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Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. 
Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella 
statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2019:13).  
Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR). 
Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap 8 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna redovisas 
kommer inga enskilda objekt att kunna identifieras.  

Uppgifter om bostäder 

SCB-FS 2019:13 

 [SCB:s ärendenr] [Bygglovsid] 

 

  
 

Uppgifter hämtade från bygglovsansökan: 

Kommun: [kommunnamn] 

Antal bostäder: [Antal]  

Fastighetsbeteckning: [FastBet]  

Skicka in efterfrågade uppgifter senast  i bifogat svarskuvert. 

Ni som får tre blanketter ”Uppgifter om nybyggnadsprojekt”, ”Uppgifter 
om hustyper” och ”Uppgifter om bostäder”  Gå till fråga 9! 

Ni som enbart får blanketten ”Uppgifter om bostäder”  Gå till fråga 1! 

Vem ska lämna uppgifter? 
Uppgifterna ska lämnas av byggherrar som har påbörjat eller kommer att påbörja en nybyggnad av 

flerbostadshus eller småhus, som ska försäljas eller upplåtas med bostadsrätt eller hyresrätt. 

Uppgiftslämnandet för denna blankett inkluderar även specialbostäder, påbyggnader och flyttning av hus. 

1. Är byggherren i nybyggnads-projektet en 
enskild firma? 

Med enskild firma/näringsverksamhet avses en 
privatperson som själv startar och driver ett 
företag där hen är personligt ansvarig för 
företagets alla skulder och avtal. 

 Ja, det är en enskild firma. 

 Nej, det är inte en enskild firma. 
 
 
 

2. Är nybyggnaden påbörjad? 

Med påbörjad avses att byggnadsarbetena som 
gjutning av källargolv, källarmurar, bottenplatta 
och dylikt har påbörjats.  

 Ja fr.o.m. (ååmm) 

 Nej  När förväntar ni att nybyggnaden   

                 påbörjas? 
 

               fr.o.m.           (ååmm) 
 
               Vad är orsaken till att det inte påbörjats? 

 

3. Vilket år och månad beräknas nybyggnaden 
vara färdigställd? 

 (ååmm) 
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SCB:s ärendenr  

4. Vilket är företagets organisationsnummer? 
 

5. Vilken upplåtelseform har 
bostaden/bostäderna? 

 

 Äganderätt/Ägarlägenhet 

 Bostadsrätt 

 Hyresrätt 

 Kooperativ hyresrätt 

 Annat ange vad:  

6. Hur många bostäder finns det totalt  

i nybyggnadsprojektet? 

 

 Ändra felaktigt antal 

Förtryckt uppgift  st 

7. Vad är projektets totala bostadsarea (BOA*)? 

*Enligt ”Svensk standard SS 02 10 53” 
   m2 

8. Har projektet några speciella förhållanden 
som ... 

… nybyggnad blandat med tillbyggnad? 

… endast tillbyggnad?  

… flyttning av hus? 

… annat speciellt förhållande? 

 

 Ja  Nej 

     

     

     

   ange vad: 
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SCB:s ärendenr  

Bostadssammanställning  Har ni motsvarande uppgifter i en egen bostadssamman-

ställning, broschyr eller liknande går det bra att skicka den som svar i stället för att fylla i här.  

9. Fördela projektets bostäder efter bostadstyp, bostadsarea, antal och boendeform. 

Om bostäderna sinsemellan är olika beträffande bostadstyp, bostadsarea och boendeform ska en rad  
fyllas i för varje variant. 

Vilken bostadstyp är det? 

Ange antal rum och kökstyp 

Vilken är 
bostadsarean  
per bostad för 
denna 
bostadstyp? 

Ange hela  
kvadratmeter 

Hur många 
bostäder  
av denna typ 
finns i 
projektet? 

Ange antal 

Vilken boendeform är 
det? 

 

Ange alternativ A-H 

Antal rum Kök Kok-
vrå 

Kok- 
skåp 

Kok-
möjlighet 
saknas 

        m2   A) Flerbostadshus 

B) Friliggande 

enbostadshus 

C) Radhus, parhus 

och kedjehus 

D) Friliggande 

tvåbostadshus 

E) Specialbostad 

för äldre eller 

funktionshindrade 

F) Studentbostad 

G) Övrig special-

bostad 

H) Attefallshus 

 

        m2   

        m2   

        m2   

        m2   

        m2   

        m2   

        m2   

        m2   

        m2   

        m2   

Sammanställningen fortsätter på nästa sida → 

 Rum: Utrymme med en golvyta av minst sju kvadratmeter och som har direkt dagsljus. 

 Friliggande tvåbostadshus: Bostadshus med två bostäder, belägna i skilda plan eller bredvid varandra, 

belägna bredvid varandra ska de ha gemensam ingång från det fria. 

 Specialbostad för äldre eller funktionshindrade: Bostad som både är varaktigt förbehållen äldre personer 
eller personer med funktionshinder och där boendet alltid är förenat med service, stöd och/eller personlig 
omvårdnad. 

 Studentbostad: Bostad som är varaktigt förbehållen studerande vid universitet eller högskola. 

 Övrig specialbostad: Bostad som är varaktigt förbehållen vissa väl avgränsade grupper av boende och som 

är avsedd för temporärt boende och hyrs ut med reducerat besittningsskydd t.ex. elevhem. 

 Attefallshus för bostadsändamål. 
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SCB:s ärendenr  

Bostadssammanställning, forts. 
Vilken bostadstyp är det? 

Ange antal rum och kökstyp  

Vilken är 
bostadsarean  
per bostad för 
denna 
bostadstyp? 

Ange hela  
kvadratmeter 

Hur många 
bostäder  
av denna typ 
finns i 
projektet? 
 

Ange antal 

Vilken boendeform är 
det? 

 

Ange alternativ A-H 

Antal rum Kök Kok-
vrå 

Kok- 
skåp 

Kok-
möjlighet 
saknas 

        m2   A) Flerbostadshus 

B) Friliggande 

enbostadshus 

C) Radhus, parhus 

och kedjehus 

D) Friliggande 

tvåbostadshus 

E) Specialbostad 

för äldre eller 

funktionshindrade 

F) Studentbostad 

G) Övrig special-

bostad 

H) Attefallshus 

 

        m2   

        m2   

        m2   

        m2   

        m2   

        m2   

        m2   

        m2   

        m2   

Övriga upplysningar 

 

 

Hur lång tid tog det att ta fram uppgifterna och 
besvara blanketten?* 

*Frivillig uppgift 

 minuter 

Kontaktperson 

Datum Namn (v.g. texta) 

Telefon (även riktnr) Mobil  

 

E-post 

Tack för din medverkan! 
 


