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Byggherrenamn 
Förnamn Efterman 
Gatavvägen 1 
00000 Staden 

 
 
 

 

 Andra påminnelsen – era uppgifter saknas 

Priser för nyproducerade bostäder 

Undrar ni över något? 
Kontakta oss gärna! 
Telefon: 010 – 479 60 65 
Mejl: nybyggnadspriser@scb.se 
SCB, INS/OBT, 701 89 Örebro 
www.scb.se/nybyggnadspriser 
 
Öppettider 
Vardagar: 8.00 – 16.30 
Lunchstängt: 12.00 – 13.00 
 
SCB beskriver Sverige 
Statistikmyndigheten SCB förser 
samhället med statistik för besluts-
fattande, debatt och forskning. Vi gör 
det på uppdrag av regeringen, myndig-
heter, forskare och näringsliv. Vår 
statistik bidrar till en faktabaserad 
samhällsdebatt och väl underbyggda 
beslut. 

Vi saknar fortfarande svar från ert företag för undersökningen Priser för 

nyproducerade bostäder.  

Vi har förståelse för att er verksamhet kan ha påverkats av 

spridningen av covid-19. Det är dock fortsatt viktigt med statistik 

av god kvalitet. Vi behöver därför uppgifter från er organisation i 

det rådande läget. 

Den 3 juni skickade SCB en skriftlig påminnelse där vi bad er lämna de 

efterfrågade uppgifterna snarast. Om ni har lämnat uppgifterna under 

de senaste dagarna kan ni bortse från detta brev. Vänligen meddela 

oss om byggnadsarbetena inte påbörjats. 
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ASPUDDENS FASTIGHETS AB 
KNUTBERGSVÄGEN 1 
71330 NORA 
 

 
 
 

 

 Påminnelse – era uppgifter saknas 

Avgifter/hyror för nybyggda 
lägenheter 

Undrar ni över något? 
Kontakta oss gärna! 
 
Uppgiftslämnarservice 
010 – 479 60 65 
uls@scb.se 
SCB, INS/OBT, 701 89 Örebro 
www.scb.se/avgifterhyror 
 
SCB beskriver Sverige 
Statistikmyndigheten SCB förser 
samhället med statistik för besluts-
fattande, debatt och forskning. Vi gör 
det på uppdrag av regeringen, myndig-
heter, forskare och näringsliv. Vår 
statistik bidrar till en faktabaserad 
samhällsdebatt och väl underbyggda 
beslut. 

Med det här brevet vill vi uppmärksamma er på att vi saknar svar från 

ert företag för undersökningen Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter.  

Den 14 maj skickade SCB ett brev där vi bad er lämna de efterfrågade 

uppgifterna senast den 7 juni.  Har ni redan svarat? Tack! Bortse då från 

den här påminnelsen. 

Det är obligatoriskt att delta 

De fastighetsägare vars lägenheter blivit utvalda i den här 

undersökningen är enligt lag skyldiga att lämna uppgifter, se nästa sida. 

Lämna uppgifterna snarast 

Uppgifterna ska avse SOTHÖNAN 14 i Stockholm (ärendenummer 

191061). 

 

Användarnamn: NLC8CL 

Lösenord: Nk742fw 

 

Gå in på www.scb.se/avgifterhyror för att läsa mer om undersökningen 

och lämna uppgifter. 

 

Tack för er medverkan! 

Med vänlig hälsning 

 
 

Joakim Stymne 

Generaldirektör SCB 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Det är obligatoriskt att delta 

Ert företag är enligt lag skyldigt att lämna uppgifter till den här 

undersökningen, se nästa sida. För att kunna planera är det viktigt för 

politiker och andra beslutsfattare att ha kunskap om nyproduktionen av 

bostäder. Observera att ni måste lämna uppgifterna, trots de svårigheter 

som covid-19 orsakar. 

Lämna uppgifterna snarast 

Uppgifterna ska avse nybyggnaden med fastighetsbeteckningen 

FÖRLANDA KLOCKARGÅRD 1:6 i Kungsbacka kommun, antal 

bostäder: 16 (ärendenummer 27184). 

 

Användarnamn: xxxxxxx 

Lösenord: 000000 

 

Gå in på www.scb.se/nybyggnadspriser för att läsa mer om 

undersökningen och lämna uppgifter. 

 

Tack för er medverkan! 

Med vänlig hälsning 

 
 

Joakim Stymne 

Generaldirektör SCB 
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Vem använder svaren och hur? 

De insamlade uppgifterna används för att redovisa 

priser för nyproducerade bostäder samt ge viss 

teknisk information om nybyggnadsprojekten. 

Uppgifterna används även för att beräkna ett 

byggnadsprisindex och vid beräkning av 

bostadsinvesteringar i nationalräkenskaperna.  

Förutom vid SCB kan uppgifterna som hör till 

undersökningen komma att användas av forskare 

och andra som tar fram statistik. Sådan forskning 

och statistikverksamhet omfattas också av 

statistiksekretess (se nedan). 

 

Varför måste vi delta? 

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 

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd 

(NNR). 

 

Hur skyddas de lämnade svaren? 

Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska 

förhållanden skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När 

uppgifterna redovisas kommer inga enskilda 

individer och arbetsställen att kunna identifieras. 

 

Hur behandlas personuppgifterna? 

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som SCB utför. 

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s 

dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och 

förordningen (2001:100) om den officiella 

statistiken. Därutöver finns även regler i lagen 

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till 

EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som 

har meddelats i anslutning till den lagen. 

Mer information om hur SCB behandlar 

personuppgifter hittar ni på 

www.scb.se/personuppgifter 

Var och en har rätt att gratis få en kopia, i form av 

ett så kallat registerutdrag, av de personuppgifter 

som behandlas av SCB i egenskap av 

personuppgiftsansvarig. Mer information hittar ni på 

www.scb.se/registerutdrag 

Om någon skulle anse att SCB har behandlat 

personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s 

dataskyddsförordning, har man under vissa 

förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade. 

För att underlätta eventuella återkontakter sparar vi 

uppgiften om vem hos er som är kontaktperson för 

undersökningen. 

 

Har ni frågor om personuppgifter? 

Kontakta SCB:s dataskyddsombud: 

010-479 40 00, dataskyddsombud@scb.se, 

701 89 Örebro 

 

Var publiceras resultaten? 

Definitiva resultat publiceras årsvis i Sveriges 

statistiska databaser (SSD) och i Statistiska 

meddelanden (SM) på SCB:s webbplats www.scb.se. 

 


