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 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1151/2010 2016/EES/27/02  

frá 8. desember 2010 

um framkvæmd á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 763/2008 um manntal og 
húsnæðistal að því er varðar fyrirkomulag og uppbyggingu gæðaskýrslna og tæknilegt snið fyrir 
 sendingu gagna (*) 

 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 763/2008 frá 9. júlí 2008 um manntal og húsnæðistal (1), 
einkum 5. mgr. 5. gr. og 3. mgr. 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (EB) nr. 763/2008 voru settar 
sameiginlegar reglur um afhendingu ítarlegra gagna um 
mannfjölda og húsnæði á tíu ára fresti. 

2) Til að meta gæði þeirra gagna sem aðildarríkin senda til 
framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópu-
sambandsins) er nauðsynlegt að skilgreina fyrirkomulag 
og uppbyggingu gæðaskýrslnanna. 

3) Til að tryggja rétta sendingu gagna og lýsigagna skal 
tæknilegt snið vera það sama fyrir öll aðildarríkin. Því 
er nauðsynlegt að samþykkja viðeigandi tæknilegt snið 
fyrir gagnasendingu. 

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

_________________  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 324, 9.12.2010, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 108/2011 frá  
30. september 2011 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 65, 1.12.2011, bls. 22. 

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni 

Með þessari reglugerð er mælt fyrir um fyrirkomulag og 
uppbyggingu gæðaskýrslnanna, sem aðildarríkin leggja fram 
um gæði gagnanna, sem þau vinna úr manntali og 
húsnæðistali fyrir viðmiðunarárið 2011 og senda til 
framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópusambandsins), og 
einnig tæknilegs sniðs fyrir gagnasendingu, til að uppfylla 
kröfur reglugerðar (EB) nr. 763/2008. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Skilgreiningarnar og tækniforskriftirnar, sem settar eru fram í 
reglugerð (EB) nr. 763/2008 og reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 1201/2009 (2) og (ESB) nr. 519/2010 (3) 
gilda að því er varðar þessa reglugerð. Jafnframt gilda 
eftirfarandi skilgreiningar: 

1. „hagskýrslueining“: grunneining könnunar, nánar tiltekið 
einstaklingur, heimili, fjölskylda, vistarvera eða 
hefðbundið húsnæði, 

2. „talning einstaklinga“: að aflað sé upplýsinga um hverja 
hagskýrslueiningu þannig að hægt verði að skrá 
könnunaratriði þeirra hvert í sínu lagi og víxlflokka með 
öðrum könnunaratriðum, 

3. „framkvæmt samtímis“: upplýsingarnar, sem fengnar eru 
úr manntali og húsnæðistali, vísa til sama tímapunkts 
(viðmiðunardagsetningar), 

_________________  

(2) Stjtíð. ESB L 329, 15.12.2009, bls. 29. 
(3)  Stjtíð. ESB L 151, 17.6.2010, bls. 1. 
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4. „einsleitur háttur innan skilgreinds yfirráðasvæðis“: að 
gögn eru lögð fram fyrir allar hagskýrslueiningar innan 
nákvæmlega skilgreinds yfirráðasvæðis. Séu 
hagskýrslueiningarnar einstaklingar þýðir „einsleitur 
háttur innan skilgreinds yfirráðasvæðis“ að framlögð gögn 
séu byggð á upplýsingum um alla einstaklinga sem hafa 
fasta búsetu á því skilgreinda yfirráðasvæði 
(heildarmannfjöldi), 

5. „tiltækileiki gagna á litlum svæðum“: tiltækileiki gagna á 
litlum landsvæðum og fyrir litla hópa hagskýrslueininga, 

6. „skilgreind tíðni“: getan til að taka manntal og 
húsnæðistal í upphafi hvers áratugar, þ.m.t. samfella 
skrásetninga, 

7. „markþýði“: safn allra hagskýrslueininga á skilgreindu 
landsvæði sem á viðmiðunardeginum uppfylla skilyrði til 
skýrslugjafar fyrir einn eða fleiri tilgreinda efnisþætti. 
Markþýðið telur hverja gilda hagskýrslueiningu með 
aðeins einu sinni, 

8. „áætlað markþýði“: besta nálgun á markþýði sem völ er á. 
Áætlað markþýði samanstendur af rannsóknarþýði og að 
viðbættri vanþekju og að frádreginni ofþekju, 

9. „rannsóknarþýði“: það safn hagskýrslueininga sem 
raunverulega kemur fram í niðurstöðum manntalsins og 
húsnæðistalsins fyrir einn eða fleiri tilgreinda efnisþætti 
fyrir tilgreint markþýði. Gagnaskrár fyrir rannsóknarþýðið 
eru gagnaskrárnar í gagnalindinni fyrir tilgreint markþýði, 
þ.m.t. allar tilreiknaðar skrár og að undanskildum öllum 
eyddum skrám. Hafi gagnalind að geyma gagnaskrár 
einungis fyrir úrtak hagskýrslueininganna í áætluðu 
markþýði sínu, sem afleiðing aðferðafræðilegrar 
meginreglu, nær rannsóknarþýðið yfir viðbótarsafn 
hagskýrslueininga, auk hagskýrslueininganna í úrtakinu, 

10. „viðbótarsafn hagskýrslueininga“: safn þeirra 
hagskýrslueininga sem tilheyra áætluðu markþýði en 
engar gagnaskrár eru í gagnalindinni vegna þeirra 
úrtaksaðferða sem notaðar eru, 

11. „mat á þekju“: athugun á mismuninum milli tilgreinds 
markþýðis og samsvarandi rannsóknarþýðis, 

12. „könnun eftir talningu“: könnun sem gerð er stuttu eftir 
talninguna í þeim tilgangi að meta umfang og innihald, 

13. „vanþekja“: söfn allra hagskýrslueininga sem tilheyra 
tilgreindu markþýði en eru ekki talin með í samsvarandi 
rannsóknarþýði, 

14. „ofþekja“: söfn allra hagskýrslueininga sem eru talin með 
í rannsóknarþýði, sem notað er til að greina frá sérstöku 
markþýði, án þess að tilheyra því markþýði, 

15. „tilreikningur á skrám“: úthlutun tilbúinnar en tækrar 
gagnaskrár til aðeins eins landsvæðis á ítarlegasta, 
landfræðilega þrepi sem manntalsgögn eru lögð fram á, og 
tilreikningur á þeim gagnaskrám í gagnalindir, 

16. „skráareyðing“: þegar gagnaskrá, sem talin er með í 
gagnalind sem notuð er til að gefa skýrslu um tilgreint 
markþýði en inniheldur engar gildar upplýsingar um 
hagskýrslueiningar innan markþýðisins, er eytt eða litið er 
framhjá henni, 

17. „tilreikningur á liðum“: færsla tilbúinna en tækra 
upplýsinga í gagnaskrá þegar gagnaskráin er til staðar í 
gagnalind en hefur ekki að geyma þessar upplýsingar, 

18. „gagnalind“: söfn gagnaskráa fyrir hagskýrslueiningar 
og/eða atburði sem tengjast hagskýrslueiningum sem 
mynda grunn fyrir samantekt manntalsgagna um einn eða 
fleiri tilgreinda efnisþætti fyrir tilgreint markþýði, 

19. „gögn byggð á skrám“: gögn sem eru í eða koma úr skrá, 

20. „gögn byggð á spurningalistum“: gögn sem koma 
upprunalega frá svarendum spurningalista í tengslum við 
söfnun hagskýrslugagna sem vísa til tiltekins tímapunkts, 

21. „skrá“: gagnasafn sem geymir upplýsingar um 
hagskýrslueiningar og er uppfært með beinum hætti þegar 
atburðir, sem hafa áhrif á hagskýrslueiningarnar, eiga sér 
stað. 

22. „skráartenging“: ferli sem sameinar upplýsingar úr 
mismunandi gagnalindum með því að bera saman skrár 
fyrir stakar hagskýrslueiningar og sameina upplýsingarnar 
fyrir hverja hagskýrslueiningu ef skrárnar vísa til sömu 
einingarinnar, 
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23. „samsvörun skráa“: skráartenging þar sem allar sams 
konar gagnalindir er að finna í skrám, 

24. „gagnaútdráttur“: ferli til að heimta manntals- og 
húsnæðisupplýsingar úr upplýsingum sem eru í skrá og 
sem varða stakar hagskýrslueiningar, 

25. „kóðun“: ferli sem breytir upplýsingum í kóða sem tákna 
flokka innan flokkunarkerfis, 

26. „auðkenningarbreyta“: breyta í gagnaskrám í gagnalind 
eða í skrá yfir hagskýrslueiningar, notuð 

— til að meta hvort gagnalindin (eða skráin yfir 
hagskýrslueiningar) innihaldi aðeins eina gagnaskrá 
fyrir hverja hagskýrslueiningu, og/eða 

— fyrir skráartengingar, 

27. „innlestur“: ferlið þar sem samansöfnuðum gögnum er 
breytt þannig að þau eru færð í tölvulesanlegt form, 

28. „skráarritfærsla“: ferli þar sem farið er yfir gagnaskrár og 
þeim breytt til að gera þær tækar um leið og stærstu hlutar 
þessara skráa eru varðveittir, 

29. „tegund heimilis“: auðkenning einkaheimilis samkvæmt 
hugtakinu heimilisstaður eins og það er skilgreint í 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1201/2009 undir 
efnisþættinum „Staða heimilis“, 

30. „fjölskyldugerð“: auðkenning fjölskyldu byggð á 
upplýsingum um hvort einstaklingarnir búi á sama heimili 
en án upplýsinga um eða með ófullnægjandi upplýsingar 
um fjölskyldutengsl á milli þeirra. Hugtakið „fjölskylda“ 
er skilgreint sem „kjarnafjölskylda“ í viðaukanum við 
reglugerð (EB) nr. 1201/2009 undir efnisþættinum 
„Fjölskyldustaða“, 

31. „brottfall einingar“: engum gögnum hefur verið safnað frá 
hagskýrslueiningu sem er í rannsóknarþýðinu, 

32. „brottfall einingar að hluta til“: engum gögnum hefur 
verið safnað um einn eða fleiri tilgreinda efnisþætti fyrir 
hagskýrslueiningu sem er í rannsóknarþýðinu, þó að hægt 
sé að safna gögnum um a.m.k. einn annan efnisþátt fyrir 
þá hagskýrslueiningu, 

33. „eftirlit með upplýsingagjöf úr hagskýrslum“: aðferðir og 
ferli sem beitt er til að draga úr áhættu á birtingu 
upplýsinga um stakar hagskýrslueiningar þó að veittar séu 
eins miklar tölfræðilegar upplýsingar og hægt er, 

34. „mat“: útreikningur á hagskýrslum eða áætlunum þar sem 
notast er við stærðfræðilegar formúlur og/eða reiknirit sem 
notað er á tiltæk gögn, 

35. „fráviksstuðull“: staðalskekkja (kvaðratrót af dreifni 
metils) deilt með væntigildi metilsins, 

36. „skekkja í forsendum líkana“: skekkja vegna 
undirliggjandi forsenda á mati, innbyggðrar óvissu eða 
ónákvæmra upplýsinga, 

37. „skilgreining á gagnaskipan“: safn skipulagðra lýsigagna 
sem tengjast gagnasafni sem inniheldur upplýsingar um 
hvernig hugtök tengjast ráðstöfunum, viðmiðunum og 
eigindum ofurtenings (e. hypercube), ásamt upplýsingum 
um framlagningu gagna og tengdum lýsigögnum til 
útskýringar. 

3. gr. 

Lýsigögn og gæðaskýrslur 

1.  Aðildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni 
(Hagstofu Evrópusambandsins), ekki seinna en 31. mars 2014, 
um þær bakgrunnsupplýsingar sem tilgreindar eru í I. viðauka 
við þessa reglugerð og einnig gæðatengd gögn og lýsigögn 
sem tilgreind eru í II. og III. viðauka við þessa reglugerð, með 
tilliti til manntals og húsnæðistals fyrir viðmiðunarárið 2011 
og gagna og lýsigagna sem send eru framkvæmdastjórninni 
(Hagstofu Evrópusambandsins) eins og krafist er í reglugerð 
(ESB) nr. 519/2010. 

2.  Til að mæta kröfum 1. mgr. skulu aðildarríki meta þekju 
manntals og húsnæðistals síns fyrir viðmiðunarárið 2011 og 
meta tilreikninga og eyðingu gagnaskráa. 

3.  Reglugerð (EB) nr. 223/2009 (1) og skipan lýsigagna fyrir 
evrópska SDMX-sniðið (e. the Euro SDMX Metadata 
Structure) eins og hún er skilgreind í tilmælum 
framkvæmdastjórnarinnar 2009/498/EB (2) um gerð og miðlun 
á viðmiðunarlýsigögnum (þ.m.t. gæði), skulu gilda í tengslum 
við þessa reglugerð. 

_________________  

(1) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2009, bls. 164. 
(2) Stjtíð. ESB L 168, 30.6.2009, bls. 50. 
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4. gr. 

Gagnalindir 

Í allar gagnalindir skal vera hægt að sækja upplýsingar sem 
nauðsynlegar eru til að uppfylla kröfur reglugerðar (EB) 
nr. 763/2008, einkum til að: 

— mæta þeim frumþáttum sem skráðir eru í i-lið 2. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 763/2008 og skilgreindir í 2.–6. mgr. 
2. gr., 

— sýna markþýðið, 

— virða viðeigandi tækniforskriftir sem mælt er fyrir um í 
reglugerð (EB) nr. 1201/2009 og 

— stuðla að afhendingu gagna fyrir áætlun um 
hagskýrslugögn sem sett er fram í reglugerð (ESB) 
nr. 519/2010. 

5. gr. 

Aðgangur að viðeigandi upplýsingum 

Að beiðni framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópusam-
bandsins) skulu aðildarríki veita framkvæmdastjórninni 

 (Hagstofu Evrópusambandsins) aðgang að öllum 
upplýsingum sem skipta máli við mat á gæðum sendra gagna 
og lýsigagna, eins og krafist er í reglugerð (ESB) 
nr. 519/2010, að undanskildum sendingum á einstaklings-
bundnum gögnum og trúnaðargögnum til framkvæmda-
stjórnarinnar og geymslu þeirra hjá henni. 

6. gr. 

Tæknilegt snið gagnasendinga 

Það tæknilega snið, sem nota skal fyrir sendingar á gögnum 
og lýsigögnum fyrir viðmiðunarárið 2011, skal vera SDMX-
snið (e. Statistical Data and Metadata eXchange). Aðildarríki 
skulu afhenda umbeðin gögn sem eru í samræmi við 
skilgreiningar gagnaskipana og tengdra tækniforskrifta sem 
framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) kveður á 
um. Aðildarríkin skulu geyma tilskilin gögn og lýsigögn til 
1. janúar 2025 ef framkvæmdastjórnin (Hagstofa 
Evrópusambandsins) skyldi krefjast þeirra seinna. 

7. gr. 

Gildistaka 

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 8. desember 2010. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 
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I. VIÐAUKI 

Bakgrunnsupplýsingar 

Uppbygging bakgrunnsupplýsinga um manntal og húsnæðistal sem gert er í aðildarríkjunum fyrir viðmiðunarárið 2011 
samanstendur af eftirtöldum liðum: 

1. YFIRLIT 

1.1. Lagalegur bakgrunnur 

1.2. Aðilar sem bera ábyrgð 

1.3. Tilvísanir í önnur viðeigandi skjöl (t.d. innlendar gæðaskýrslur) (valkvætt) 

2. GAGNALINDIR (1) 

2.1. Flokkun gagnalinda skv. 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 763/2008 

2.2. Skrá yfir gagnalindir sem notaðar eru fyrir manntalið 2011 (2) 

2.3. Tafla „gagnalindir x efnisþættir“ 

2.4. Að hve miklu leyti gagnalindirnar mæta frumþáttunum (4. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 763/2008) 

2.4.1. Talning einstaklinga 

2.4.2. Framkvæmt samtímis 

2.4.3. Einsleitur háttur innan skilgreinds yfirráðasvæðis 

2.4.4. Tiltækileiki gagna á litlum svæðum 

2.4.5. Skilgreind tíðni 

3. ENDINGARTÍMI MANNTALS 

3.1. Viðmiðunardagsetning skv. 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 763/2008 

3.2. Undirbúningur og framkvæmd gagnaöflunar 

3.2.1. Gögn byggð á spurningalistum 

3.2.1.1. Hönnun og prófun á spurningalistum (þ.m.t. afrit af öllum endanlegum spurningalistum) 

3.2.1.2. Gerð skráa yfir heimilisföng, undirbúningur vettvangsrannsókna, kortlagning, kynning 

3.2.1.3. Gagnaöflun (þ.m.t. vettvangsrannsóknir) 

3.2.2. Gögn byggð á skrám 

3.2.2.1. Gerð nýrra skráa frá og með árinu 2001 (eftir atvikum) 

3.2.2.2. Breytingar á skrám sem hafa verið til frá árinu 2001 (þ.m.t. breytingar á efni skráa, aðlögun á 
rannsóknarþýðinu, aðlögun á skilgreiningum og/eða tækniforskriftum) (eftir atvikum) 

3.2.2.3. Viðhald á skrám (fyrir hverja skrá sem notuð var fyrir manntalið 2011), þ.m.t.: 

— efni skrárinnar (skráðar hagskýrslueiningar og upplýsingar um þær, allar skráarritfærslur og/eða 
tilreikningar á liðum í skránni) 

— stjórnsýsluábyrgð 

— lagaskylda til að skrá upplýsingar, hvati til að leggja fram réttar upplýsingar eða mögulegar ástæður fyrir að 
veita rangar upplýsingar 

 
 
(1) Skýrslugjöf fyrir 2. þátt verður að vera yfirgripsmikil og laus við skörun í þeim skilningi að aðeins sé hægt að ráðstafa hverjum efnisþætti 

til einnar gagnalindar. 
(2) Skráin hefur að geyma upplýsingar um nýju gagnalindina fyrir gagnalindir sem koma til vegna skráartenginga og einnig allar 

upprunalegar gagnalindir sem nýja gagnalindin er leidd af. 
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— tafir í skýrslugjöf, einkum lagalegar/opinberar tafir, tafir við gagnaskráningu, síðbúin skráning 

— mat og heimildir fyrir því að skráning fari ekki fram, afskráning fari ekki fram eða margfaldri skráningu 

— allar umtalsverðar endurskoðanir á skrám sem hafa áhrif á gögn úr manntalinu 2011, hversu oft skrár eru 
endurskoðaðar 

— stöðugleiki (samanburðarhæfi upplýsinga um skráð þýði yfir lengri tíma) (valkvætt) 

— notkun, þ.m.t. „önnur tölfræðileg notkun á skránni en fyrir manntalið“ og „önnur notkun á skránni en vegna 
hagskýrslugerðar (t.d. í þágu stjórnsýslunnar)“ 

3.2.2.4. Samsvörun skráa (þ.m.t. auðkenningarbreytur sem notaðar er fyrir skráartengingar) 

3.2.2.5. Gagnaútdráttur 

3.3. Vinnsla og mat 

3.3.1. Gagnavinnsla (þ.m.t. innlestur, kóðun, auðkenningarbreytur, skráarritfærslur, tilreikningar á skrám, 
skráareyðing, mat, skráartengingar, þ.m.t. auðkenningarbreytur sem eru notaðar fyrir skráartengingar, tegund 
heimilis og fjölskyldugerð) 

3.3.2. Gæðamat og mat á þekju, kannanir eftir talningu (eftir atvikum), lokafullgilding gagna 

3.4. Miðlun (miðlunarleiðir, trygging trúnaðarkvaða í hagskýrslum, þ.m.t. eftirlit með upplýsingagjöf úr 
hagskýrslum) 

3.5. Ráðstafanir til að tryggja kostnaðarhagkvæmni 
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II. VIÐAUKI 

Gæðatengd gögn og lýsigögn 

Gæðatengd gögn og lýsigögn um gagnalindir og efnisþætti samanstanda af eftirtöldum liðum: 

1. MIKILVÆGI 

1.1. Hentugleiki gagnalinda 

Aðildarríki verða að gefa skýrslu um hentugleika gagnalinda og einkum greina frá áhrifum allra umtalsverðra 
frávika frá frumþáttum manntals og húsnæðistals og/eða frá þeim skilgreiningum og hugtökum sem krafist er, 
þar sem þetta dregur verulega úr fullnægjandi notkun sendra gagna. 

1.2. Heildstæðni 

Eftirtalin gögn verður að leggja fram fyrir: 

— öll landfræðileg svæði á eftirtöldum þrepum: landsstigi, flokkun hagskýrslusvæða 1, flokkun  
hagskýrslusvæða 2, 

— alla ofurteninga (1)  og alla jaðardreifingu (1): 

1) fjöldi allra sérstakra gilda í gagnareit „ekki fyrir hendi“, 

2) fjöldi allra sérstakra gilda í gagnareit „ekki fyrir hendi“ merkt sem „óáreiðanleg“, 

3) fjöldi allra sérstakra gilda í gagnareit „ekki fyrir hendi“ merkt sem „trúnaðarkvöð“, 

4) fjöldi allra tölugilda í gagnareit merkt sem „óáreiðanleg“. 

2. NÁKVÆMNI 

Eftirfarandi upplýsingar: 

verður að láta í té fyrir hverja gagnalind (liður 2.1.) og hvern efnisþátt (liður 2.2.) sem vísa til talninga á 
einstaklingum (2) og 

má láta í té fyrir gagnalindir (liður 2.1.) og efnisþætti (liður 2.2.) sem vísa til talninga á öðrum 
hagskýrslueiningum en einstaklingum (valkvætt). 

2.1. Gagnalindir (3) 

Gögnin, sem krafist er samkvæmt lið 2.1.1., verður að leggja fram fyrir öll landfræðileg svæði á eftirtöldum 
þrepum: landsstigi, flokkun hagskýrslusvæða 1, flokkun hagskýrslusvæða 2. Skýr-ingarlýsigögnin, sem krafist 
er samkvæmt lið 2.1.2., verður að leggja fram á landsstigi. 

2.1.1. Gögn 

1) Rannsóknarþýði: algildi og hundraðshluti af áætluðu markþýði. 

2) Áætlað markþýði (4): algildi, 

3) Vanþekja (áætluð): algildi og hundraðshluti af rannsóknarþýðinu. 

4) Ofþekja (áætluð): algildi og hundraðshluti af rannsóknarþýðinu. 

5) Fjöldi alls tilreiknings á skrám (5): algildi og hundraðshluti af rannsóknarþýðinu. 
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6) Fjöldi allra skráareyðinga (6): algildi og hundraðshluti af rannsóknarþýðinu. 

7) Að auki fyrir úrtök: viðbótarsafn hagskýrslueininga (7): algildi. 

8) Fjöldi skráa sem ekki eru tilreiknaðar í gagnalindinni fyrir hagskýrslueiningar sem tilheyra markþýðinu: 
algildi (8), hundraðshluti rannsóknarþýðisins (8), hundraðshluti áætlaðs markþýðis (9), og hundraðshluti 
allra skráa sem ekki eru tilreiknaðar í gagnalindina (fyrir alla eyðingu skráa) (10), 

9) Að auki, fyrir gögn byggð á spurningalistum í gagnalindinni: (11) brottfall eininga (fyrir tilreikninga á 
skrám): algildi og hundraðshluti af rannsóknarþýðinu. 

2.1.2. Skýringarlýsigögn 

Skýringarlýsigögnin fela í sér lýsingu á: 

— ferlinu til að meta vanþekju og ofþekju, þ.m.t. upplýsingar um gæði áætlana fyrir van- og ofþekju, 

— öllum aðferðum sem notaðar eru til að tilreikna skrár eða eyða skrám fyrir hagskýrslueiningar, 

— öllum aðferðum sem beitt er til að vega gagnaskrár fyrir hagskýrslueiningar, 

— að auki fyrir gögn í gagnalindinni sem byggð eru á spurningalistum: (11) allar aðferðir til að greina og 
takmarka brottfall eininga eða aðrar aðferðir til að leiðrétta skekkjur. 

2.2. Efnisþættir 

Gögnin, sem krafist er samkvæmt lið 2.2.1., þarf að leggja fram fyrir öll landfræðileg svæði á eftirtöldum 
þrepum: landsstigi, flokkun hagskýrslusvæða 1, flokkun hagskýrslusvæða 2. Skýr-ingarlýsigögnin, sem krafist 
er samkvæmt lið 2.2.2., skal leggja fram á landsstigi. 

2.2.1. Gögn 

1) Rannsóknarþýði (12): algildi. 

2) Fjöldi gagnaskráa (13) sem innihalda upplýsingar um efnisþáttinn: ekki vegið (14) algildi, ekki veginn (14) 
hundraðshluti rannsóknarþýðisins. 

3) Fjöldi tilreiknaðra gagnaskráa (13), (15) sem innihalda upplýsingar um efnisþáttinn: ekki vegið (14) algildi, 
ekki veginn (14) hundraðshluti rannsóknarþýðisins. 

4) Tilreikningur á liðum (13) (15) fyrir efnisþáttinn: ekki vegið (14) algildi, ekki veginn (14) hundraðshluti 
rannsóknarþýðisins. 

5) Brottfall eininga að hluta til (13) (áður en gerðir eru tilreikningar á liðum) fyrir efnisþáttinn: ekki vegið (14) 
algildi, ekki veginn (14) hundraðshluti rannsóknarþýðisins. 

6) Fjöldi athugana sem ekki eru tilreiknaðar í efnisþættinum: (13), (16) ekki vegið (14) algildi, ekki veginn (14) 
hundraðshluti rannsóknarþýðisins. 

7) Send gögn (17) fyrir ofurteninginn sem settur er fram í töflunni í III. viðauka fyrir viðkomandi efnisþátt (18): 
algildi, hundraðshluti rannsóknarþýðisins. 

8) Fjöldi gagnaskráa, sem ekki eru tilreiknaðar (13) og innihalda ótilreiknaðar upplýsingar um efnisþáttinn, 
sundurliðaðar samkvæmt ofurteningnum sem settur er fram í töflunni í III. viðauka fyrir viðkomandi 
efnisþátt (18): ekki vegið (14) algildi, ekki veginn (14) hundraðshluti rannsóknarþýðisins. 
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9) Að auki fyrir efnisþætti, sem upplýsingum hefur verið safnað um með úrtaki: fráviksstuðull (19) fyrir 
deildirnar í ofurteningnum sem skráðar eru í III. viðauka fyrir viðkomandi efnisþátt (18). 

2.2.2. Skýringarlýsigögn 

Skýringarlýsigögnin lýsa aðferðunum sem notaðar eru til að fjalla um brottfallslið fyrir viðkomandi efnisþátt. 

Lýsigögnin skulu, fyrir efnisþætti sem upplýsingum hefur verið safnað um með úrtaki, einnig geyma lýsingu á: 

— úrtakssniðinu, 

— mögulegri bjögun í matinu vegna skekkju í forsendum líkana, 

— formúlum og reikniritum sem notuð eru til að reikna út staðalskekkju. 

3. TÍMANLEIKI OG RÉTT TÍMASETNING 

Eftirfarandi upplýsingar skal leggja fram fyrir landsstigið: 

1) Almanaksdags. gagnasendinga til framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópusambandsins), sundurliðaðar 
eftir ofurteningum (1). 

2) Almanaksdags. umtalsverðra endurskoðana á gagnasendingum, sundurliðaðar eftir ofurteningum (1). 

3) Almanaksdags. sendinga á lýsigögnum (20). 

Aðildarríki verða að skýra framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) frá hverjum almanaksdögum 
sérstaklega innan einnar viku frá hverri umtalsverðu endurskoðun, ef um er að ræða umtalsverðar endurskoðanir 
frá og með 1. apríl 2014. 

4. AÐGENGI OG SKÝRLEIKI (VALKVÆTT) 

Aðildarríki mega greina frá skilyrðum um aðgang að gögnum og lýsigögnum sem þau gera aðgengileg úr 
manntali og húsnæðistali sínu fyrir 2011, þ.m.t. þau sem varða fjölmiðla, stuðning, gögn, stefnu í verðlags-
málum og/eða takmarkanir. 

5. SAMANBURÐARHÆFI 

Fyrir hvern efnisþátt skulu aðildarríki greina frá öllum skilgreiningum eða aðferðum í aðildarríkinu sem gætu 
dregið úr samanburðarhæfi gagnanna innan ESB. 

6. SAMRÆMI 

Fyrir hvern efnisþátt sem vísar til talninga á einstaklingum (2), skulu aðildarríki leggja fram meðal-tal 
raunfrávika (21) fyrir gildi gagnareita í ofurteningunum sem settir eru fram í III. viðauka (18). 

 

 
(1) Eins og skráð er í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 519/2010. 
(2) Efnisþættir eða gagnalindir til handa efnisþáttum fyrir hverja heildin, sem sýnd er í töflunni í III. viðauka, er heildarþýðið. 
(3) Skýrslugjöf fyrir gagnalindirnar verður að vera yfirgripsmikil og laus við skörun í þeim skilningi að aðeins sé hægt að ráðstafa hverjum 

efnisþætti til einnar gagnalindar sem veittar eru upplýsingar um í þessum þætti. Hafi skráartenging leitt til tilurðar á nýrri gagnalind verða 
aðildarríkin að meta nýju gagnalindina frekar en upprunalegu gagnalindirnar sem hin nýja er leidd af. 

(4) (1) + 3) – 4)), vísa til gagnanna í lið 2.1.1. í þessum viðauka, gefnum upp í algildum. 
(5) Allur tilreikningur á skrám eykur stærð rannsóknarþýðisins. Í gagnalind sem kemur til vegna skráartenginga þarf aðeins að telja skrárnar, 

sem hafa verið tilreiknaðar í einhverja af upprunalegu gagnalindunum og þannig aukið við stærð rannsóknarþýðisins, undir tilreiknaðar 
skrár í nýju gagnalindinni. Ef gagnaskrá er með vægi wupprunaleg stærri en 1, í því ferli að gera hagskýrslurnar sem krafist er fyrir 
markþýðið, skal telja hana sem tilreiknaða skrá með væginu wtilreiknuð = wupprunaleg – 1. Viðmiðunarofurteningurinn (e. reference hypercube) 
fyrir vægið wupprunaleg er sá sem skráður er á eftir töflunni í III. viðauka fyrir hagskýrslueiningarnar sem gagnalindin greinir frá. 

(6) Öll skráareyðing dregur úr stærð rannsóknarþýðisins. Í gagnalind sem kemur til vegna skráartenginga þarf aðeins að telja skrárnar, sem 
hafa verið tilreiknaðar í einhverja af upprunalegu gagnalindunum og þannig aukið við stærð rannsóknarþýðisins, undir tilreiknaðar skrár í 
nýju gagnalindinni.Ef gagnaskrá er með vægi wupprunaleg minni en 1, í því ferli að gera hagskýrslurnar sem krafist er fyrir markþýðið, skal 
telja hana sem eydda skrá með væginu weydd = 1 – wupprunaleg. Viðmiðunarofurteningurinn (e. reference hypercube) fyrir vægið wupprunaleg er 
sá sem skráður er á eftir töflunni í III. viðauka fyrir hagskýrslueiningarnar sem gagnalindin greinir frá. 

(7) Hafi gagnalind að geyma, vegna aðferðafræðilegrar meginreglu, gagnaskrár einungis fyrir úrtak hagskýrslueininganna í áætluðu markþýði 
sínu, er stærð viðbótarsafns hagskýrslueininga reiknað út samkvæmt úrtakssniðinu. 
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(8) (1) – 4) – 5) – 7)), vísa til gagnanna í lið 2.1.1. í þessum viðauka, gefin upp sem algildi, 100 * (1) – 4) – 5) – 7)) / 1) eftir því sem við á. 
(9) 100 * (1) – 4) – 5) – 7)) / (1) + 3) – 4)), vísa til gagnanna í lið 2.1.1. í þessum viðauka. 
(10) 100 * (1) – 4) – 5) – 7)) / (1) – 5) + 6) – 7)), vísa til gagnanna í lið 2.1.1. í þessum viðauka. 
(11) Í gagnalind, sem kemur til vegna skráartenginga fleiri en einnar gagnalinda sem byggðar eru á spurningalistum, þarf leggja fram 

upplýsingar um allar upprunalegar gagnalindir sem byggðar eru á spurningalistum. 
(12) Eins og fram kemur í lið 2.1.1. (1) í þessum viðauka fyrir gagnalindina þaðan sem manntalsupplýsingarnar um efnisþáttinn fyrir 

markþýðið eru fengnar. 
(13) Fyrir rannsóknarþýðið í gagnalindinni, þaðan sem manntalsupplýsingarnar um efnisþáttinn eru fengnar. 
(14)„Veginn“ merkir að nota skal vægið á gagnaskrárnar í tengslum við talninguna ef gagnaskrárnar eru vegnar í því ferli að gera 

hagskýrslurnar sem krafist er fyrir viðkomandi efnisþátt, „ekki veginn“ merkir að ekki skal nota vægið á gagnaskrárnar í tengslum við 
talninguna. Viðmiðunarofurteningarnir fyrir vægið eru þeir sem skráðir eru fyrir efnisþættina í töflunni í III. viðauka. 

(15) Tilreikningur á liðum hefur engin áhrif á stærð rannsóknarþýðisins. Fyrir efnisþátt sem tilheyrir gagnalind og kemur til vegna 
skráartenginga eru allar skrár, sem innihalda upplýsingar um þann efnisþátt vegna tilreikninga á skrám í hverri af upprunalegu 
gagnalindunum, taldar sem tilreikningur á skrám ef tilreikningurinn eykur stærð rannsóknarþýðisins og tilreikningur á liðum fyrir þann 
efnisþátt ef tilreikningurinn eykur ekki stærð rannsóknarþýðisins. 

(16) (2) – 3) – 4)), vísa til gagnanna í þætti 2.2.1. í þessum viðauka. 
(17) Gögnin sem eru send á grundvelli reglugerðar (ESB) nr. 519/2010 í ofurteninginn sem skráður er fyrir viðkomandi efnisþátt í töflunni í 

III. viðauka. 
(18) Landsvæðið, sem veita þarf upplýsingar um, er sýnt í töflunni í III. viðauka. 
(19) Hægt er að skipta fráviksstuðlinum út fyrir sérstaka gildið „er ekki fyrir hendi“ þegar tölugildi gagnareits er lægra en 26. 
(20) Eins og skráð er í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 519/2010. 
(21) „Veginn“ merkir að nota skal vægið á gagnaskrárnar í tengslum við talninguna ef gagnaskrárnar eru vegnar í því ferli að gera 

hagskýrslurnar sem krafist er fyrir viðkomandi efnisþátt, „ekki veginn“ merkir að ekki skal nota vægið á gagnaskrárnar í tengslum við 
talninguna. Viðmiðunarofurteningarnir fyrir vægið eru þeir sem skráðir eru fyrir efnisþættina í töflunni í III. viðauka. 
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III. VIÐAUKI 

Töfluþversnið fyrir gæðamatið 

Leggja skal fram eftirfarandi gögn fyrir ofurteningana sem settir eru fram hér á eftir: 

— alla efnisþætti sem krafist er í 7. og 8. undirlið í lið 2.2.1. í II. viðauka, 

— efnisþættina sem upplýsingum hefur verið safnað um með úrtaki, eins og krafist er í 9. undirlið í lið 2.2.1. í II. viðauka 
og 

— samræmi milli ofurteninganna (1) eins og krafist er í 6. lið II. viðauka. 

Efnisþættir 
Númer 

viðmiðunarofurteni
ngs (*), (**) 

Töfluþversnið fyrir gæðamatið 

Samtala Sundurliðun (***) 

Kyn, aldur 42 Heildarmannfjöldi GEO.L. SEX. AGE.H. 

Núverandi atvinnustaða 18 Heildarmannfjöldi GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.L. 

Staðsetning vinnustaðar 22 Heildarmannfjöldi LPW.L. SEX. AGE.M. 

Staður 4 Heildarmannfjöldi GEO.L. SEX. AGE.M. LOC. 

Hjúskaparstaða að lögum 18 Heildarmannfjöldi GEO.L. SEX. AGE.M. LMS. 

Starf 13 Heildarmannfjöldi GEO.L. SEX. AGE.M. OCC. 

Atvinnugrein 14 Heildarmannfjöldi GEO.L. SEX. AGE.M. IND.H. 

Staða á vinnumarkaði 12 Heildarmannfjöldi GEO.L. SEX. AGE.M. SIE. 

Menntunarstig 14 Heildarmannfjöldi GEO.L. SEX. AGE.M. EDU. 

Fæðingarland/-staður 45 

26 

Heildarmannfjöldi GEO.L. SEX. AGE.M. POB.M. 

GEO.N. SEX. AGE.M. POB.H. 

Ríkisfang 45 

27 

Heildarmannfjöldi GEO.L. SEX. AGE.M. COC.M. 

GEO.N. SEX. AGE.M. COC.H. 

Komuár í land 25 Heildarmannfjöldi GEO.L. SEX. AGE.M. YAE.L. 

Vanalegur búsetustaður einu ári fyrir 
manntal 

17 Heildarmannfjöldi GEO.L. SEX. AGE.M. ROY. 

Staða á heimili 1 Heildarmannfjöldi GEO.L. SEX. AGE.M. HST.H. 

Staða í fjölskyldu 6 Heildarmannfjöldi GEO.L. SEX. AGE.M. FST.H. 

Gerð kjarnafjölskyldu, stærð kjarna-
fjölskyldu 

(valfrjálst) 

52 Fjöldi allra fjölskyldna GEO.L. TFN.H. SFN.H. 

Gerð einkaheimilis, stærð einka-
heimilis 

(valfrjálst) 

5 Fjöldi allra einka-
heimila 

GEO.L. TPH.H. SPH.H. 

Umráð húsnæðis 

(valfrjálst) 

5 Fjöldi allra einka-
heimila 

GEO.L. TSH. SPH.H. 

Húsnæðiskostur 38 Heildarmannfjöldi GEO.L. SEX. AGE.M. HAR.L. 

Gerð híbýla 

(valfrjálst) 

59 Fjöldi allra vistarvera GEO.L. TLQ. 

Nýting íbúðarhúsnæðis 

(valfrjálst) 

53 Fjöldi alls hefðbundins 
íbúðarhúsnæðis 

GEO.L. OCS. 

 
 
(1) Eins og skráð er í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 519/2010. 
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Efnisþættir 
Númer 

viðmiðunarofurteni
ngs (*), (**) 

Töfluþversnið fyrir gæðamatið 

Samtala Sundurliðun (***) 

Eignarhaldsform 

(valfrjálst) 

41 Fjöldi alls hefðbundins 
íbúðarhúsnæðis í 
notkun 

GEO.L. OWS. 

Fjöldi íbúa, nýtanlegur gólfflötur 
og/eða fjöldi herbergja í íbúð 

(valfrjálst) 

41 Fjöldi alls hefðbundins 
íbúðarhúsnæðis í 
notkun 

GEO.L. NOC.H. (UFS. eða NOR.) 

Fjöldi íbúa, þéttleiki byggðar 

(valfrjálst) 

41 Fjöldi alls hefðbundins 
íbúðarhúsnæðis í 
notkun 

GEO.L. NOC.H. (DFS. eða DRM.) 

Vatnsveita 

(valfrjálst) 

41 Fjöldi alls hefðbundins 
íbúðarhúsnæðis í 
notkun 

GEO.L. WSS. 

Salernisaðstaða 

(valfrjálst) 

41 Fjöldi alls hefðbundins 
íbúðarhúsnæðis í 
notkun 

GEO.L. TOI. 

Baðaðstaða 

(valfrjálst) 

41 Fjöldi alls hefðbundins 
íbúðarhúsnæðis í 
notkun 

GEO.L. BAT. 

Upphitun 

(valfrjálst) 

41 Fjöldi alls hefðbundins 
íbúðarhúsnæðis í 
notkun 

GEO.L. TOH. 

Húsnæði eftir tegund byggingar 

(valfrjálst) 

53 Fjöldi alls hefðbundins 
íbúðarhúsnæðis 

GEO.L. TOB. 

Íbúðir eftir byggingartíma 

(valfrjálst) 

53 Fjöldi alls hefðbundins 
íbúðarhúsnæðis 

GEO.L. POC. 

(*) Eins og skráð er í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 519/2010. 
(**) Fyrir efnisþætti þar sem gagnaskrár eru vegnar í því ferli að gera hagskýrslurnar sem krafist er, skal vægið sem notað er fyrir 

viðmiðunarofurteninginn hér á eftir vera grunnurinn fyrir þau gæðatengdu gögn sem kveðið er á um í 7, 8 og 9. undirlið í lið 2.2.1. í II. 
viðauka. 

(***) Kóðinn auðkennir hverja sundurliðun, eins og tilgreint er samkvæmt þessum kóða í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1201/2009. 

 
 
Viðmiðunarofurteningarnir (1) fyrir vægið wupprunaleg sem um getur í 5. og 6. undirlið í lið 2.1.1. í II. viðauka eru: 

— ofurteningur (1) nr. 42 fyrir einstaklinga (2), 

— ofurteningur (1) nr. 52 fyrir fjölskyldur (2), 

— ofurteningur (1) nr. 5 fyrir einkaheimili (2), 

— ofurteningur (1) nr. 59 fyrir vistarverur (2), 

— ofurteningur (1) nr. 53 fyrir hefðbundið íbúðarhúsnæði (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Eins og skráð er í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 519/2010. 
(2) Hagskýrslueiningar sem gagnalindin veitir upplýsingar um. 




