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Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2010 

1. Sammenfatning 
 
De samlede byggeomkostninger steg med 1,7 pct. i perioden 1. juli 2009 - 1. juli 2010. 
Udgifter til lønnen tegnede sig for den største stigning med 3,3 pct. Udgifter til mate-
rialer faldt med 0,1 pct., dette skyldes faldende priser på visse beton- og isoleringsva-
rer. Fragten steg med 1,8 pct. 
Fragten vægter i de samlede beregninger med godt 6 pct. Materialerne vægter i de 
samlede beregninger med 42,6 pct. Arbejdslønnen vægter i de samlede beregninger 
med 51,3 pct. 
 
I perioden 1. januar 2010 – 1. juli 2010 steg byggeomkostningsindekset samlet med 
1,0 pct. Den mindre stigning kan først og fremmest tilskrives svagt stigning i udgifter-
ne til arbejdslønnen med 1,2 pct. Fragten steg med 4.6 pct., hvilket er på baggrund af 
RAL regulering med olie og valutatillæg. Materialerne steg med 0,3 pct. 
 
 
Halvårlig ændring i byggeomkostningsindekset 
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Udviklingen i byggeomkostningerne følger nogenlunde de danske byggeomkostnin-
ger, primært fordi stort set alle materialer importeres fra Danmark. Lige nu er de sam-
lede byggeomkostningsindeks af helårsstigningen i Danmark på 0,3 pct.  jf., Nyt fra 
Danmarks Statistik nr. 290, 25.juni 2010. 
 
Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands 
Statistik hjemmeside, kan du tilmelde dig vort elektroniske nyhedsbrev: Gå ind på 
www.stat.gl. I menuen til venstre vælger du ”nyhedsbrev”, og efterfølgende vælger du 
”tilmeld”.  Således får du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik. 
 

Helårsstigning på 1,7 pct. 

Halvårsstigning  
på 1,0 pct. 

Figur 1 

Udviklingen i Danmark 

Tegn et E-mail abonnement 



Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Johanne Kleemann via e-mail på 
jkle@stat.gl. 
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