreindur sem ákveðin íbúaþyrping, þ.e. svæði þar sem fólk býr í nær- eða samliggjandi byggingum. Slíkar 
byggingar geta verið: 

a) samfellt þéttbýli með skýrt afmörkuðum götum eða

b) þyrping bygginga sem ber viðurkennt, sérstakt staðarheiti, þótt hún sé ekki hluti af slíku þéttbýli eða

c) þyrping bygginga, þar sem hvergi er meira en sem nemur 200 metrum milli bygginga, þótt hún uppfylli hvorugt
framangreindra viðmiða.

Þegar þessi skilgreining er notuð skal litið svo á að tilteknir landnýtingarflokkar brjóti ekki upp samfellu þéttbýlisins. Flokkar 
þessir ná yfir: iðnaðar- og viðskiptahúsnæði og iðnaðar- og viðskiptaaðstöðu, almenningsgarða, leikvelli og garða, 
fótboltavelli og önnur íþróttamannvirki, brúaðar ár, járnbrautarspor, vatnaleiðir, bílastæði og önnur samgöngugrunnvirki, 
kirkjugarða og grafreiti. 
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Líta má á svæði staðbundinna stjórnsýslueininga 2 (LAU 2), þar sem heildarmannfjöldi er minni en 2000, sem einn stað. 

Staðarbúar eru skilgreindir sem einstaklingar er hafa vanalega búsetu á þeim stað. 

Setja skal uppskipta byggingu í flokkinn sem stendur fyrir þann fjölda einstaklinga sem hafa vanalega búsetu í byggingunni. 

Byggðarstig LOC. 

0. Alls 0. 

1. 1 000 000 og fleiri íbúar 1. 

2. 500 000 – 999 999 íbúar 2. 

3. 200 000 – 499 999 íbúar 3. 

4. 100 000 – 199 999 íbúar 4. 

5. 50 000 – 99 999 íbúar 5. 

6. 20 000 – 49 999 íbúar 6. 

7. 10 000 – 19 999 íbúar 7. 

8. 5 000 – 9 999 íbúar 8. 

9. 2 000 – 4 999 íbúar 9. 

10. 1 000 – 1 999 íbúar 10. 

11. 500 – 999 íbúar 11. 

12. 200 – 499 íbúar 12. 

13. færri en 200 íbúar 13. 

Sundurliðun á „Byggðarstig“ er ætlað að greina sundur allar samtölur eða millisamtölur eininga sem hægt er að staðsetja í 
„stöðum“, þ.m.t. allar samtölur eða millisamtölur sem vísa til einstaklinga. 

Efnisþáttur: Kyn 

Kyn SEX. 

0. Alls 0. 

1. Karlar 1. 

2. Konur 2. 

Sundurliðun á „Kyn“ er ætlað að greina sundur allar samtölur eða millisamtölur sem vísa til einstaklinga. 

Efnisþáttur: Aldur 

Sá aldur sem einstaklingur hefur náð á viðmiðunardegi skal tilgreindur (aldur í heilum árum). 

Aldur AGE.L. AGE.M. AGE.H. 

0. Alls 0. 0. 0. 

1. undir 15 ára 1. 1. 1. 

1.1. undir 5 ára 1.1. 1.1. 

1.1.1 undir 1 árs 1.1.1 

1.1.2. 1 árs 1.1.2. 

1.1.3. 2 ára 1.1.3. 

1.1.4. 3 ára 1.1.4. 

1.1.5. 4 ára 1.1.5. 

1.2. 5 til 9 ára 1.2. 1.2. 
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Aldur AGE.L. AGE.M. AGE.H. 

1.2.1. 5 ára 1.2.1. 

1.2.2. 6 ára 1.2.2. 

1.2.3. 7 ára 1.2.3. 

1.2.4. 8 ára 1.2.4. 

1.2.5. 9 ára 1.2.5. 

. 1.3 10 til 14 ára 1.3. 1.3. 

1.3.1. 10 ára 1.3.1. 

1.3.2. 11 ára 1.3.2. 

1.3.3. 12 ára 1.3.3. 

1.3.4. 13 ára 1.3.4. 

1.3.5. 14 ára 1.3.5. 

2. 15 til 29 ára 2. 2. 2. 

2.1. 15 til 19 ára 2.1. 2.1. 

2.1.1. 15 ára 2.1.1. 

2.1.2. 16 ára 2.1.2. 

2.1.3. 17 ára 2.1.3. 

2.1.4. 18 ára 2.1.4. 

2.1.5. 19 ára 2.1.5. 

2.2. 20 til 24 ára 2.2. 2.2. 

2.2.1. 20 ára 2.2.1. 

2.2.2. 21 árs 2.2.2. 

2.2.3. 22 ára 2.2.3. 

2.2.4. 23 ára 2.2.4. 

2.2.5. 24 ára 2.2.5. 

2.3. 25 til 29 ára 2.3. 2.3. 

2.3.1. 25 ára 2.3.1. 

2.3.2. 26 ára 2.3.2. 

2.3.3. 27 ára 2.3.3. 

2.3.4. 28 ára 2.3.4. 

2.3.5. 29 ára 2.3.5. 

3. 30 til 49 ára 3. 3. 3. 

3.1. 30 til 34 ára 3.1. 3.1. 

3.1.1. 30 ára 3.1.1. 

3.1.2. 31 árs 3.1.2. 

3.1.3. 32 ára 3.1.3. 

3.1.4. 33 ára 3.1.4. 

3.1.5. 34 ára 3.1.5. 

3.2. 35 til 39 ára 3.2. 3.2. 

3.2.1. 35 ára 3.2.1. 

3.2.2. 36 ára 3.2.2. 

3.2.3. 37 ára 3.2.3. 

3.2.4. 38 ára 3.2.4. 

3.2.5. 39 ára 3.2.5. 

3.3. 40 til 44 ára 3.3. 3.3. 

3.3.1. 40 ára 3.3.1. 
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Aldur AGE.L. AGE.M. AGE.H. 

3.3.2. 41 árs 3.3.2. 

3.3.3. 42 ára 3.3.3. 

3.3.4. 43 ára 3.3.4. 

3.3.5. 44 ára 3.3.5. 

3.4. 45 til 49 ára 3.4. 3.4. 

3.4.1. 45 ára 3.4.1. 

3.4.2. 46 ára 3.4.2. 

3.4.3. 47 ára 3.4.3. 

3.4.4. 48 ára 3.4.4. 

3.4.5. 49 ára 3.4.5. 

4. 50 til 64 ára 4. 4. 4. 

4.1. 50 til 54 ára 4.1. 4.1. 

4.1.1. 50 ára 4.1.1. 

4.1.2. 51 árs 4.1.2. 

4.1.3. 52 ára 4.1.3. 

4.1.4. 53 ára 4.1.4. 

4.1.5. 54 ára 4.1.5. 

4.2. 55 til 59 ára 4.2. 4.2. 

4.2.1. 55 ára 4.2.1. 

4.2.2. 56 ára 4.2.2. 

4.2.3. 57 ára 4.2.3. 

4.2.4. 58 ára 4.2.4. 

4.2.5. 59 ára 4.2.5. 

4.3. 60 til 64 ára 4.3. 4.3. 

4.3.1. 60 ára 4.3.1. 

4.3.2. 61 árs 4.3.2. 

4.3.3. 62 ára 4.3.3. 

4.3.4. 63 ára 4.3.4. 

4.3.5. 64 ára 4.3.5. 

5. 65 til 84 ára 5. 5. 5. 

5.1. 65 til 69 ára 5.1. 5.1. 

5.1.1. 65 ára 5.1.1. 

5.1.2. 66 ára 5.1.2. 

5.1.3. 67 ára 5.1.3. 

5.1.4. 68 ára 5.1.4. 

5.1.5. 69 ára 5.1.5. 

5.2. 70 til 74 ára 5.2. 5.2. 

5.2.1. 70 ára 5.2.1. 

5.2.2. 71 árs 5.2.2. 

5.2.3. 72 ára 5.2.3. 

5.2.4. 73 ára 5.2.4. 

5.2.5. 74 ára 5.2.5. 

5.3. 75 til 79 ára 5.3. 5.3. 

5.3.1. 75 ára 5.3.1. 

5.3.2. 76 ára 5.3.2. 
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Aldur AGE.L. AGE.M. AGE.H. 

5.3.3. 77 ára 5.3.3. 

5.3.4. 78 ára 5.3.4. 

5.3.5. 79 ára 5.3.5. 

5.4. 80 til 84 ára 5.4. 5.4. 

5.4.1. 80 ára 5.4.1. 

5.4.2. 81 árs 5.4.2. 

5.4.3. 82 ára 5.4.3. 

5.4.4. 83 ára 5.4.4. 

5.4.5. 84 ára 5.4.5. 

6. 85 ára og eldri 6. 6. 6. 

6.1. 85 til 89 ára 6.1. 6.1. 

6.1.1. 85 ára 6.1.1. 

6.1.2. 86 ára 6.1.2. 

6.1.3. 87 ára 6.1.3. 

6.1.4. 88 ára 6.1.4. 

6.1.5. 89 ára 6.1.5. 

6.2. 90 til 94 ára 6.2. 6.2. 

6.2.1. 90 ára 6.2.1. 

6.2.2. 91 árs 6.2.2. 

6.2.3. 92 ára 6.2.3. 

6.2.4. 93 ára 6.2.4. 

6.2.5. 94 ára 6.2.5. 

6.3. 95 til 99 ára 6.3. 6.3. 

6.3.1. 95 ára 6.3.1. 

6.3.2. 96 ára 6.3.2. 

6.3.3. 97 ára 6.3.3. 

6.3.4. 98 ára 6.3.4. 

6.3.5. 99 ára 6.3.5. 

6.4. 100 ára og eldri 6.4. 6.4. 

Sundurliðun á „Aldur“ er ætlað að greina sundur allar samtölur eða millisamtölur sem vísa til einstaklinga. 

Efnisþáttur: Hjúskaparstaða að lögum 

Hjúskaparstaða er skilgreind sem (lögleg) hjúskaparstaða einstaklings með tilliti til hjúskaparlaga (eða siðvenja) í landinu 
(þ.e.a.s. staða að lögum). 

Einstaklingur skal flokkaður samkvæmt nýjustu hjúskaparstöðu  sinni að lögum á viðmiðunardegi. 

Aðildarríkin skulu tilgreina gögn um skráða samvist ef þau hafa lagaramma um sambúð sem: 

a) leiðir til hjúskaparskyldna að lögum milli tveggja einstaklinga,

b) er ekki hjónaband og

c) útilokar einstakling sem er giftur, eða hefur lagaskyldum að gegna sem er afleiðing af slíkri núverandi sambúð, frá því að
skuldbinda sig á sama tíma til að gegna lagaskyldum sem koma til af nýju hjónabandi eða annarri slíkri sambúð við
annan einstakling. 
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Hjúskaparstaða að lögum LMS. 

0. Alls 0. 

1. Aldrei gifst og aldrei í skráðri samvist 1. 

2. Gift 2. 

 2.1. Í hjónabandi, karl og kona (valfrjálst) 2.1. 

 2.2. Í hjónabandi, makar af sama kyni (valfrjálst) 2.2. 

3. Ekkjur/ekklar (og ekki gift aftur eða í skráðri samvist) 3. 

4. Fráskilin (og ekki aftur gift eða í skráðri samvist) 4. 

5. Í skráðri samvist 5. 

 5.1. Í skráðri samvist, karl og kona (valfrjálst) 5.1. 

 5.2. Í skráðri samvist, makar af sama kyni (valfrjálst) 5.2. 

6. Skráðri samvist lauk með láti maka (og ekki aftur gift eða í nýrri skráðri samvist) 6. 

7. Skráðri samvist lauk með lögskilnaði (og ekki aftur gift eða í nýrri skráðri samvist) 7. 

8. Ekki skráð 8. 
 

Sundurliðun á „Hjúskaparstaða að lögum“ er ætlað að greina sundur allar samtölur eða millisamtölur sem vísa til 
einstaklinga. 

Í aðildarríkjum þar sem löggjöfin felur í sér ákvæði sem segir að giftir einstaklingar geti verið „skildir að borði og sæng“ 
skulu þeir einstaklingar sem eru „skildir að borði og sæng“ flokkaðir undir „gift(ur)“ (LMS.2.). 

Efnisþáttur: Staða á vinnumarkaði 

„Staða á vinnumarkaði“ eru núverandi tengsl einstaklings við atvinnustarfsemi, byggð á viðmiðunartímabili sem er ein vika 
sem getur verið tilgreind, nýliðin, fastsett, almanaksvika, síðasta heila almanaksvikan eða síðustu sjö dagarnir fyrir 
talninguna. 

Hugtakið „virkt þýði á vinnumarkaði eins og er“ nær yfir alla einstaklinga sem uppfylla kröfur um að teljast til vinnandi eða 
atvinnulausra einstaklinga. 

„Launþegi“ nær yfir alla einstaklinga frá 15 ára aldri sem í viðmiðunarvikunni: 

a) unnu a.m.k. eina klukkustund í launaðri eða annarri tekjuskapandi vinnu og fengu greitt í fé eða fríðu eða 

b) voru tímabundið frá starfi, sem þeir höfðu áður sinnt og verið formlega ráðnir til, eða verið tímabundið frá starfi í 
sjálfstæðum atvinnurekstri. 

Líta skal svo á að starfsmenn, sem voru tímabundið án vinnu, séu í launuðum störfum að því tilskildu að þeir hafi verið 
formlega ráðnir. Hugsanlegar orsakir fyrir slíkri tímabundinni fjarveru eru: 

a) sjúkdómur eða áverki, 

b) orlof eða frí, 

c) verkfall eða verkbann, 

d) menntunar- eða námsleyfi, 

e) barnsburðarleyfi eða foreldraorlof, 

f) skerðing á atvinnustarfsemi, 

g) tímabundið skipulagsleysi eða vinnustöðvun, t.d. vegna slæms veðurs, vélar- eða rafmagnsbilunar eða skorts á hráefni 
eða eldsneyti eða 

h) önnur tímabundin fjarvera með eða án leyfis. 
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Þegar ákvarðað er hvort um formlega ráðningu í vinnu sé að ræða skal leggja eftirfarandi viðmiðanir, eina eða fleiri, til 
grundvallar: 

a) samfellda greiðslu kaups,

b) fullvissu um að hægt verði að snúa aftur til vinnu að loknu óvissuástandi eða samkomulag um dag þegar snúa á aftur til
vinnu eða

c) tíma sem líður án þess að mætt sé í vinnu sem getur, eftir því sem við á, verið tíminn þar sem starfsmenn geta tekið á
móti bótum án skuldbindinga um að þiggja önnur störf.

Sjálfstætt starfandi einstaklingar (að undanskildum þeim sem vinna við eigin fjölskyldufyrirtæki) skulu taldir vera „í vinnu“ 
ef þeir hafa unnið sem slíkir í viðmiðunarvikunni eða eru tímabundið frá vinnu og fyrirtækið, sem þeir vinna hjá, heldur 
starfsemi sinni áfram á meðan. 

Einstaklingar sem vinna við eigið fjölskyldufyrirtæki skulu taldir vera „í vinnu“ ef þeir hafa unnið sem slíkir í 
viðmiðunarvikunni. 

„Atvinnulaus“ nær yfir alla einstaklinga 15 ára eða eldri sem voru: 

a) „án atvinnu“, þ.e. hvorki í launaðri vinnu né stunduðu sjálfstæðan rekstur í viðmiðunarvikunni, b) „lausir til vinnu eins
og er“, þ.e. lausir til launavinnu eða sjálfstæðs rekstrar í viðmiðunarvikunni og í tvær vikur þar á eftir og c) „í
atvinnuleit“, þ.e. þeir sem höfðu tekið ákveðin skref til að leita að launaðri vinnu eða hefja sjálfstæðan rekstur innan
fjögurra vikna þar sem viðmiðunarvikan var sú síðasta.

Flokkurinn „Ekki virkur á vinnumarkaði eins og er“ nær yfir einstaklinga sem eru of ungir til að stunda efnahagslega 
starfsemi samkvæmt landsbundnum lágmarksaldri. 

Þegar skrá skal eina atvinnustöðu á hvern einstakling skal staðan „í vinnu“ tekin fram yfir „atvinnulaus“ og staðan 
„atvinnulaus“ tekin fram yfir „ekki virkur á vinnumarkaði þessa stundina“. 

Staða á vinnumarkaði CAS.L. CAS.H. 

0. Alls 0. 0. 

1. Virkir við atvinnustörf 1. 1. 

1.1. Starfandi 1.1. 1.1. 

1.2. Atvinnulausir 1.2. 1.2. 

1.2.1. Atvinnulausir, áður starfandi 1.2.1. 

1.2.2. Atvinnulausir, hafa aldrei unnið áður 1.2.2. 

2. Ekki virkir við atvinnustörf 2. 2. 

2.1. Einstaklingar undir landsbundnum lágmarksaldri fyrir atvinnuþátttöku 2.1. 

2.2. Viðtakendur lífeyris eða fjármagnstekna 2.2. 

2.3. Námsmenn (ekki virkir við atvinnustörf) 2.3. 

2.4. Heimavinnandi og aðrir 2.4. 

2.4.1. Heimavinnandi (valfrjálst) 2.4.1. 

2.4.2. Aðrir (valfrjálst) 2.4.2. 

3. Ótilgreint 3. 3. 

Sundurliðunum á „Staða á vinnumarkaði“ er ætlað að greina sundur allar samtölur eða millisamtölur sem vísa til 
einstaklinga. 

Þegar skrá skal eina atvinnustöðu á hvern einstakling sem ekki er virkur á vinnumarkaði eins og er skal staðan „Einstaklingar 
sem eru of ungir til að vinna samkvæmt landsbundnum lágmarksaldri“ tekin fram yfir „Lífeyrisþegar eða 
fjármagnstekjuhafar“, staðan „Lífeyrisþegar eða fjármagnstekjuhafar“ tekin fram yfir „Námsmenn (ekki virkir á 
vinnumarkaði)“ og staðan „Námsmenn (ekki virkir á vinnumarkaði)“ tekin fram yfir „Heimavinnandi og aðrir“. 
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Flokkurinn „Námsmenn (ekki virkir á vinnumarkaði)“ (CAS.H.2.3.) skal þannig ná yfir framhaldsskóla- og háskólanema 
sem: 

— hafa náð landsbundnum lágmarksaldri eða hærri fyrir þátttöku á vinnumarkaði og 

— eru ekki virkir á vinnumarkaði og 

— eru ekki lífeyrisþegar eða fjármagnstekjuhafar. 

Efnisþáttur: Starfsstétt 

Hugtakið „Starfsstétt“ vísar til þeirrar tegundar vinnu sem innt er af hendi í starfinu. „Tegund vinnu“ er lýst með 
aðalverkefnum og vinnuskyldum. 

Raða skal einstaklingum innan sundurliðana á efnisþáttunum „Starfsstétt“, „Atvinnugrein“ og „Atvinnustétt“ á grundvelli 
sama starfs. Raða skal einstaklingum, sem sinna fleiri en einu starfi, eftir því hvert aðalstarf þeirra er og ákvarða það 
samkvæmt: 

1) vinnutíma eða, ef tímamæling er ekki fyrir hendi, 

2) fengnum tekjum.

Starfsstétt OCC. 

0. Alls 0. 

1. Störf kjörinna fulltrúa, æðstu embættismanna og stjórnenda 1. 

2. Sérfræðistörf 2. 

3. Tæknar og sérmenntað starfsfólk 3. 

4. Skrifstofustörf 4. 

5. Þjónustu-, umönnunar- og sölustörf 5. 

6. Störf bænda, við skógrækt og fiskimanna 6. 

7. Störf iðnaðarmanna og sérhæfðs iðnverkafólks 7. 

8. Störf véla- og vélgæslufólks 8. 

9. Ósérhæfðar starfsstéttir 9. 

10. Störf hjá her 10. 

11. Ótilgreint 11. 

12. Á ekki við 12. 

Sundurliðun á „Starfsstétt“ er ætlað að greina sundur allar samtölur eða millisamtölur sem vísa til einstaklinga. 

Einstaklingar 15 ára og eldri sem voru: 

— í vinnu í viðmiðunarvikunni eða 

— atvinnulausir í viðmiðunarvikunni en hafa áður verið í vinnu 

skulu aðeins flokkaðir í einn flokkanna frá OCC.1. til OCC.11., eftir þeirri starfsstétt sem þeir tilheyrðu síðast þegar þeir voru 
í vinnu. Flokkar OCC.1. til OCC.10. í sundurliðun á „Starfsstétt“ eru í samræmi við yfirflokkana tíu í alþjóðlegu 
starfsgreinaflokkuninni ISCO-08 (tilvísunarnúmer opinberra skjala frá framkvæmdastjórninni (COM)). 

Nota skal heiti flokka í alþjóðlegu starfsgreinaflokkuninni ISCO (tilvísunarnúmer opinberra skjala frá framkvæmdastjórninni 
(COM)) sem er í gildi 1. janúar 2011 ef heiti ISCO-flokkanna, sem gilda 1. janúar 2011, stangast á við þau sem höfð eru á 
flokkum OCC.1. til OCC.10. 

Einstaklingar yngri en 15 ára og einstaklingar 15 ára eða eldri sem voru: 

— ekki á vinnumarkaði í viðmiðunarvikunni eða 

— atvinnulausir og höfðu aldrei verið í vinnu (þ.e. höfðu alltaf verið atvinnulausir) 

skulu flokkaðir í „Á ekki við“ (OCC.12.). 
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Efnisþáttur: Atvinnugrein 

„Atvinnugrein“ vísar til tegundar framleiðslu eða starfsemi fyrirtækis eða svipaðrar einingar þar sem einstaklingur, sem er 
virkur á vinnumarkaði eins og er, vinnur sitt starf. Að því er varðar einstaklinga sem eru ráðnir í vinnu hjá einu fyrirtæki en 
hafa í raun vinnustað í öðru fyrirtæki („starfsfólk á vegum starfsmannaleiga“, „starfsfólk sem lánað er til starfa“), skal 
tilgreina atvinnugrein þess fyrirtækis, eða þeirrar svipuðu einingar, þar sem vinnustaðurinn er í raun. 

Raða skal einstaklingum innan sundurliðana á efnisþáttunum „Starfsstétt“, „Atvinnugrein“ og „Atvinnustétt“ á grundvelli 
sama starfs. Raða skal einstaklingum, sem sinna fleiri en einu starfi, í atvinnugrein eftir því hvert aðalstarf þeirra er en það 
skal ákvarðað samkvæmt: 

— vinnutíma eða, ef tímamæling er ekki fyrir hendi, 

— fengnum tekjum. 

Atvinnugrein IND.L. IND.H. 

0. Alls 0. 0. 

1. Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar 1. 1. 

2. Framleiðsla, námugröftur, vinnsla hráefna úr jörðu og aðrar atvinnugreinar 2. 2. 

2.1. Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 2.1. 

2.2. Framleiðsla 2.2. 

2.3. Rafmagns-, gas- og hitaveitur 2.3. 

2.4. Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun 2.4. 

3. Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 3. 3. 

4. Heild- og smásöluverslun, flutningar og geymsla, rekstur gististaða og veitingarekstur 4. 4. 

4.1. Heild- og smásöluverslun; viðgerðir á vélknúnum ökutækjum 4.1. 

4.2. Flutningar og geymsla 4.2. 

4.3. Rekstur gististaða og veitingarekstur 4.3. 

5. Upplýsingar og fjarskipti 5. 5. 

6. Fjármála- og vátryggingastarfsemi 6. 6. 

7. Fasteignaviðskipti 7. 7. 

8. Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi, leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta 8. 8. 

8.1. Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi 8.1. 

8.2. Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta 8.2. 

9. Opinber stjórnsýsla og varnarmál, fræðslustarfsemi, heilbrigðis- og félagsþjónusta 9. 9. 

9.1. Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar 9.1. 

9.2. Fræðslustarfsemi 9.2. 

9.3. Heilbrigðis- og félagsþjónusta 9.3. 

10. Önnur þjónusta 10. 10. 

10.1. Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi 10.1. 

10.2. Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi 10.2. 

10.3. Atvinnurekstur innan heimilis, þjónustustarfsemi og vöruframleiðsla til eigin nota 10.3. 

10.4. Starfsemi stofnana og samtaka með úrlendisrétt 10.4. 

11. Ótilgreint 11. 11. 

12. Á ekki við 12. 12.
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Sundurliðun á „Atvinnugrein“ er ætlað að greina sundur allar samtölur eða millisamtölur sem vísa til einstaklinga. 

Einstaklingar 15 ára og eldri sem voru: 

— í vinnu í viðmiðunarvikunni eða 

— atvinnulausir í viðmiðunarvikunni en hafa áður verið í vinnu 

skulu flokkaðir innan IND.L.1. til IND.L.10. og IND.H.1. til IND.H.10.4., eftir því sem við á, samkvæmt þeirri atvinnugrein 
sem þeir unnu við síðast þegar þeir voru í vinnu. Í flokkum IND.H.1. til IND.H.10.4. í sundurliðun á „Atvinnugrein“ eru 
skráðir þættirnir tuttugu og einn í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, 2. endursk., flokkun og viðeigandi samtölur. 

Nota skal heiti atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna, sem er í gildi 1. janúar 2011, ef heiti þáttanna í 
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna sem er í gildi 1. janúar 2011 stangast á við þau sem notuð eru í sundurliðuninni 
„Atvinnugrein“. 

Einstaklingar yngri en 15 ára og einstaklingar 15 ára eða eldri sem voru: 

— ekki á vinnumarkaði í viðmiðunarvikunni eða 

— atvinnulausir og höfðu aldrei verið í vinnu (þ.e. höfðu alltaf verið atvinnulausir) 

skulu flokkaðir í „Á ekki við“ (IND.L.12., IND.H.12.). 

Efnisþáttur: Atvinnustétt 

„Starfsmaður“ er einstaklingur sem vinnur „launað starf“, þ.e. starf þar sem beinn eða óbeinn ráðningarsamningur tryggir að 
starfsmaðurinn fái grunnþóknun sem er óháð tekjum einingarinnar sem hann vinnur fyrir (einingin getur verið fyrirtæki, 
stofnun sem er ekki rekin í hagnaðarskyni, opinber stofnun eða heimili). Einstaklingum í „launuðu starfi“ eru venjulega 
greidd laun í peningum en greiðslan getur verið í formi umboðslauna af sölu, afkastatengdra launa, kaupauka eða í fríðu, 
s.s. með matvælum, húsnæði eða starfsmenntun. Sum eða öll verkfærin, fjárfestingarvörur, upplýsingakerfi og/eða húsnæði 
sem starfsmaðurinn notar geta verið í eigu annarra og ef til vill vinnur hann undir beinu eftirliti eða samkvæmt ströngum 
leiðbeiningum eigendanna eða einstaklinga sem eru í vinnu hjá þeim. 

„Vinnuveitandi“ er einstaklingur sem vinnur fyrir eigin reikning eða með fáum samstarfsaðilum, stendur fyrir „sjálfstæðum 
rekstri“ og hefur, í krafti þessa, ráðið til vinnu einn eða fleiri einstaklinga sem „starfsmenn“ til frambúðar (þ.m.t. í 
viðmiðunarvikunni). Vinnuveitandinn tekur ákvarðanir um rekstur fyrirtækisins eða felur slíkar ákvarðanir öðrum en ber 
alltaf ábyrgð á velferð fyrirtækisins. 

Ef einstaklingur er bæði vinnuveitandi og starfsmaður skal honum skipað í aðeins einn flokk samkvæmt: 

— vinnutíma eða, ef tímamæling er ekki fyrir hendi, 

— fengnum tekjum. 

„Einyrki“ er einstaklingur sem vinnur fyrir eigin reikning eða með einum eða fáum samstarfsaðilum, sem stendur fyrir 
„sjálfstæðum rekstri“ og hefur ekki ráðið til sín neina „starfsmenn“ til frambúðar (þ.m.t. í viðmiðunarvikunni). 

„Einstaklingur sem vinnur við eigin fjölskyldufyrirtæki “ er einstaklingur sem: 

— stendur fyrir „sjálfstæðum rekstri“ í fyrirtæki sem miðast við þarfir markaðarins og er rekið af skyldmenni sem býr á 
sama heimili og 

— ekki er hægt að líta á sem meðeiganda (þ.e. vinnuveitanda eða einyrkja) vegna þess að skuldbinding hans gagnvart 
rekstri fyrirtækisins, þegar litið er til vinnutíma eða annarra þátta sem ákvarða skal eftir því sem landsbundnar aðstæður 
segja til um, er ekki á sama stigi og skuldbinding yfirmanns fyrirtækisins. 

„Aðili að framleiðslusamvinnufélagi“ er einstaklingur sem stendur fyrir „sjálfstæðum rekstri“ í fyrirtæki sem skipulagt er 
sem samvinnufélag, þar sem hver félagi tekur þátt til jafns við aðra meðlimi í að ákvarða skipulag framleiðslunnar, sölu 
og/eða önnur störf, fjárfestingu og dreifingu ágóða meðal aðila félagsins. 
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Raða skal einstaklingum innan sundurliðana á efnisþáttunum „Starfsstétt“, „Atvinnugrein“ og „Atvinnustétt“ á grundvelli 
sama starfs. Einstaklingum, sem sinna fleiri en einu starfi, skal úthlutað atvinnustétt eftir því hvert aðalstarf þeirra er en það 
skal ákvarðað samkvæmt: 

— vinnutíma eða ef tímamæling er ekki fyrir hendi, 

— fengnum tekjum. 

Atvinnustétt SIE. 

0. Alls 0. 

1. Launþegar 1. 

2. Atvinnurekendur 2. 

3. Einyrkjar 3. 

4. Aðrir („vinnandi skyldulið“ og „félagar í samvinnufélögum framleiðenda“) 4. 

4.1. Vinnandi skyldulið (valfrjálst) 4.1. 

4.2. Félagar í samvinnufélögum framleiðenda (valfrjálst) 4.2. 

5. Ótilgreint 5. 

6. Á ekki við 6. 

Sundurliðun á „Atvinnustétt“ er ætlað að greina sundur allar samtölur eða millisamtölur sem vísa til einstaklinga. 

Einstaklingar 15 ára eða eldri sem voru: 

— í vinnu í viðmiðunarvikunni eða 

— atvinnulausir í viðmiðunarvikunni en hafa áður verið í vinnu 

skulu aðeins flokkaðir í einn flokkanna frá SIE.1. til SIE.5. samkvæmt atvinnustétt þeirra þegar þeir voru síðast í vinnu. 

Einstaklingar yngri en 15 ára og einstaklingar 15 ára eða eldri sem voru: 

— ekki á vinnumarkaði í viðmiðunarvikunni eða 

— atvinnulausir og höfðu aldrei verið í vinnu (þ.e. höfðu alltaf verið atvinnulausir) 

skulu flokkaðir í „á ekki við“ (SIE.6.). 

Efnisþáttur: Menntunarstig 

Menntunarstig vísar til hæsta stigs menntunar sem lokið er innan menntakerfis þess lands þar sem hennar var aflað. Öll 
menntun sem skiptir máli við lok námsstigs skal tekin með í reikninginn, jafnvel þótt hennar hafi verið aflað utan skóla og 
háskóla. 

Menntunarstig (hæsta stig menntunar sem lokið er) EDU. 

0. Alls 0. 

1. Engin formleg menntun 1. 

2. ISCED-stig 1. Barnaskólastig 2. 

3. ISCED-stig 2. Unglingastig 3. 

4. ISCED-stig 3. Framhaldsskólastig 4. 

5. ISCED-stig 4. Menntun eftir framhaldsskólastig, önnur en á háskólastigi 5. 

6. ISCED-stig 5. Fyrra þrep háskólastigs 6. 

7. ISCED-stig 6. Annað þrep háskólastigs (doktorsstig) 7. 

8. Ótilgreint (um einstaklinga 15 ára eða eldri) 8. 

9. Á ekki við (einstaklingar undir 15 ára) 9.
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Sundurliðun á „Menntunarstig (hæsta stig menntunar sem lokið er)“ er ætlað að greina sundur allar samtölur eða 
millisamtölur sem vísa til einstaklinga. 

Einstaklingar 15 ára eða eldri skulu aðeins settir í einn flokkanna frá EDU.1. til EDU.8., samkvæmt menntunarstigi þeirra 
(hæsta stigi sem lokið er). Einstaklingar undir 15 ára aldri skulu flokkaðir í „á ekki við“ (EDU.9.). 

Nota skal heiti alþjóðlegu menntunarflokkunarinnar (ISCED), sem er í gildi 1. janúar 2011, ef heiti þátta í viðkomandi 
flokkun stangast á við þau sem höfð eru á flokkunum EDU.2. til EDU.7. 

Efnisþáttur: Fæðingarland 

Upplýsingum um „Fæðingarland“ skal safnað með tilliti til þess staðar þar sem móðirin hafði vanalega búsetu þegar fæðingin 
átti sér stað, eða, ef þær eru ekki fyrir hendi, fæðingarstaðnum. 

Safna skal upplýsingum um fæðingarlandið á grundvelli alþjóðlegra landamæra sem í gildi eru 1. janúar 2011. 

„Aðildarríki ESB“: land sem er aðili að Evrópusambandinu hinn 1. janúar 2011. 

Fæðingarland POB.L. POB.M. POB.H. 

0. Alls 0. 0. 0. 

1. Fæðingarland í skýrslugjafarlandi 1. 1. 1. 

2. Fæðingarland utan skýrslugjafarlands 2. 2. 2. 

2.1. Annað ESB ríki 2.1. 2.1. 2.1. 

2.1.01. Belgía 2.1.01. 

2.1.02. Búlgaría 2.1.02. 

2.1.03. Tékkland 2.1.03. 

2.1.04. Danmörk 2.1.04. 

2.1.05. Þýskaland 2.1.05. 

2.1.06. Eistland 2.1.06. 

2.1.07. Írland 2.1.07. 

2.1.08. Grikkland 2.1.08. 

2.1.09. Spánn 2.1.09. 

2.1.10. Frakkland 2.1.10. 

2.1.11. Ítalía 2.1.11. 

2.1.12. Kýpur 2.1.12. 

2.1.13. Lettland 2.1.13. 

2.1.14. Litháen 2.1.14. 

2.1.15. Lúxemborg 2.1.15. 

2.1.16. Ungverjaland 2.1.16. 

2.1.17. Malta 2.1.17. 

2.1.18. Holland 2.1.18. 

2.1.19. Austurríki 2.1.19. 

2.1.20. Pólland 2.1.20. 

2.1.21. Portúgal 2.1.21. 

2.1.22. Rúmenía 2.1.22. 

2.1.23. Slóvenía 2.1.23. 

2.1.24. Slóvakía 2.1.24. 

2.1.25. Finnland 2.1.25. 

2.1.26. Svíþjóð 2.1.26. 
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Fæðingarland POB.L. POB.M. POB.H. 

2.1.27. Bretland 2.1.27. 

2.2. Utan ESB 2.2. 2.2. 2.2. 

2.2.1. Utan ESB en annars staðar í Evrópu 2.2.1. 2.2.1. 

2.2.1.01. Albanía 2.2.1.01. 

2.2.1.02. Andorra 2.2.1.02. 

2.2.1.03. Hvíta-Rússland 2.2.1.03. 

2.2.1.04. Króatía 2.2.1.04. 

2.2.1.05. Makedónía (fyrrverandi lýðveldi 
Júgóslavíu) (1) 

2.2.1.05. 

2.2.1.06. Gíbraltar 2.2.1.06. 

2.2.1.07. Guernsey 2.2.1.07. 

2.2.1.08. Ísland 2.2.1.08. 

2.2.1.09. Mön 2.2.1.09. 

2.2.1.10. Jersey 2.2.1.10. 

2.2.1.11. Kósóvó (UN SCR 1244/99) 2.2.1.11. 

2.2.1.12. Liechtenstein 2.2.1.12. 

2.2.1.13. Moldóva 2.2.1.13. 

2.2.1.14. Mónakó 2.2.1.14. 

2.2.1.15. Svartfjallaland 2.2.1.15. 

2.2.1.16. Noregur 2.2.1.16. 

2.2.1.17. Bosnía og Hersegóvína 2.2.1.17. 

2.2.1.18. Rússland 2.2.1.18. 

2.2.1.19. San Marínó 2.2.1.19. 

2.2.1.20. Sark 2.2.1.20. 

2.2.1.21. Serbía 2.2.1.21. 

2.2.1.22. Sviss 2.2.1.22. 

2.2.1.23. Úkraína 2.2.1.23. 

2.2.1.24. Vatíkanið 2.2.1.24. 

2.2.1.25. Færeyjar 2.2.1.25. 

2.2.2. Afríka 2.2.2. 2.2.2. 

2.2.2.01. Alsír 2.2.2.01. 

2.2.2.02. Angóla 2.2.2.02. 

2.2.2.03. Benín 2.2.2.03. 

2.2.2.04. Botsvana 2.2.2.04. 

2.2.2.05. Búrkína Fasó 2.2.2.05. 

2.2.2.06. Búrúndí 2.2.2.06. 

2.2.2.07. Kamerún 2.2.2.07. 

2.2.2.08. Grænhöfðaeyjar 2.2.2.08. 

2.2.2.09. Mið-Afríkulýðveldið 2.2.2.09. 

2.2.2.10. Tsjad 2.2.2.10. 

2.2.2.11. Kómoreyjar 2.2.2.11. 

2.2.2.12. Kongó 2.2.2.12. 

2.2.2.13. Fílabeinsströndin 2.2.2.13. 

2.2.2.14. Lýðstjórnarlýðveldið Kongó 2.2.2.14. 

2.2.2.15. Djíbútí 2.2.2.15. 
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Fæðingarland POB.L. POB.M. POB.H. 

   2.2.2.16. Egyptaland   2.2.2.16. 

   2.2.2.17. Miðbaugs-Gínea   2.2.2.17. 

   2.2.2.18. Erítrea   2.2.2.18. 

   2.2.2.19. Eþíópía   2.2.2.19. 

   2.2.2.20. Gabon   2.2.2.20. 

   2.2.2.21. Gambía   2.2.2.21. 

   2.2.2.22. Gana   2.2.2.22. 

   2.2.2.23. Gínea   2.2.2.23. 

   2.2.2.24. Gínea-Bissá   2.2.2.24. 

   2.2.2.25. Kenía   2.2.2.25. 

   2.2.2.26. Lesótó   2.2.2.26. 

   2.2.2.27. Líbería   2.2.2.27. 

   2.2.2.28. Líbía   2.2.2.28. 

   2.2.2.29. Madagaskar   2.2.2.29. 

   2.2.2.30. Malaví   2.2.2.30. 

   2.2.2.31. Malí   2.2.2.31. 

   2.2.2.32. Máritanía   2.2.2.32. 

   2.2.2.33. Máritíus   2.2.2.33. 

   2.2.2.34. Mayotte   2.2.2.34. 

   2.2.2.35. Marokkó   2.2.2.35. 

   2.2.2.36. Mósambík   2.2.2.36. 

   2.2.2.37. Namibía   2.2.2.37. 

   2.2.2.38. Níger   2.2.2.38. 

   2.2.2.39. Nígería   2.2.2.39. 

   2.2.2.40. Rúanda   2.2.2.40. 

   2.2.2.41. Sankti Helena   2.2.2.41. 

   2.2.2.42. Saó Tóme og Prinsípe   2.2.2.42. 

   2.2.2.43. Senegal   2.2.2.43. 

   2.2.2.44. Seychelles-eyjar   2.2.2.44. 

   2.2.2.45. Síerra Leóne   2.2.2.45. 

   2.2.2.46. Sómalía   2.2.2.46. 

   2.2.2.47. Suður-Afríka   2.2.2.47. 

   2.2.2.48. Súdan   2.2.2.48. 

   2.2.2.49. Svasíland   2.2.2.49. 

   2.2.2.50. Tógó   2.2.2.50. 

   2.2.2.51. Túnis   2.2.2.51. 

   2.2.2.52. Úganda   2.2.2.52. 

   2.2.2.53. Tansanía   2.2.2.53. 

   2.2.2.54. Sambía   2.2.2.54. 

   2.2.2.55. Simbabve   2.2.2.55. 

  2.2.3. Lönd í Karíbahafi, Suður- eða Mið-Ameríku  2.2.3. 2.2.3. 

   2.2.3.01. Angvilla   2.2.3.01. 

   2.2.3.02. Antígva og Barbúda   2.2.3.02. 

   2.2.3.03. Argentína   2.2.3.03. 

   2.2.3.04. Arúba   2.2.3.04. 
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Fæðingarland POB.L. POB.M. POB.H. 

2.2.3.05. Bahamaeyjar 2.2.3.05. 

2.2.3.06. Barbados 2.2.3.06. 

2.2.3.07. Belís 2.2.3.07. 

2.2.3.08. Bermúdaeyjar 2.2.3.08. 

2.2.3.09. Bólivía 2.2.3.09. 

2.2.3.10. Brasilía 2.2.3.10. 

2.2.3.11. Bresku Jómfrúaeyjar 2.2.3.11. 

2.2.3.12. Cayman-eyjar 2.2.3.12. 

2.2.3.13. Síle 2.2.3.13. 

2.2.3.14. Kólumbía 2.2.3.14. 

2.2.3.15. Kostaríka 2.2.3.15. 

2.2.3.16. Kúba 2.2.3.16. 

2.2.3.17. Dóminíka 2.2.3.17. 

2.2.3.18. Dóminíska lýðveldið 2.2.3.18. 

2.2.3.19. Ekvador 2.2.3.19. 

2.2.3.20. El Salvador 2.2.3.20. 

2.2.3.21. Falklandseyjar (Malvinaseyjar) 2.2.3.21. 

2.2.3.22. Frönsku suðlægu landsvæðin 2.2.3.22. 

2.2.3.23. Grenada 2.2.3.23. 

2.2.3.24. Gvatemala 2.2.3.24. 

2.2.3.25. Gvæjana 2.2.3.25. 

2.2.3.26. Haítí 2.2.3.26. 

2.2.3.27. Hondúras 2.2.3.27. 

2.2.3.28. Jamaíka 2.2.3.28. 

2.2.3.29. Mexíkó 2.2.3.29. 

2.2.3.30. Montserrat 2.2.3.30. 

2.2.3.31. Hollensku Antillur 2.2.3.31. 

2.2.3.32. Níkaragva 2.2.3.32. 

2.2.3.33. Panama 2.2.3.33. 

2.2.3.34. Paragvæ 2.2.3.34. 

2.2.3.35. Perú 2.2.3.35. 

2.2.3.36. Sankti Bartólómeusareyjar 2.2.3.36. 

2.2.3.37. Sankti Kitts og Nevis 2.2.3.37. 

2.2.3.38. Sankti Lúsía 2.2.3.38. 

2.2.3.39. Sankti Martin 2.2.3.39. 

2.2.3.40. Sankti Pierre og Miquelon 2.2.3.40. 

2.2.3.41. Sankti Vinsent og Grenadíneyjar 2.2.3.41. 

2.2.3.42. Súrínam 2.2.3.42. 

2.2.3.43. Trínidad og Tóbagó 2.2.3.43. 

2.2.3.44. Turks- og Caicos-eyjar 2.2.3.44. 

2.2.3.45. Úrúgvæ 2.2.3.45. 

2.2.3.46. Venesúela 2.2.3.46. 

2.2.4. Norður-Ameríka 2.2.4. 2.2.4. 

2.2.4.01. Kanada 2.2.4.01. 

2.2.4.02. Grænland 2.2.4.02. 
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Fæðingarland POB.L. POB.M. POB.H. 

   2.2.4.03. Bandaríkin   2.2.4.03. 

  2.2.5. Asía  2.2.5. 2.2.5. 

   2.2.5.01. Afganistan   2.2.5.01. 

   2.2.5.02. Armenía   2.2.5.02. 

   2.2.5.03. Aserbaídsjan   2.2.5.03. 

   2.2.5.04. Barein   2.2.5.04. 

   2.2.5.05. Bangladess   2.2.5.05. 

   2.2.5.06. Bútan   2.2.5.06. 

   2.2.5.07. Brúnei   2.2.5.07. 

   2.2.5.08. Kambódía   2.2.5.08. 

   2.2.5.09. Kína   2.2.5.09. 

   2.2.5.10. Georgía   2.2.5.10. 

   2.2.5.11. Indland   2.2.5.11. 

   2.2.5.12. Indónesía   2.2.5.12. 

   2.2.5.13. Írak   2.2.5.13. 

   2.2.5.14. Íran   2.2.5.14. 

   2.2.5.15. Ísrael   2.2.5.15. 

   2.2.5.16. Japan   2.2.5.16. 

   2.2.5.17. Jórdanía   2.2.5.17. 

   2.2.5.18. Kasakstan   2.2.5.18. 

   2.2.5.19. Norður-Kórea   2.2.5.19. 

   2.2.5.20. Suður-Kórea   2.2.5.20. 

   2.2.5.21. Kúveit   2.2.5.21. 

   2.2.5.22. Kirgistan   2.2.5.22. 

   2.2.5.23. Laos   2.2.5.23. 

   2.2.5.24. Líbanon   2.2.5.24. 

   2.2.5.25. Malasía   2.2.5.25. 

   2.2.5.26. Maldíveyjar   2.2.5.26. 

   2.2.5.27. Mongólía   2.2.5.27. 

   2.2.5.28. Búrma   2.2.5.28. 

   2.2.5.29. Nepal   2.2.5.29. 

   2.2.5.30. Óman   2.2.5.30. 

   2.2.5.31. Pakistan   2.2.5.31. 

   2.2.5.32. Filippseyjar   2.2.5.32. 

   2.2.5.33. Katar   2.2.5.33. 

   2.2.5.34. Sádi-Arabía   2.2.5.34. 

   2.2.5.35. Singapúr   2.2.5.35. 

   2.2.5.36. Srí Lanka   2.2.5.36. 

   2.2.5.37. Sýrland   2.2.5.37. 

   2.2.5.38. Taívan, kínverskt hérað   2.2.5.38. 

   2.2.5.39. Tadsjikistan   2.2.5.39. 

   2.2.5.40. Taíland   2.2.5.40. 

   2.2.5.41. Tímor-Leste   2.2.5.41. 

   2.2.5.42. Tyrkland   2.2.5.42. 

   2.2.5.43. Túrkmenistan   2.2.5.43. 
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Fæðingarland POB.L. POB.M. POB.H. 

   2.2.5.44. Sameinuðu arabísku furstadæmin   2.2.5.44. 

   2.2.5.45. Úsbekistan   2.2.5.45. 

   2.2.5.46. Víetnam   2.2.5.46. 

   2.2.5.47. Jemen   2.2.5.47. 

  2.2.6. Eyjaálfa  2.2.6. 2.2.6. 

   2.2.6.01. Ástralía   2.2.6.01. 

   2.2.6.02. Ríkjasamband Míkrónesíu   2.2.6.02. 

   2.2.6.03. Fídjíeyjar   2.2.6.03. 

   2.2.6.04. Franska Pólýnesía   2.2.6.04. 

   2.2.6.05. Kíribatí   2.2.6.05. 

   2.2.6.06. Marshall-eyjar   2.2.6.06. 

   2.2.6.07. Nárú   2.2.6.07. 

   2.2.6.08. Nýja-Kaledónía   2.2.6.08. 

   2.2.6.09. Nýja-Sjáland   2.2.6.09. 

   2.2.6.10. Palá   2.2.6.10. 

   2.2.6.11. Papúa Nýja-Gínea   2.2.6.11. 

   2.2.6.12. Samóa   2.2.6.12. 

   2.2.6.13. Salómonseyjar   2.2.6.13. 

   2.2.6.14. Tonga   2.2.6.14. 

   2.2.6.15. Túvalú   2.2.6.15. 

   2.2.6.16. Pitcairn   2.2.6.16. 

   2.2.6.17. Vanúatú   2.2.6.17. 

   2.2.6.18. Wallis- og Fútúnaeyjar   2.2.6.18. 

3. Önnur lönd 3. 3. 3. 

 3.1. Upplýsingar óflokkanlegar miðað við núverandi landamæri (valfrjálst)  3.1. 3.1. 

  3.1.01. Tékkóslóvakía (valfrjálst)   3.1.01. 

  3.1.02. Sovétríkin (valfrjálst)   3.1.02. 

  3.1.03. Júgóslavía (valfrjálst)   3.1.03. 

  3.1.04. Önnur lönd (valfrjálst)   3.1.04. 

 3.2 Utan nokkurs lands (valfrjálst)  3.2. 3.2. 

4. Ótilgreint 4. 4. 4. 

(1) Bráðabirgðaheiti sem hefur ekki áhrif á endanlegt heiti lands þegar niðurstaða fæst úr yfirstandandi samningaviðræðum hjá Sameinuðu 
þjóðunum. 

 

Sundurliðun á „Fæðingarland“ er ætlað að greina sundur allar samtölur eða millisamtölur sem vísa til einstaklinga. 

Skráin yfir lönd í sundurliðuninni „Fæðingarland“ gildir aðeins vegna hagskýrslugerðar. 

Undirflokkurinn í flokknum „Önnur aðildarríki ESB“ (POB.H.2.1.), sem vísar til aðildarríkjanna sjálfra, gildir ekki fyrir 
skýrslugjafarlönd sem eru aðildarríki ESB. Breyta skal flokknum „Önnur aðildarríki ESB“ (POB.L.2.1., POB.M.2.1., 
POB.H.2.1.) í „Aðildarríki ESB“ fyrir skýrslugjafarlönd sem eru ekki aðildarríki ESB. 

Flokkurinn „Ekki er hægt að flokka upplýsingar vegna núverandi landamæra“ (POB.M.3.1., POB.H.3.1.) nær yfir 
einstaklinga sem fæddust í landi sem þá var til en er ekki lengur til þegar manntalið er gert, og ekki er hægt að telja eingöngu 
til eins lands sem til er þegar manntalið er gert, þ.e. samkvæmt núverandi landamærum. 

Flokkurinn „Utan allra landa“ (POB.M.3.2, POB.H.3.2.) nær yfir einstaklinga, þar sem vanaleg búseta móður, þegar 
fæðingin átti sér stað, er óþekkt, og þá sem eru fæddir utan landamæra, t.d. á sjó eða í lofti. 
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Efnisþáttur: Ríkisfangsland 

Ríkisfang er skilgreint sem sérstök lagaleg tengsl milli einstaklings og ríkis hans/hennar, sem verða til við fæðingu eða með 
veitingu ríkisborgararéttar, hvort sem er með yfirlýsingu, vali, hjónabandi eða eftir öðrum leiðum sem samræmast 
landslöggjöf. 

Einstaklingur með ríkisborgararétt í tveimur eða fleiri löndum skal aðeins talinn til eins ríkisfangslands sem skal ákvarðað 
með eftirfarandi forgangsröð: 

1. skýrslugjafarland,

2. annað aðildarríki ESB, ef einstaklingurinn hefur ekki ríkisborgararétt í skýrslugjafarlandinu, eða 

3. annað land utan Evrópusambandsins, ef einstaklingurinn hefur ekki ríkisborgararétt í öðru aðildarríki ESB.

Aðildarríki skulu ákveða, ef um er að ræða tvöfaldan ríkisborgararétt þar sem bæði lönd eru innan Evrópusambandsins en 
hvorugt þeirra er skýrslugjafarlandið, hvort ríkisfangsland skal valið. 

„Aðildarríki ESB“: land sem er aðili að Evrópusambandinu hinn 1. janúar 2011. 

Ríkisfangsland COC.L. COC.M. COC.H. 

0. Alls 0. 0. 0. 

1. Ríkisfang skýrslugjafarlands 1. 1. 1. 

2. Ríkisfang utan skýrslugjafarlands 2. 2. 2. 

2.1. Ríkisfang utan skýrslugjafarlands en í ESB landi 2.1. 2.1. 2.1 

2.1.01. Belgía 2.1.01. 

2.1.02. Búlgaría 2.1.02. 

2.1.03. Tékkland 2.1.03. 

2.1.04. Danmörk 2.1.04. 

2.1.05. Þýskaland 2.1.05. 

2.1.06. Eistland 2.1.06. 

2.1.07. Írland 2.1.07. 

2.1.08. Grikkland 2.1.08. 

2.1.09. Spánn 2.1.09. 

2.1.10. Frakkland 2.1.10. 

2.1.11. Ítalía 2.1.11. 

2.1.12. Kýpur 2.1.12. 

2.1.13. Lettland 2.1.13. 

2.1.14. Litháen 2.1.14. 

2.1.15. Lúxemborg 2.1.15. 

2.1.16. Ungverjaland 2.1.16. 

2.1.17. Malta 2.1.17. 

2.1.18. Holland 2.1.18. 

2.1.19. Austurríki 2.1.19. 

2.1.20. Pólland 2.1.20. 

2.1.21. Portúgal 2.1.21. 

2.1.22. Rúmenía 2.1.22. 

2.1.23. Slóvenía 2.1.23. 

2.1.24. Slóvakía 2.1.24. 
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  2.1.25. Finnland   2.1.25. 

  2.1.26. Svíþjóð   2.1.26. 

  2.1.27. Bretland   2.1.27. 

 2.2. Ríkisfang lands utan ESB 2.2. 2.2. 2.2. 

  2.2.1. Annað Evrópuland  2.2.1. 2.2.1. 

   2.2.1.01. Albanía   2.2.1.01. 

   2.2.1.02. Andorra   2.2.1.02. 

   2.2.1.03. Hvíta-Rússland   2.2.1.03. 

   2.2.1.04. Króatía   2.2.1.04. 

   2.2.1.05. Makedónía (fyrrverandi lýðveldi 
Júgóslavíu) (1) 

  2.2.1.05. 

   2.2.1.06. ekki notað   2.2.1.06. 

   2.2.1.07. Guernsey   2.2.1.07. 

   2.2.1.08. Ísland   2.2.1.08. 

   2.2.1.09. Mön   2.2.1.09. 

   2.2.1.10. Jersey   2.2.1.10. 

   2.2.1.11. ekki notað   2.2.1.11. 

   2.2.1.12. Liechtenstein   2.2.1.12. 

   2.2.1.13. Moldóva   2.2.1.13. 

   2.2.1.14. Mónakó   2.2.1.14. 

   2.2.1.15. Svartfjallaland   2.2.1.15. 

   2.2.1.16. Noregur   2.2.1.16. 

   2.2.1.17. Bosnía og Hersegóvína   2.2.1.17. 

   2.2.1.18. Rússland   2.2.1.18. 

   2.2.1.19. San Marínó   2.2.1.19. 

   2.2.1.20. Sark   2.2.1.20. 

   2.2.1.21. Serbía   2.2.1.21. 

   2.2.1.22. Sviss   2.2.1.22. 

   2.2.1.23. Úkraína   2.2.1.23. 

   2.2.1.24. Vatíkanið   2.2.1.24. 

   2.2.1.25. Viðurkenndir utanríkisborgarar   2.2.1.25. 

   2.2.1.26. Önnur lönd   2.2.1.26. 

  2.2.2. Land í Afríku  2.2.2. 2.2.2. 

   2.2.2.01. Alsír   2.2.2.01. 

   2.2.2.02. Angóla   2.2.2.02. 

   2.2.2.03. Benín   2.2.2.03. 

   2.2.2.04. Botsvana   2.2.2.04. 

   2.2.2.05. Búrkína Fasó   2.2.2.05. 

   2.2.2.06. Búrúndí   2.2.2.06. 

   2.2.2.07. Kamerún   2.2.2.07. 

   2.2.2.08. Grænhöfðaeyjar   2.2.2.08. 

   2.2.2.09. Mið-Afríkulýðveldið   2.2.2.09. 

   2.2.2.10. Tsjad   2.2.2.10. 

   2.2.2.11. Kómoreyjar   2.2.2.11. 

   2.2.2.12. Kongó   2.2.2.12. 
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2.2.2.13. Fílabeinsströndin 2.2.2.13. 

2.2.2.14. Lýðstjórnarlýðveldið Kongó 2.2.2.14. 

2.2.2.15. Djíbútí 2.2.2.15. 

2.2.2.16. Egyptaland 2.2.2.16. 

2.2.2.17. Miðbaugs-Gínea 2.2.2.17. 

2.2.2.18. Erítrea 2.2.2.18. 

2.2.2.19. Eþíópía 2.2.2.19. 

2.2.2.20. Gabon 2.2.2.20. 

2.2.2.21. Gambía 2.2.2.21. 

2.2.2.22. Gana 2.2.2.22. 

2.2.2.23. Gínea 2.2.2.23. 

2.2.2.24. Gínea-Bissá 2.2.2.24. 

2.2.2.25. Kenía 2.2.2.25. 

2.2.2.26. Lesótó 2.2.2.26. 

2.2.2.27. Líbería 2.2.2.27. 

2.2.2.28. Líbía 2.2.2.28. 

2.2.2.29. Madagaskar 2.2.2.29. 

2.2.2.30. Malaví 2.2.2.30. 

2.2.2.31. Malí 2.2.2.31. 

2.2.2.32. Máritanía 2.2.2.32. 

2.2.2.33. Máritíus 2.2.2.33. 

2.2.2.34. Mayotte 2.2.2.34. 

2.2.2.35. Marokkó 2.2.2.35. 

2.2.2.36. Mósambík 2.2.2.36. 

2.2.2.37. Namibía 2.2.2.37. 

2.2.2.38. Níger 2.2.2.38. 

2.2.2.39. Nígería 2.2.2.39. 

2.2.2.40. Rúanda 2.2.2.40. 

2.2.2.41. Sankti Helena 2.2.2.41. 

2.2.2.42. Saó Tóme og Prinsípe 2.2.2.42. 

2.2.2.43. Senegal 2.2.2.43. 

2.2.2.44. Seychelles-eyjar 2.2.2.44. 

2.2.2.45. Síerra Leóne 2.2.2.45. 

2.2.2.46. Sómalía 2.2.2.46. 

2.2.2.47. Suður-Afríka 2.2.2.47. 

2.2.2.48. Súdan 2.2.2.48. 

2.2.2.49. Svasíland 2.2.2.49. 

2.2.2.50. Tógó 2.2.2.50. 

2.2.2.51. Túnis 2.2.2.51. 

2.2.2.52. Úganda 2.2.2.52. 

2.2.2.53. Tansanía 2.2.2.53. 

2.2.2.54. Sambía 2.2.2.54. 

2.2.2.55. Simbabve 2.2.2.55. 
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  2.2.3. Land í Karíbahafi, í Suður- eða Mið-Ameríku  2.2.3. 2.2.3. 

   2.2.3.01. Angvilla   2.2.3.01. 

   2.2.3.02. Antígva og Barbúda   2.2.3.02. 

   2.2.3.03. Argentína   2.2.3.03. 

   2.2.3.04. Arúba   2.2.3.04. 

   2.2.3.05. Bahamaeyjar   2.2.3.05. 

   2.2.3.06. Barbados   2.2.3.06. 

   2.2.3.07. Belís   2.2.3.07. 

   2.2.3.08. Bermúdaeyjar   2.2.3.08. 

   2.2.3.09. Bólivía   2.2.3.09. 

   2.2.3.10. Brasilía   2.2.3.10. 

   2.2.3.11. Bresku Jómfrúaeyjar   2.2.3.11. 

   2.2.3.12. Cayman-eyjar   2.2.3.12. 

   2.2.3.13. Síle   2.2.3.13. 

   2.2.3.14. Kólumbía   2.2.3.14. 

   2.2.3.15. Kostaríka   2.2.3.15. 

   2.2.3.16. Kúba   2.2.3.16. 

   2.2.3.17. Dóminíka   2.2.3.17. 

   2.2.3.18. Dóminíska lýðveldið   2.2.3.18. 

   2.2.3.19. Ekvador   2.2.3.19. 

   2.2.3.20. El Salvador   2.2.3.20. 

   2.2.3.21. Falklandseyjar (Malvinaseyjar)   2.2.3.21. 

   2.2.3.22. Frönsku suðlægu landsvæðin   2.2.3.22. 

   2.2.3.23. Grenada   2.2.3.23. 

   2.2.3.24. Gvatemala   2.2.3.24. 

   2.2.3.25. Gvæjana   2.2.3.25. 

   2.2.3.26. Haítí   2.2.3.26. 

   2.2.3.27. Hondúras   2.2.3.27. 

   2.2.3.28. Jamaíka   2.2.3.28. 

   2.2.3.29. Mexíkó   2.2.3.29. 

   2.2.3.30. Montserrat   2.2.3.30. 

   2.2.3.31. Hollensku Antillur   2.2.3.31. 

   2.2.3.32. Níkaragva   2.2.3.32. 

   2.2.3.33. Panama   2.2.3.33. 

   2.2.3.34. Paragvæ   2.2.3.34. 

   2.2.3.35. Perú   2.2.3.35. 

   2.2.3.36. Sankti Bartólómeusareyjar   2.2.3.36. 

   2.2.3.37. Sankti Kitts og Nevis   2.2.3.37. 

   2.2.3.38. Sankti Lúsía   2.2.3.38. 

   2.2.3.39. Sankti Martin   2.2.3.39. 

   2.2.3.40. Sankti Pierre og Miquelon   2.2.3.40. 

   2.2.3.41. Sankti Vinsent og Grenadíneyjar   2.2.3.41. 

   2.2.3.42. Súrínam   2.2.3.42. 

   2.2.3.43. Trínidad og Tóbagó   2.2.3.43. 

   2.2.3.44. Turks- og Caicos-eyjar   2.2.3.44. 
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2.2.3.45. Úrúgvæ 2.2.3.45. 

2.2.3.46. Venesúela 2.2.3.46. 

2.2.4. Land í Norður-Ameríku 2.2.4. 2.2.4. 

2.2.4.01. Kanada 2.2.4.01. 

2.2.4.02. ekki notað 2.2.4.02. 

2.2.4.03. Bandaríkin 2.2.4.03. 

2.2.5. Land í Asíu 2.2.5. 2.2.5. 

2.2.5.01. Afganistan 2.2.5.01. 

2.2.5.02. Armenía 2.2.5.02. 

2.2.5.03. Aserbaídsjan 2.2.5.03. 

2.2.5.04. Barein 2.2.5.04. 

2.2.5.05. Bangladess 2.2.5.05. 

2.2.5.06. Bútan 2.2.5.06. 

2.2.5.07. Brúnei 2.2.5.07. 

2.2.5.08. Kambódía 2.2.5.08. 

2.2.5.09. Kína 2.2.5.09. 

2.2.5.10. Georgía 2.2.5.10. 

2.2.5.11. Indland 2.2.5.11. 

2.2.5.12. Indónesía 2.2.5.12. 

2.2.5.13. Írak 2.2.5.13. 

2.2.5.14. Íran 2.2.5.14. 

2.2.5.15. Ísrael 2.2.5.15. 

2.2.5.16. Japan 2.2.5.16. 

2.2.5.17. Jórdanía 2.2.5.17. 

2.2.5.18. Kasakstan 2.2.5.18. 

2.2.5.19. Norður-Kórea 2.2.5.19. 

2.2.5.20. Suður-Kórea 2.2.5.20. 

2.2.5.21. Kúveit 2.2.5.21. 

2.2.5.22. Kirgistan 2.2.5.22. 

2.2.5.23. Laos 2.2.5.23. 

2.2.5.24. Líbanon 2.2.5.24. 

2.2.5.25. Malasía 2.2.5.25. 

2.2.5.26. Maldíveyjar 2.2.5.26. 

2.2.5.27. Mongólía 2.2.5.27. 

2.2.5.28. Búrma 2.2.5.28. 

2.2.5.29. Nepal 2.2.5.29. 

2.2.5.30. Óman 2.2.5.30. 

2.2.5.31. Pakistan 2.2.5.31. 

2.2.5.32. Filippseyjar 2.2.5.32. 

2.2.5.33. Katar 2.2.5.33. 

2.2.5.34. Sádi-Arabía 2.2.5.34. 

2.2.5.35. Singapúr 2.2.5.35. 

2.2.5.36. Srí Lanka 2.2.5.36. 

2.2.5.37. Sýrland 2.2.5.37. 

2.2.5.38. Taívan, kínverskt hérað 2.2.5.38. 
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2.2.5.39. Tadsjikistan 2.2.5.39. 

2.2.5.40. Taíland 2.2.5.40. 

2.2.5.41. Tímor-Leste 2.2.5.41. 

2.2.5.42. Tyrkland 2.2.5.42. 

2.2.5.43. Túrkmenistan 2.2.5.43. 

2.2.5.44. Sameinuðu arabísku furstadæmin 2.2.5.44. 

2.2.5.45. Úsbekistan 2.2.5.45. 

2.2.5.46. Víetnam 2.2.5.46. 

2.2.5.47. Jemen 2.2.5.47. 

2.2.6. Land í Eyjaálfu 2.2.6. 2.2.6. 

2.2.6.01. Ástralía 2.2.6.01. 

2.2.6.02. Ríkjasamband Míkrónesíu 2.2.6.02. 

2.2.6.03. Fídjíeyjar 2.2.6.03. 

2.2.6.04. Franska Pólýnesía 2.2.6.04. 

2.2.6.05. Kíribatí 2.2.6.05. 

2.2.6.06. Marshall-eyjar 2.2.6.06. 

2.2.6.07. Nárú 2.2.6.07. 

2.2.6.08. Nýja-Kaledónía 2.2.6.08. 

2.2.6.09. Nýja-Sjáland 2.2.6.09. 

2.2.6.10. Palá 2.2.6.10. 

2.2.6.11. Papúa Nýja-Gínea 2.2.6.11. 

2.2.6.12. Samóa 2.2.6.12. 

2.2.6.13. Salómonseyjar 2.2.6.13. 

2.2.6.14. Tonga 2.2.6.14. 

2.2.6.15. Túvalú 2.2.6.15. 

2.2.6.16. Pitcairn 2.2.6.16. 

2.2.6.17. Vanúatú 2.2.6.17. 

2.2.6.18. Wallis- og Fútúnaeyjar 2.2.6.18. 

3. Ríkisfangslaus 3. 3. 3. 

4. Ótilgreint 4. 4. 4. 

(1) Bráðabirgðaheiti sem hefur ekki áhrif á endanlegt heiti lands þegar niðurstaða fæst úr yfirstandandi samningaviðræðum hjá Sameinuðu 
þjóðunum. 

Sundurliðun á „Ríkisfangsland“ er ætlað að greina sundur allar samtölur eða millisamtölur sem vísa til einstaklinga. 

Skráin yfir lönd í sundurliðuninni „Ríkisfangsland“ skal aðeins gilda vegna hagskýrslugerðar. 

Fyrir skýrslugjafarlönd sem eru aðildarríki ESB á sá undirflokkur flokksins „Ríkisfang ekki í skýrslugjafarlandi, en í öðru 
aðildarríki ESB“ (COC.H.2.1.) sem vísar til aðildarríkjanna sjálfra, ekki við. Fyrir skýrslugjafarlönd, sem eru ekki aðildarríki 
ESB, skal flokknum „Ríkisfang ekki í skýrslugjafarlandi en í öðru aðildarríki ESB“ (COC.H.2.1. COC.H.2.1.) breytt í 
„Ríkisfang í aðildarríki ESB“. 

Flokka skal einstaklinga, sem eru hvorki ríkisborgarar í neinu landi né ríkisfangslausir og hafa einhver en ekki öll réttindi og 
skyldur sem tengjast ríkisborgararétti, í „Viðurkenndir utanríkisborgarar“ (COC.H.2.2.1.25.). 

Efnisþáttur: Áður með fasta búsetu utanlands og ár síðustu komu til landsins (frá 1980) 

Komuár skal vera það almanaksár þegar einstaklingur tók síðast upp vanalega búsetu í landinu. Tilgreina skal ár síðustu 
komu til landsins frekar en það ár þegar fyrst var komið til landsins (þ.e. „Ár síðustu komu til landsins“ veitir ekki 
upplýsingar um dvöl með hléum). 
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Ár síðustu komu til landsins frá 2000 YAT. 

0. Alls 0. 

1. Bjuggu einhvern tímann erlendis og komu árið 2000 eða síðar 1. 

2. Bjuggu erlendis en komu árið 1999 eða fyrr eða hafa aldrei búið erlendis 2. 

3. Ótilgreint 3. 

Sundurliðun á „Ár síðustu komu til landsins frá 2000“ er ætlað að greina sundur allar samtölur eða millisamtölur sem vísa til 
einstaklinga. 

Með sundurliðun á „Ár síðustu komu til landsins frá 2000“ er athygli beint að alþjóðlegum fólksflutningum frá 2000. 

Ár síðustu komu til landsins frá 1980 YAE.L. YAE.H. 

0. Alls 0. 0. 

1. Bjuggu einhvern tímann erlendis og komu árið 1980 eða síðar 1. 1. 

1.1. 2010 til 2011 1.1. 1.1. 

1.1.1. 2011 1.1.1. 

1.1.2. 2010 1.1.2. 

1.2. 2005 til 2009 1.2. 1.2. 

1.2.1. 2009 1.2.1. 

1.2.2. 2008 1.2.2. 

1.2.3. 2007 1.2.3. 

1.2.4. 2006 1.2.4. 

1.2.5. 2005 1.2.5. 

1.3. 2000 til 2004 1.3. 1.3. 

1.3.1. 2004 1.3.1. 

1.3.2. 2003 1.3.2. 

1.3.3. 2002 1.3.3. 

1.3.4. 2001 1.3.4. 

1.3.5. 2000 1.3.5. 

1.4. 1995 til 1999 1.4. 1.4. 

1.4.1. 1999 1.4.1. 

1.4.2. 1998 1.4.2. 

1.4.3. 1997 1.4.3. 

1.4.4. 1996 1.4.4. 

1.4.5. 1995 1.4.5. 

1.5. 1990 til 1994 1.5. 1.5. 

1.5.1. 1994 1.5.1. 

1.5.2. 1993 1.5.2. 

1.5.3. 1992 1.5.3. 

1.5.4. 1991 1.5.4. 

1.5.5. 1990 1.5.5. 

1.6. 1985 til 1989 1.6. 1.6. 

1.6.1. 1989 1.6.1. 

1.6.2. 1988 1.6.2. 

1.6.3. 1987 1.6.3. 

1.6.4. 1986 1.6.4. 
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Ár síðustu komu til landsins frá 1980 YAE.L. YAE.H. 

1.6.5. 1985 1.6.5. 

1.7. 1980 til 1984 1.7. 1.7. 

1.7.1. 1984 1.7.1. 

1.7.2. 1983 1.7.2. 

1.7.3. 1982 1.7.3. 

1.7.4. 1981 1.7.4. 

1.7.5. 1980 1.7.5. 

2. Bjuggu erlendis en komu árið 1979 eða fyrr eða hafa aldrei búið erlendis 2. 2. 

2.1. Bjuggu einhvern tímann erlendis og komu árið 1979 eða fyrr (valfrjálst) 2.1. 2.1 

2.2. Hafa aldrei búið erlendis (valfrjálst) 2.2. 2.2. 

3. Ótilgreint 3. 3. 

Sundurliðun á „Ár síðustu komu til landsins frá 1980“ er ætlað að greina sundur allar samtölur eða millisamtölur sem vísa til 
einstaklinga. 

Með sundurliðun á „Ár síðustu komu til landsins frá 1980“ er athygli beint að alþjóðlegum fólksflutningum frá 1980. 

Gögnin fyrir 2011 skulu vísa til tímans milli 1. janúar 2011 og viðmiðunardagsetningarinnar. 

Efnisþáttur: Fyrri vanalegur búsetustaður og komudagsetning til núverandi staðar eða vanalegur búsetustaður einu 
ári fyrir manntal 

Tilgreina skal tengslin milli núverandi vanalegs búsetustaðar og vanalegs búsetustaðar einu ári fyrir manntal. 

Vanalegur búsetustaður einu ári fyrir manntal ROY. 

0. Alls 0. 

1. Óbreytt vanaleg búseta 1. 

2. Breytt vanaleg búseta 2. 

2.1. Flutningur innan skýrslugjafarlands 2.1. 

2.1.1. Vanaleg búseta einu ári fyrir manntalsdag á sama NUTS 3 svæði þar sem 
núverandi vanaleg búseta er 

2.1.1. 

2.1.2. Vanaleg búseta einu ári fyrir manntalsdag utan NUTS 3 svæðis þar sem 
núverandi vanaleg búseta er 

2.1.2. 

2.2. Flutningur að utan til skýrslugjafarlands 2.2. 

3. Ótilgreint 3. 

4. Á ekki við 4. 

Sundurliðun á „Vanalegur búsetustaður einu ári fyrir manntal“ er ætlað að greina sundur allar samtölur eða millisamtölur sem 
vísa til einstaklinga. 

Í sundurliðuninni „Vanalegur búsetustaður einu ári fyrir manntal“ skulu allar breytingar vísa til tímabilsins frá einu ári fyrir 
viðmiðunardagsetninguna og viðmiðunardagsetningarinnar. 

Börn undir eins árs aldri skulu flokkuð í „Á ekki við“ (ROY.4.). 

Lönd sem safna upplýsingum um efnisþáttinn „Fyrri vanalegur búsetustaður og komudagsetning til núverandi staðar“ skulu 
flokka alla einstaklinga, sem hafa breytt vanalegri búsetu sinni oftar en einu sinni á árinu fyrir viðmiðunardagsetninguna, 
samkvæmt fyrri vanalegum búsetustað, þ.e. vanalega búsetustaðnum þaðan sem þeir fluttu til núverandi vanalegs 
búsetustaðar. 
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Efnisþáttur: Staða á heimili 

Aðildarríki skulu nota hugtakið „heimilishald“ til að skilgreina einkaheimili eða, ef það er ekki mögulegt, hugtakið 
„heimilisstaður“. 

1. Heimilishald

Samkvæmt hugtakinu heimilishald er einkaheimili annaðhvort: 

a) heimili eins einstaklings, þ.e. einstaklingur sem býr einn í sérhúsnæði eða leigir sérherbergi (eða herbergi) í íbúð en tekur
ekki þátt í að halda sameiginlegt heimili, eins og það er skilgreint hér á eftir, með öðrum einstaklingum sem búa í
íbúðinni eða 

b) sameiginlegt heimili, þ.e. hópur tveggja eða fleiri einstaklinga sem búa saman í íbúð eða hluta íbúðar og sem sjá sjálfum
sér fyrir mat og mögulega öðrum lífsnauðsynjum. Einstaklingar innan hópsins kunna að deila tekjum sínum í meira eða
minna mæli. 

2. Heimilisstaður

Í hugtakinu „heimilisstaður“ liggur sá skilningur að allir einstaklingar sem búa í íbúð séu heimilisfólk á sama heimili, þannig 
að það er eitt heimili á hverja íbúð sem búið er í. Með hugtakinu heimilisstaður er því fjöldi íbúða sem búið er í og fjöldi 
heimila jafn, og staðsetning íbúðar og heimilis því einn og sami staðurinn. 

Flokkurinn „Einstaklingar sem búa á einkaheimili“ nær yfir „Einstaklingar í kjarnafjölskyldu“ (flokkur 1.1.) og 
„Einstaklingar utan kjarnafjölskyldu“ (flokkur 1.2.). Flokkurinn „Einstaklingar í kjarnafjölskyldu“ nær yfir alla einstaklinga 
sem búa á einkaheimili er hýsir kjarnafjölskyldu sem þeir tilheyra. „Einstaklingar utan kjarnafjölskyldu“ nær yfir alla 
einstaklinga sem annaðhvort tilheyra heimili þar sem ekki er fjölskylda eða fjölskylduheimili, án þess að tilheyra 
kjarnafjölskyldunni á því heimili. 

Staða á heimili HST.L. HST.M. HST.H. 

0. Alls 0. 0. 0. 

1. Einstaklingar á einkaheimili 1. 1. 1. 

1.1. Einstaklingar í kjarnafjölskyldu 1.1. 1.1. 

1.1.1. Einstaklingar í hjónabandi 1.1.1. 

1.1.1.1. Einstaklingar í hjónabandi karls og konu 
(valfrjálst) 

1.1.1.1. 

1.1.1.2. Einstaklingar í hjónabandi fólks af sama 
kyni (valfrjálst) 

1.1.1.2. 

1.1.2. Makar í skráðri samvist 1.1.2. 

1.1.2.1. Makar í skráðri samvist karls og konu 
(valfrjálst) 

1.1.2.1. 

1.1.2.2. Makar í skráðri samvist fólks af sama kyni 
(valfrjálst) 

1.1.2.2. 

1.1.3. Makar í óvígðri sambúð 1.1.3. 

1.1.3.1. Makar í óvígðri sambúð karls og konu 
(valfrjálst) 

1.1.3.1. 

1.1.3.2. Makar í óvígðri sambúð fólks af sama kyni 
(valfrjálst) 

1.1.3.2. 

1.1.4. Einstæðir foreldrar 1.1.4. 

1.1.5. Synir/dætur 1.1.5. 

1.1.5.1. Ekki einstæðs foreldris (valfrjálst) 1.1.5.1. 

1.1.5.2. Einstæðs foreldris (valfrjálst) 1.1.5.2. 

1.2. Einstaklingar ekki í kjarnafjölskyldu 1.2. 1.2. 

. 1.2.1 Búa einir/einar 1.2.1. 

1.2.2. Búa ekki einir/einar 1.2.2. 

1.2.2.1. Einstaklingar á heimili með skyldfólki 
(valfrjálst) 

1.2.2.1. 
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1.2.2.2. Einstaklingar á heimili eingöngu með 
óskyldum (valfrjálst) 

1.2.2.2. 

1.3. Einstaklingar á einkaheimili, en staða ótilgreind 1.3. 1.3. 

2. Einstaklingar ekki á einkaheimili 2. 2. 2. 

2.1. Einstaklingar á stofnanaheimili 2.1. 2.1. 

2.1.1. Einstaklingar ekki í kjarnafjölskyldu (valfrjálst) 2.1.1. 

2.1.2. Einstaklingar í kjarnafjölskyldu (valfrjálst) 2.1.2. 

2.1.2.1. Makar (valfrjálst) 2.1.2.1. 

2.1.2.2. Einstæðir foreldrar (valfrjálst) 2.1.2.2. 

2.1.2.3. Synir/dætur (valfrjálst) 2.1.2.3. 

2.2. Útigangsfólk 2.2. 2.2. 

2.3. Einstaklingar ekki á einkaheimili, en staða ótilgreind 2.3. 2.3. 

Sundurliðun á „Staða á heimili“ er ætlað að greina sundur allar samtölur eða millisamtölur sem vísa til einstaklinga. 

Heimili án fjölskyldu getur verið heimili eins einstaklings (einstaklingar í flokknum „búa einir“ (HST.H.1.2.1.)) eða 
sameiginlegt heimili án kjarnafjölskyldu. Flokkurinn „Búa ekki einir“ (HST.H.1.2.2.) nær yfir einstaklinga sem búa 
annaðhvort á sameiginlegu heimili án kjarnafjölskyldu eða á fjölskylduheimili án þess að tilheyra kjarnafjölskyldunni á því 
heimili. Einstaklingar sem búa á heimili þar sem kynslóð foreldra er ekki til staðar og sem tilheyra ekki kjarnafjölskyldu á 
því heimili skulu flokkaðir í valkvæða flokkinn „Einstaklingar sem búa hjá skyldmennum“ (HST.H.1.2.2.1.). 

Hugtakið „sonur/dóttir“ er skilgreint sem hugtakið „barn“ í tækniforskriftum að efnisþættinum „Staða í fjölskyldu“. 

„Pör – eiginmaður/eiginkona“: hjón af gagnstæðu kyni. 

„Skráð samvist“ er skilgreind í tækniforskriftum að efnisþættinum „Hjúskaparstaða að lögum“. „Óvígð sambúð“ er 
skilgreind í tækniforskriftum að efnisþættinum „Staða í fjölskyldu“. 

Flokkurinn „Sambýlisfólk“ (HST.H.2.1.2.1.) nær yfir „Gift pör“, „Sambýlisfólk í skráðri samvist“ og „Sambýlisfólk í óvígðri 
sambúð“. 

„Útigangsfólk“ (HST.H.2.2.) eru einstaklingar sem eru á götunni án skýlis sem myndi flokkast sem híbýli eins og þær eru 
skilgreindar í tækniforskriftum að efnisþættinum „Gerð híbýla“. 

Efnisþáttur: Staða í fjölskyldu 

Hugtakið kjarnafjölskylda er skilgreint þröngt, þ.e. tveir eða fleiri einstaklingar sem tilheyra sama heimili og eru tengdir sem 
eiginmaður og eiginkona, sem sambýlisfólk í skráðri samvist, sem sambýlisfólk í óvígðri sambúð eða sem foreldri og barn. 
Því getur fjölskylda verið barnlaust par eða par með eitt eða fleiri börn eða einstætt foreldri með eitt eða fleiri börn. Þetta 
fjölskylduhugtak takmarkar tengsl milli barna og fullorðinna við bein tengsl (í fyrsta lið), þ.e. milli foreldris og barns. 

Barn (sonur/dóttir) vísar til líffræðilegs sonar/líffræðilegrar dóttur, stjúpsonar/-dóttur eða ættleidds sonar/ættleiddrar dóttur 
(án tillits til aldurs eða hjúskaparstöðu) sem hefur vanalega búsetu á heimili a.m.k. annars foreldris og á hvorki 
sambýlismann/-konu né eigin börn á sama heimili. Fósturbörn eru ekki meðtalin. Sonur eða dóttir, sem býr með maka, maka 
í skráðri sambúð, sambýlismanni/-konu í óvígðri sambúð eða einu eða fleiri af sínum eigin börnum, telst ekki vera barn. 
Barn, sem býr til skiptis á tveimur heimilum (t.d. ef foreldrar þess eru skilin), skal telja heimili sitt vera á þeim stað þar sem 
það ver meiri tíma. Sé jöfnum tíma varið hjá báðum foreldrum skal heimilið vera sá staður þar sem barnið dvelur þegar 
manntalið er gert. 
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Hugtakið par skal ná yfir pör sem eru gift, í skráðri samvist og í óvígðri sambúð. „Skráð samvist“ er skilgreind í 
tækniforskriftum að efnisþættinum „Hjúskaparstaða að lögum“. 

Tveir einstaklingar eru taldir vera par í „óvígðri sambúð“ þegar þeir: 

— búa á sama heimili og 

— eiga í hjónasambandi og 

— eru hvorki giftir hvorir öðrum né í skráðri samvist. 

„Heimili þar sem kynslóð foreldra er ekki til staðar“ (heimili með afa og/eða ömmu og einu eða fleiri barnabörnum en engu 
foreldri þessara barna) falla ekki undir skilgreininguna á fjölskyldu. 

Valkvætt er hvort gerður er greinarmunur á pörum af gagnstæðu kyni og pörum af sama kyni. „Pör – eiginmaður/eiginkona“: 
hjón af gagnstæðu kyni. 

Staða í fjölskyldu FST.L. FST.H. 

0. Alls 0. 0. 

1. Makar 1. 1. 

1.1. Einstaklingar í hjónabandi 1.1. 

1.1.1. Einstaklingar í hjónabandi karls og konu (valfrjálst) 1.1.1. 

1.1.2. Einstaklingar í hjónabandi fólks af sama kyni (valfrjálst) 1.1.2. 

1.2. Makar í skráðri samvist 1.2. 

1.2.1. Makar í skráðri samvist karls og konu (valfrjálst) 1.2.1. 

1.2.2. Makar í skráðri samvist fólks af sama kyni (valfrjálst) 1.2.2. 

1.3. Makar í óvígðri sambúð 1.3. 

1.3.1. Makar í óvígðri sambúð karls og konu (valfrjálst) 1.3.1. 

1.3.2. Makar í óvígðri sambúð fólks af sama kyni (valfrjálst) 1.3.2. 

2. Einstæðir foreldrar 2. 2. 

3. Synir/dætur 3. 3. 

3.1. Ekki einstæðs foreldris (valfrjálst) 3.1. 

3.2. Einstæðs foreldris (valfrjálst) 3.2. 

4. Ótilgreint 4. 4. 

5. Á ekki við 5. 5. 

Sundurliðun á „Staða í fjölskyldu“ er ætlað að greina sundur allar samtölur eða millisamtölur sem vísa til einstaklinga. 

Flokkurinn „Sambýlisfólk“ (FST.L.1.) nær yfir „Gift pör“, „Sambýlisfólk í skráðri samvist“ og „Sambýlisfólk í óvígðri 
sambúð“. 

Flokka skal einstaklinga, sem tilheyra ekki kjarnafjölskyldu, undir „Á ekki við“ (FST.L.5., FST.H.5.). 

Efnisþáttur: Gerð kjarnafjölskyldu 

Skilgreiningarnar á fjölskylduhugtakinu og merking hugtakanna „kjarnafjölskylda“, „barn“, „par“ og „óvígð sambúð“, sem 
kveðið er á um í efnisþættinum „Staða í fjölskyldu“, gilda einnig um efnisþáttinn „Gerð kjarnafjölskyldu“. 
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Gerð kjarnafjölskyldu TFN.L. TFN.H. 

0. Alls 0. 0. 

1. Fjölskyldur hjóna 1. 1. 

 1.1. Fjölskyldur hjóna án barna á heimili 1.1.  

  1.1.1. Fjölskyldur hjóna, eiginmaður/eiginkona (valfrjálst)  1.1.1. 

  1.1.2. Fjölskyldur hjóna, makar af sama kyni (valfrjálst)  1.1.2. 

 1.2. Fjölskyldur hjóna með a.m.k. eitt barn undir 25 ára á heimili  1.2. 

  1.2.1. Fjölskyldur hjóna, eiginmaður/eiginkona (valfrjálst)  1.2.1. 

  1.2.2. Fjölskyldur hjóna, makar af sama kyni (valfrjálst)  1.2.2. 

 1.3. Fjölskyldur hjóna, yngsti sonur/yngsta dóttir 25 ára eða eldri á heimili  1.3. 

  1.3.1. Fjölskyldur hjóna, eiginmaður/eiginkona (valfrjálst)  1.3.1. 

  1.3.2. Fjölskyldur hjóna, makar af sama kyni (valfrjálst)  1.3.2. 

2. Fjölskyldur para í skráðri samvist 2. 2. 

 2.1. Par í skráðri samvist án barna á heimili  2.1. 

  2.1.1. Fjölskyldur para, karls og konu (valfrjálst)  2.1.1. 

  2.1.2. Fjölskyldur para, fólk af sama kyni (valfrjálst)  2.1.2. 

 2.2. Par í skráðri samvist með a.m.k. eitt barn undir 25 ára á heimili  2.2. 

  2.2.1. Fjölskyldur para, karls og konu (valfrjálst)  2.2.1. 

  2.2.2. Fjölskyldur para, fólk af sama kyni (valfrjálst)  2.2.2. 

 2.3. Par í skráðri samvist, yngsti sonur/yngsta dóttir 25 ára eða eldri á heimili  2.3. 

  2.3.1. Fjölskyldur para, karls og konu (valfrjálst)  2.3.1. 

   Fjölskyldur para, fólk af sama kyni (valfrjálst) 2.3.2. 2.3.2. 

3.   Fjölskyldur para í óvígðri sambúð 3. 3. 

 3.1. Fjölskyldur para í óvígðri sambúð án barna á heimili 3.1.  

  3.1.1. Fjölskyldur para, karls og konu (valfrjálst)  3.1.1. 

  3.1.2. Fjölskyldur para, fólk af sama kyni (valfrjálst)  3.1.2. 

 3.2. Pör í óvígðri sambúð með a.m.k. eitt barn undir 25 ára á heimili  3.2. 

  3.2.1. Fjölskyldur para, karls og konu (valfrjálst)  3.2.1. 

  3.2.2. Fjölskyldur para, fólk af sama kyni (valfrjálst)  3.2.2. 

 3.3. Pör í óvígðri sambúð, yngsta barn sonur/dóttir 25 ára eða eldri á heimili  3.3. 

  3.3.1. Fjölskyldur para, karls og konu (valfrjálst)  3.3.1. 

  3.3.2. Fjölskyldur para, fólk af sama kyni (valfrjálst)  3.3.2. 

4. Fjölskyldur feðra með börn 4. 4. 

 4.1. Fjölskyldur feðra með a.m.k. eitt barn undir 25 ára á heimili 4.1.  
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4.2. Fjölskyldur feðra, yngsti sonur/yngsta dóttir 25 ára eða eldri á heimili 4.2. 

5. Fjölskyldur mæðra með börn 5. 5. 

5.1. Fjölskyldur mæðra með a.m.k. eitt barn undir 25 ára á heimili 5.1. 

5.2. Fjölskyldur mæðra, yngsti sonur/yngsta dóttir 25 ára eða eldri á heimili 5.2. 

Sundurliðun á „Gerð kjarnafjölskyldu“ er ætlað að greina sundur samtölur í „kjarnafjölskyldu“ og allar millisamtölur. 

Efnisþáttur: Stærð kjarnafjölskyldu 

Skilgreiningin á hugtakinu „Kjarnafjölskylda“, sem kveðið er á um í efnisþættinum „Staða í fjölskyldu“, gildir einnig fyrir 
efnisþáttinn „Stærð kjarnafjölskyldu“. 

Stærð kjarnafjölskyldu SFN.L. SFN.M. SFN.H. 

0. Alls  0. 0. 0. 

1. 2 einstaklingar 1. 1. 1. 

2. 3 til 5 einstaklingar 2. 2. 2. 

2.1. 3 einstaklingar 2.1. 2.1. 

2.2. 4 einstaklingar 2.2. 2.2. 

2.3. 5 einstaklingar 2.3. 2.3. 

3. 6 og fleiri einstaklingar 3. 3. 3. 

3.1. 6 til 10 einstaklingar 3.1. 3.1. 

3.1.1. 6 einstaklingar 3.1.1. 

3.1.2. 7 einstaklingar 3.1.2. 

3.1.3. 8 einstaklingar 3.1.3. 

3.1.4. 9 einstaklingar 3.1.4. 

3.1.5. 10 einstaklingar 3.1.5. 

3.2. 11 og fleiri einstaklingar 3.2. 3.2. 

Sundurliðun á „Stærð kjarnafjölskyldu“ er ætlað að greina sundur samtölur „kjarnafjölskyldna“ og allar millisamtölur. 

Efnisþáttur: Gerð einkaheimilis 

Skilgreiningarnar, sem kveðið er á um í efnisþættinum „Staða á heimili“, gilda einnig um efnisþáttinn „Gerð einkaheimilis“. 

Gerð einkaheimilis TPH.L. TPH.H. 

0. Alls 0. 0. 

1. Fjölskyldulaus heimili 1. 1. 

1.1. Einstaklingsheimili 1.1. 1.1. 

1.2. Heimili með tveimur eða fleiri einstaklingum 1.2. 1.2. 

2. Einnar fjölskyldu heimili 2. 2. 

2.1. Heimili hjóna 2.1. 

2.1.1. Hjón án barna á heimili 2.1.1. 
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Gerð einkaheimilis TPH.L. TPH.H. 

  2.1.1.1. Heimili pars, karls og konu (valfrjálst)  2.1.1.1. 

  2.1.1.2. Heimili pars, fólk af sama kyni (valfrjálst)  2.1.1.2. 

  2.1.2. Hjón með a.m.k. eitt barn undir 25 ára á heimili  2.1.2. 

  2.1.2.1. Heimili pars, karls og konu (valfrjálst)  2.1.2.1. 

  2.1.2.2. Heimili pars, fólk af sama kyni (valfrjálst)  2.1.2.2. 

  2.1.3. Hjón, yngsti sonur/yngsta dóttir 25 ára eða eldri á heimili  2.1.3. 

  2.1.3.1 Heimili pars, karls og konu (valfrjálst)  2.1.3.1. 

  2.1.3.2 Heimili pars, fólk af sama kyni (valfrjálst)  2.1.3.2. 

 2.2. Heimili skráðrar samvistar  2.2. 

  2.2.1. Skráð samvist án barna á heimili  2.2.1. 

  2.2.1.1. Heimili pars, karls og konu (valfrjálst)  2.2.1.1. 

  2.2.1.2. Heimili pars, af sama kyni (valfrjálst)  2.2.1.2. 

  2.2.2. Skráð samvist með a.m.k. eitt barn undir 25 ára á heimili  2.2.2. 

  2.2.2.1. Heimili pars, karls og konu (valfrjálst)  2.2.2.1. 

  2.2.2.2. Heimili pars, af sama kyni (valfrjálst)  2.2.2.2. 

  2.2.3. Skráð samvist, yngsti sonur/yngsta dóttir 25 ára eða eldri á heimili  2.2.3. 

  2.2.3.1. Heimili pars, karls og konu (valfrjálst)  2.2.3.1. 

  2.2.3.2. Heimili pars, af sama kyni (valfrjálst)  2.2.3.2. 

 2.3. Heimili pars í óvígðri sambúð  2.3. 

  2.3.1. Pör í óvígðri sambúð án barna á heimili  2.3.1. 

  2.3.1.1. Heimili pars, karls og konu (valfrjálst)  2.3.1.1. 

  2.3.1.2. Heimili pars af sama kyni (valfrjálst)  2.3.1.2. 

  2.3.2. Pör í óvígðri sambúð með a.m.k. eitt barn undir 25 ára á heimili  2.3.2. 

  2.3.2.1. Heimili pars, karls og konu (valfrjálst)  2.3.2.1. 

  2.3.2.2. Heimili pars af sama kyni (valfrjálst)  2.3.2.2. 

  2.3.3. Pör í óvígðri sambúð, yngsti sonur/yngsta dóttir 25 ára eða eldri á 
heimili 

 2.3.3. 

  2.3.3.1. Heimili pars, karls og konu (valfrjálst)  2.3.3.1. 

  2.3.3.2. Heimili pars af sama kyni (valfrjálst)  2.3.3.2. 
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Gerð einkaheimilis TPH.L. TPH.H. 

2.4. Heimili einstæðs föður 2.4. 

2.4.1. Heimili einstæðs föður með a.m.k. eitt barn undir 25 ára á heimili 2.4.1. 

2.4.2. Heimili einstæðs föður, yngsti sonur/yngsta dóttir 25 ára eða eldri á 
heimili 

2.4.2. 

2.5. Heimili einstæðrar móður 2.5. 

2.5.1. Heimili einstæðrar móður með a.m.k. eitt barn undir 25 ára á heimili 2.5.1. 

2.5.2. Heimili einstæðrar móður, yngsti sonur/yngsta dóttir 25 ára eða eldri 
á heimili 

2.5.2. 

3. Heimili með tveimur eða fleiri fjölskyldum 3. 3. 

Sundurliðun á „Gerð einkaheimilis“ er ætlað að greina sundur samtölur „einkaheimila“ og allar millisamtölur. 

Efnisþáttur: Stærð einkaheimilis 

Skilgreiningarnar fyrir þau hugtök um heimilishald sem kveðið er á um í efnisþættinum „Staða á heimili“, gilda einnig um 
efnisþáttinn: „Stærð einkaheimilis“. 

Stærð einkaheimilis SPH.L. SPH.M. SPH.H. 

0. Alls 0. 0. 0. 

1. 1 einstaklingur 1. 1. 1. 

2. 2 einstaklingar 2. 2. 2. 

3. 3 til 5 einstaklingar 3. 3. 3. 

3.1. 3 einstaklingar 3.1. 3.1. 

3.2. 4 einstaklingar 3.2. 3.2. 

3.3. 5 einstaklingar 3.3. 3.3. 

4. 6 og fleiri einstaklingar 4. 4. 4. 

4.1. 6 til 10 einstaklingar 4.1. 4.1. 

4.1.1. 6 einstaklingar 4.1.1. 

4.1.2. 7 einstaklingar 4.1.2. 

4.1.3. 8 einstaklingar 4.1.3. 

4.1.4. 9 einstaklingar 4.1.4. 

4.1.5. 10 einstaklingar 4.1.5. 

4.2. 11 eða fleiri einstaklingar 4.2. 4.2. 

Sundurliðun á „Stærð einkaheimilis“ er ætlað að greina sundur samtölur í „einkaheimili“ og allar millisamtölur. 

Efnisþáttur: Umráðaréttur heimila 

Efnisþátturinn „Umráðaréttur heimila“ vísar til þess með hvaða hætti einkaheimili nær yfir heila íbúð eða hluta hennar 

Umráðaréttur heimila TSH. 

0. Alls 0. 

1. Heimili þar sem a.m.k. einn heimilismanna á húsnæðið 1. 

2. Heimili þar sem a.m.k. einn heimilismanna leigir allt eða hluta húsnæðisins 2. 

3. Heimili með annars konar umráðarétti yfir húsnæðinu 3. 

4. Ótilgreint 4.
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Sundurliðun á „Umráðaréttur heimila“ er ætlað að greina sundur samtölur í „einkaheimili“ og allar millisamtölur. 

Heimili, þar sem borgað er veðlán af íbúðinni þar sem heimilisfólk býr eða kaup á íbúðinni fara fram með annars konar 
fjárhagsráðstöfunum, skulu flokkuð í flokkinn „Heimili þar sem a.m.k. einn heimilismaður er eigandi íbúðarinnar“ (TSH.1.). 

Heimili, þar sem a.m.k. einn heimilismaður er eigandi íbúðarinnar og a.m.k. einn leigjandi í allri íbúðinni eða hluta hennar, 
skulu flokkuð í flokkinn „Heimili þar sem a.m.k. einn heimilismaður er eigandi íbúðarinnar“ (TSH.1.). 

Efnisþáttur: Húsnæðisfyrirkomulag 

Efnisþátturinn „Húsnæðisfyrirkomulag“ nær yfir heildarmannfjölda og vísar til gerðar hússins, þar sem einstaklingur hefur 
venjulega fasta búsetu, á þeim tíma þegar manntalið er gert. Hann nær yfir alla einstaklinga sem hafa vanalega búsetu í 
ólíkum gerðum híbýla, þá sem eru ekki með vanalega búsetu og dvelja tímabundið í einhvers konar aðsetri og þá sem eru án 
þaks yfir höfuðið og sofa á götunni eða í neyðarskýlum á þeim tíma þegar manntalið er gert. 

Íbúar eru einstaklingar með vanalega búsetu á þeim stöðum sem skráðir eru í flokka eftir því sem við á. 

„Íbúðarhúsnæði“ er afmarkað og sjálfstætt húsnæði á föstum stað sem er hannað fyrir varanlega búsetu manna og er, á 
viðmiðunardeginum, 

a) notað til búsetu, 

b) stendur autt eða 

c) er ætlað til árstíðabundinnar notkunar eða aukanota. 

„Afmarkað“: umlukið veggjum og með þaki eða lofti, þannig að einn eða fleiri einstaklingar geti búið út af fyrir sig. 
„Sjálfstætt“: með beinum aðgangi frá götu eða stiga, gangi, súlnagöngum eða lóð. 

„Aðrar íbúðir“ eru skúrar, kofar, hreysi, hjallar, hjólhýsi, húsbátar, hlöður, myllur, hellar eða hvert annað skýli sem notað er 
til mannabústaðar þegar manntalið er gert, án tillits til hvort það var hannað í því skyni. 

„Sameiginlegar vistarverur“ er húsnæði sem hannað er til búsetu stórra hópa einstaklinga eða fyrir nokkur heimili og 
a.m.k. einn einstaklingur notar til vanalegrar búsetu þegar manntalið er gert. 

„Nýtt íbúðarhúsnæði“: aðrar íbúðir og sameiginlegar vistarverur sem mynda saman „vistarverur“. Allar „vistarverur“ verða 
að vera vanalegur bústaður a.m.k. eins einstaklings. 

Samtala nýtts íbúðarhúsnæðis og annarra íbúða er „íbúðir“. 

Heimilislausir (einstaklingar sem eru ekki með vanalega búsetu í neinum flokki vistarvera) geta verið einstaklingar sem eru á 
götunni án skýlis er gæti flokkast sem vistarvera (útiganga) eða einstaklingar sem flytja oft úr einu skammtímahúsnæðinu í 
annað (fólk í húsnæðishraki). 

Húsnæðisfyrirkomulag HAR.L. HAR.H. 

0. Alls 0. 0. 

1. Íbúar í hefðbundnu íbúðarhúsnæði eða sambýlishúsnæði 1. 1. 

 1.1. Íbúar í hefðbundnu íbúðarhúsnæði 1.1. 1.1. 

 1.2. Íbúar í sambýlishúsnæði 1.2. 1.2. 

2. Íbúar í annars konar húsnæði og heimilislausir 2. 2. 

 2.1. Íbúar í annars konar húsnæði  2.1. 

 2.2. Heimilislausir  2.2. 

3. Ótilgreint 3. 3. 
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Sundurliðun á „Húsnæðisfyrirkomulag“ er ætlað að greina sundur allar samtölur eða millisamtölur sem vísa til einstaklinga. 

Í sundurliðuninni HAR.L., eru flokkarnir „Samtals“ (HAR.L.0.) og „Íbúar sem búa í öðrum íbúðum og heimilislausir“ 
(HAR.L.2.) valkvæðir. 

Efnisþáttur: Gerð híbýla 

Vistarvera er húsnæði sem er vanalegur búsetustaður eins einstaklings eða fleiri. Hugtökin „Íbúðarhúsnæði“, „Aðrar íbúðir“ 
og „Sameiginlegar vistarverur“ eru skilgreind undir efnisþættinum „Húsnæðisfyrirkomulag“. 

Gerð híbýlis TLQ. 

0. Alls 0. 

1. Hefðbundið íbúðarhúsnæði í notkun 1. 

2. Annað húsnæði 2. 

3. Sambýlishúsnæði 3. 

4. Ótilgreint 4. 

Sundurliðun á „Gerð híbýlis“ er ætlað að greina sundur samtölur fyrir „híbýli“ og allar millisamtölur. 

Efnisþáttur: Nýting íbúðarhúsnæðis 

„Nýtt íbúðarhúsnæði“ er íbúðarhúsnæði þar sem einn eða fleiri einstaklingar hafa vanalega búsetu þegar manntalið er gert. 
„Ónýtt íbúðarhúsnæði“ er íbúðarhúsnæði þar sem enginn hefur vanalega búsetu þegar manntalið er gert. 

Nýting íbúðarhúsnæðis OCS. 

0. Alls 0. 

1. Hefðbundið íbúðarhúsnæði í notkun 1. 

2. Hefðbundið íbúðarhúsnæði ekki í notkun 2. 

2.1. Íbúðarhúsnæði til árstíðabundinnar notkunar eða sem annað heimili (valfrjálst) 2.1. 

2.2. Auðar íbúðir (valfrjálst) 2.2. 

3. Ótilgreint 3. 

Sundurliðun á „Nýting íbúðarhúsnæðis“ er ætlað að greina sundur samtölur fyrir „íbúðarhúsnæði“ eða millisamtölur. 

Íbúðarhúsnæði, þar sem fólk er statt en er ekki meðtalið í manntalinu, skal flokkað í flokkinn „Húsnæði ætlað til 
árstíðabundinnar notkunar eða aukanota“ (OCS.2.1.). 

Efnisþáttur: Eignarhaldsform 

Efnisþátturinn „Eignarhaldsform“ vísar til eignarhalds á húsnæðinu en ekki landinu þar sem húsnæðið er. 

„Húsnæði sem eigandi nýtir“ er húsnæði þar sem a.m.k. einn íbúi á hluta húsnæðisins eða það allt. 

„Samvinnueignarhald“ vísar til eignarhalds innan ramma samvinnufélags um húsnæði. 

„Leiguhúsnæði“ er húsnæði þar sem a.m.k. einn íbúi greiðir leigu fyrir að búa í húsnæðinu og þar sem enginn íbúi á hluta af 
húsnæðinu eða það allt. 
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Eignarhaldsform OWS. 

0. Alls 0. 

1. Eignaríbúðir 1. 

2. Búsetuíbúðir 2. 

3. Leiguíbúðir 3. 

4. Íbúðir með annars konar eignarhaldi 4. 

5. Ótilgreint 5. 

6. Á ekki við 6. 

Sundurliðun á „Eignarhaldsform“ er ætlað að greina sundur samtölur fyrir „íbúðarhúsnæði“ og allar millisamtölur. 

Ónýtt íbúðarhúsnæði skal flokkað í „Á ekki við“ (OWS.6.). 

Efnisþáttur: Tala íbúa 

Tala íbúa í íbúð er sá fjöldi fólks sem hefur þar vanalega búsetu. 

Tala 
íbúa 

NOC.L. NOC.M. NOC.H. 

0. Alls 0. 0. 0. 

1. 1 einstaklingur 1. 1. 1. 

2. 2 einstaklingar 2. 2. 2. 

3. 3 til 5 einstaklingar 3. 3. 3. 

3.1. 3 einstaklingar 3.1. 3.1. 

3.2. 4 einstaklingar 3.2. 3.2. 

3.3 5 einstaklingar 3.3. 3.3. 

4. 6 og fleiri einstaklingar 4. 4. 4. 

4.1. 6 til 10 einstaklingar 4.1. 4.1. 

4.1.1. 6 einstaklingar 4.1.1. 

4.1.2. 7 einstaklingar 4.1.2. 

4.1.3. 8 einstaklingar 4.1.3. 

4.1.4. 9 einstaklingar 4.1.4. 

4.1.5. 10 einstaklingar 4.1.5. 

4.2. 11 eða fleiri einstaklingar 4.2. 4.2. 

Sundurliðun á „Tala íbúa“ er ætlað að greina sundur samtölur fyrir „Íbúðir“ og allar millisamtölur. 

Efnisþáttur: Nýtanlegt gólfpláss og/eða fjöldi herbergja í íbúðum 

Nýtanlegt gólfpláss er skilgreint sem: 

— sá gólfflötur sem mælist innan útveggja að undanskildum óíbúðarhæfum kjöllurum og háaloftum og öllum 
almenningsrýmum í fjölbýlishúsum eða 

— heildargólfflötur herbergja sem falla undir hugtakið „herbergi“. 

„Herbergi“ er skilgreint sem rými í íbúð, umlukið veggjum sem ná frá gólfi upp að lofti eða þaki, nógu stórt undir rúm fyrir 
fullorðinn (a.m.k. fjórir fermetrar) og með a.m.k. tveggja metra lofthæð að stærstum hluta. 

Aðildarríkin skulu tilgreina „nýtanlegt gólfpláss“ eða, ef það er ekki mögulegt, „fjöldi herbergja“. 
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Nýtanlegt gólfpláss UFS. 

0. Alls 0. 

1. Minna en 30 fermetrar 1. 

2. 30 að 40 fermetrum 2. 

3. 40 að 50 fermetrum 3. 

4. 50 að 60 fermetrum 4. 

5. 60 að 80 fermetrum 5. 

6. 80 að 100 fermetrum 6. 

7. 100 að 120 fermetrum 7. 

8. 120 að 150 fermetrum 8. 

9. 150 fermetrar og stærri 9. 

10. Ótilgreint 10. 

Sundurliðun á „Nýtanlegt gólfpláss“ er ætlað að greina sundur samtölur fyrir „Íbúðir“ og allar millisamtölur. Einnig er hægt 
að nota hana til að sundurliða samtölur fyrir „íbúðarhúsnæði“ og allar millisamtölur. 

Fjöldi herbergja NOR. 

0. Alls 0. 

1. 1 herbergi 1. 

2. 2 herbergi 2. 

3. 3 herbergi 3. 

4. 4 herbergi 4. 

5. 5 herbergi 5. 

6. 6 herbergi 6. 

7. 7 herbergi 7. 

8. 8 herbergi 8. 

9. 9 herbergi og fleiri 9. 

10. Ótilgreint 10. 

Sundurliðun á „Fjöldi herbergja“ er ætlað að greina sundur samtölur fyrir „Íbúðir“ og allar millisamtölur. Einnig er hægt að 
nota hana til að sundurliða samtölur fyrir „íbúðarhúsnæði“ og allar millisamtölur. 

Efnisþáttur: Þéttseta 

Efnisþátturinn „Þéttseta“ setur nýtanlegt gólfpláss í fermetrum eða fjölda herbergja í samhengi við fjölda íbúa eins og hann er 
tilgreindur í efnisþættinum „Tala íbúa“. 

Aðildarríkin skulu tilgreina þéttsetu sem mæld er með „nýtanlegt gólfpláss“ eða, ef það er ekki mögulegt, með „fjöldi 
herbergja“. 

Þéttseta (gólfflötur) DFS. 

0. Alls 0. 

1. Minna en 10 fermetrar á íbúa 1. 

2. 10 að 15 fermetrum á íbúa 2. 

3. 15 að 20 fermetrum á íbúa 3. 

4. 20 að 30 fermetrum á íbúa 4. 

5. 30 að 40 fermetrum á íbúa 5. 

6. 40 að 60 fermetrum á íbúa 6. 

7. 60 að 80 fermetrum á íbúa 7. 

8. 80 fermetrar og meira á íbúa 8. 

9. Ótilgreint 9. 

Sundurliðun á „Þéttseta (gólfflötur)“ er ætlað að greina sundur samtölur fyrir „Íbúðir“ og allar millisamtölur. 
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Þéttseta (fjöldi herbergja) DRM. 

0. Alls 0. 

1. Minna en 0,5 herbergi á íbúa 1. 

2. 0,5 að 1,0 herbergi á íbúa 2. 

3. 1,0 að 1,25 herbergi á íbúa 3. 

4. 1,25 að 1,5 herbergi á íbúa 4. 

5. 1,5 að 2,0 herbergjum á íbúa 5. 

6. 2,0 að 2,5 herbergjum á íbúa 6. 

7. 2,5 að 3,0 herbergjum á íbúa 7. 

8. 3,0 og fleiri herbergi á íbúa 8. 

9. Ótilgreint 9. 

Sundurliðun á „Þéttseta (fjöldi herbergja)“ er ætlað að greina sundur samtölur fyrir „Íbúðir“ og allar millisamtölur. 

Efnisþáttur: Vatnsveita 

Vatnsveita WSS. 

0. Alls 0. 

1. Vatnslögn í íbúð 1. 

2. Engin vatnslögn í íbúð 2. 

3. Ótilgreint 3. 

Sundurliðun á „Vatnsveita“ er ætlað að greina sundur samtölur fyrir „Íbúðir“ og allar millisamtölur. Einnig er hægt að nota 
hana til að sundurliða samtölur fyrir „íbúðarhúsnæði“ og allar millisamtölur. 

Efnisþáttur: Salernisaðstaða 

Salernisaðstaða TOI. 

0. Alls 0. 

1. Vatnssalerni í íbúð 1. 

2. Ekkert vatnssalerni í íbúð 2. 

3. Ótilgreint 3. 

Sundurliðun á „Salernisaðstöðu“ er ætlað að greina sundur samtölur fyrir „Íbúðir“ og allar millisamtölur. Einnig er hægt að 
nota hana til að sundurliða samtölur fyrir „íbúðarhúsnæði“ og allar millisamtölur. 

Efnisþáttur: Baðaðstaða 

Baðaðstaða er öll aðstaða sem er hönnuð til þess að þar megi þvo allan líkamann og nær einnig til sturtuaðstöðu. 

Baðaðstaða BAT. 

0. Alls 0. 

1. Baðkar eða sturta í íbúð 1. 

2. Hvorki baðkar né sturta í íbúð 2. 

3. Ótilgreint 3. 

Sundurliðun á „Baðaðstaða“ er ætlað að greina sundur samtölur fyrir „Íbúðir“ og allar millisamtölur. Einnig er hægt að nota 
hana til að sundurliða samtölur fyrir „íbúðarhúsnæði“ og allar millisamtölur. 
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Upphitun 

Íbúð er talin vera með miðstöðvarhitun ef hiti kemur annaðhvort frá sameiginlegri kyndistöð, innbyggðum hitunarbúnaði í 
byggingunni eða íbúðinni, án tillits til orkuuppsprettu. 

Upphitun. TOH 

0. Alls 0. 

1. Miðstöðvarhitun 1. 

2. Engin miðstöðvarhitun 2. 

3. Ótilgreint 3. 

Sundurliðun á „Upphitun“ er ætlað að greina sundur samtölur fyrir „íbúðir“ og allar millisamtölur. Einnig er hægt að nota 
hana til að sundurliða samtölur fyrir „íbúðarhúsnæði“ og allar millisamtölur. 

Efnisþáttur: Íbúðir eftir byggingargerð 

Efnisþátturinn „Íbúðir eftir byggingargerð“ vísar til fjölda íbúða í byggingunni sem íbúðin er í. 

Íbúðir eftir byggingargerð TOB. 

0. Alls 0. 

1. Hefðbundnar íbúðir í íbúðarbyggingum 1. 

1.1. Hefðbundnar íbúðir í einbýlishúsum 1.1. 

1.2. Hefðbundnar íbúðir í tvíbýlishúsum 1.2. 

1.3. Hefðbundnar íbúðir í byggingum með þrjár eða fleiri íbúðir 1.3. 

2. Hefðbundnar íbúðir í byggingum sem ekki eru ætlaðar til íbúðar 2. 

3. Ótilgreint 3. 

Sundurliðun á „Íbúðir eftir byggingargerð“ er ætlað að greina sundur samtölur fyrir „íbúðarhúsnæði“ og allar millisamtölur. 

Efnisþáttur: Íbúðir eftir byggingartíma 

Efnisþátturinn „Íbúðir eftir byggingartíma“ vísar til ársins þegar byggingin þar sem íbúðin er var fullgerð. 

Íbúðir eftir byggingartíma POC. 

0. Alls 0. 

1. Fyrir 1919 1. 

2. 1919–1945 2. 

3. 1946–1960 3. 

4. 1961–1970 4. 

5. 1971–1980 5. 

6. 1981–1990 6. 

7. 1991–2000 7. 

8. 2001–2005 8. 

9. 2006 og síðar 9. 

10. Ótilgreint 10. 

Sundurliðun á „Íbúðir eftir byggingartíma“ er ætlað að greina sundur samtölur fyrir „íbúðarhúsnæði“ og allar millisamtölur. 




