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Hvad er indberetningsblanketten? 

Det er en blanket, som skal udfyldes af grønlandske overnatningssteder. 

Blanketten skal indsendes til data@stat.gl inden den 10. efter hver 

referencemåned. 

Indberetningsblanketten er udgangspunktet for overnatningsstatistikken i 

Grønlands Statistik, der dækker oplysninger om antal overnatninger, gæster, 

gæsts bopæle, værelser og senge. 

Overnatningsstatistikken anvendes af alment interesserede borgere, 

turismeaktører, embedsmænd, virksomheder og forskere. 

Hvor henter du blanketten? 

Excel-filen med blanketten findes på Grønlands Statistiks hjemmeside, på 

linket www.stat.gl/TUD201804 eller ved at følge anvisningerne på de næste 

billeder. 

mailto:data@stat.gl
http://www.stat.gl/
http://www.stat.gl/TUD201804
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Figur 1. Skærm billede af sekvens om hvor du henter indberetningsblanketten. 

Om indberetningsblanketten 

Blanketten er en Excel-fil med arkene: ”Udfyldningsskema”, ”PÆDAGOGISK-

KAL”, ”PÆDAGOGISK-DK”, ”EKSEMPEL”, ”HJÆLPESKEMA” og 

”HJÆLPESKEMA-EKSEMPEL”. 

 

 
Figur 2. Regnearkenes indhold i «Indberetningsblanket-V3.xls» filen. 
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Regnearket med UDFYLDNINGSSKEMAET 

Udfyldningsskemaet er den officielle indberetning. Det ser ud som på billedet 

nedenfor.  

Du skal udfylde arket og sende det til os på data@stat.gl inden den 10. efter 

hver referencemåned. 

Arkene ”PÆDAGOGISK-KAL” og ”PÆDAGOGISK-DK” indeholder en forklaring 

om hvordan du skal udfylde ”Udfyldningsskema” -arket. I ”EKSEMPEL” -arket 

finder du et eksempel med hvordan tallene skal føres ind. 

 

 
Figur 3. ”Udfyldningsskema” -arket. 
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”PÆDAGOGISK-DK” og ”PÆDAGOGISK-KAL” arkene 

Dette er regneark med forklaringer på dansk og grønlandsk om, hvordan 

”Udfyldningsskema” -arket skal udfyldes. 

 

 
Figur 4.”PÆDAGOGISK-DK” -arket. 
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Figur 5.”PÆDAGOGISK-KAL” -arket. 
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”EKSEMPEL” -arket 

Dette ark er et eksempel på, hvordan ”Udfyldningsskema” -regnearket skal 

udfyldes. 

 

 
Figur 6.”EKSEMPEL” -arket. 
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”HJÆLPESKEMA” arket 

Arket er til eget brug, og det hjælper dig med at registrere tallene for hver 

måned. Hvis du har registreret dine tal i dette ark, skal du overføre det til 

”Udfyldningsskema” -arket. ”HJÆLPESKEMA” -arket ser ud som på billedet 

nedenfor. 

 

 
Figur 7. «Hjælpeskema» arket. 

 

Arket kan f.eks. ligge i receptionen, og udfyldes hver dag. 
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”HJÆLPESKEMA-EKSEMPEL” arket 

Dette ark er et eksempel på hvordan du bruger ”HJÆLPESKEMA” -arket. 

 
Figur 8. ”Hjælpeskema eksempel” -arket. 
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Signatur forklaring: 
… Oplysninger foreligger ikke 
.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn 
. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 
0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed 
- Nul 
* Foreløbigt eller anslået tal  

Eventuel henvendelse 

Silvia Rodríguez 

E-mail: siro@stat.gl 
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