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Kommunens diarienummer/aktbeteckning

SCB-FS 2021:15
Bilaga 1

Statistikblankett för bygglov

1 (2)

Ny- och tillbyggnad av bostäder
och lokaler
Län

Kom

B

Bilaga 1

1. Ärendeuppgifter
Helt ny byggnad
Till-/påbyggnad

Vad avser ärendet?

År

Bygglovsbeslut

Mån

Ja, t.o.m.
Nej

Är bygglovet tidsbegränsat?
Kommunnamn

(År och mån)

Fastighetsbeteckning

2. Uppgifter om byggherre
Kontaktperson *

Byggherre (ifylls alltid)
Byggherrens fullständiga adress *
E-post *

Telefon (även riktnr) *

* Ifylls endast om byggprojektet avser flerbostadshus eller gruppbyggda småhus.
3. Byggnadstyp
3.1 Fritidshus
Antal fritidshus

st

m2

Summa bruttoarea
3.2 Lokalhus
Kontorsbyggnad

Vilken typ av lokalhus avses?
Lokalhus: Hus där mer än halva bruttoarean
ovan mark används till annat än bostad.
Industribyggnad: Täckta byggnader för
industriproduktion samt lager. Övriga
industrikonstruktioner, t.ex. kraftverk
specificeras under annan byggnad.

Byggnad för grossist och detaljhandel
Restaurang samt hotell och andra byggnad för kortvarig inkvartering
Byggnad för utbildning och forskning
Byggnad för kulturell verksamhet och forskning
Byggnad för hälso-och sjukvård (ej bostäder)
Industri- och lagerbyggnad
Byggnad för trafik och kommunikation

SCB RM/BF 187 B. 2015

Annan byggnad:

Antal bostadslägenheter i lokalhus

st

m2

Summa bruttoarea
Postadress

INS/OBT
SCB
70189 Örebro

Ange typ av bostad:

Kontaktperson

Uppgiftslämnarservice

Telefon

E-post

010-479 60 65

byggabo@scb.se

3.3

Bostadshus

Vilken typ av bostadshus avses?
Småhus: En sammanfattande benämning
för enbostadshus (friliggande eller sammanbyggda till radhus, parhus eller kedjehus)
samt friliggande tvåbostadshus.

2 (2)

Småhus
Friliggande enbostadshus

Flerbostadshus: Hus med tre eller flera
bostadslägenheter för ordinärt boende.
Specialbostadshus: Bostäder som är
avsedda för temporärt boende och hyrs ut
med reducerat besittningsskydd.
Bostäder avsedda för äldre eller funktionshindrade, studentbostäder och övriga
specialbostäder tillhör denna kategori.

Antal lägenheter

st

Rad-, par- och kedjehus

st

Tvåbostadshus

st

Flerbostadshus

st

Specialbostadshus
För äldre eller funktionshindrade

st
st

Studentbostäder

st, ange typ:

Övriga specialbostäder

Summa bruttoarea
inkl. garage och förråd

B

m2

Vilken upplåtelseform har bostäderna?

Hyresrätt

Markera ett alternativ.

Bostadsrätt

Kommentar:

Äganderätt
Fyll i år och månad om byggnationen
påbörjats eller fått startbesked
Med påbörjande avses gjutning av källargolv,
källarmurar, bottenplatta, etc.

År

Mån

Bostadssammanställning
Fördela bostäderna efter lägenhetstyp,
bostadsarea och antal.

Kök

Kokvrå

Kokskåp

Kokmöjlighet
saknas

Bostadsarea
per lägenhet
av denna typ

Antal
lägenheter

st

m2

st

st

m2

st

st

m2

st

st

m2

st

st

m2

st

st

m2

st

st

m2

st

st

m2

st

st

m2

st

st

m2

st

st

m2

st
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Bostadsarean mäts till insidan av de
väggar som omsluter bostaden. I arean
inräknas köksskåp och garderober.

Antal
rum

Hur lång tid tog det att ta fram uppgifterna och besvara denna blankett?
(Frivillig uppgift)

minuter

Bygglovsstatistik

Kommunens diarienummer
eller någon annan för
kommunen unik identitet

Aktbeteckning

Fastighetsbeteckning

Ändring/tillägg av andra uppgifter än
de blåmarkerade kolumnerna görs i
"Kommentarer till SCB".

Kontakta oss: byggabo@scb.se

Saknade uppgifter

Till instruktioner

Byggnadstyp

År Månad

År Månad

Bostadsarea Startför enbostads-hus besked

Uppgift saknas, svara i "Kommentarer till SCB"
Kontrollera/korrigera

Bygglov Brutto- Antal lägen- Antal rum
för enbostadsarea
heter eller
hus (exkl. kök)
fritidshus

Kontroller

Lämna dina uppgifter

År Månad

År Månad

gäller för

Återkallande
Gör en notering i "Kommentarer till SCB"
för lov som inte kommer att påbörjas.

Påbörjande
Slutbesked/ Antal lägenheter Övriga kommentarer från SCB
av byggnads- Interimistiskt som Slutbesked/
Interimistiskt slutbesked
arbete
slutbesked

Påbörjande av byggnadsarbete
Då gjutning av källargolv (eller bottenplatta för källarlösa hus),
källarmurar eller grundplattor påbörjas.

Förteckning: Bygglov för ny- och tillbyggnad av bostäder och lokaler

Kommentarer till SCB

Egna noteringar

Denna information
förmedlas inte till SCB

SCB-FS 2021:15
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Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella
statistiken. Uppgiftsskyldigheten omfattar endast uppgifter som kommunerna
redan har. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges kommuner.

Kommunens diarienummer/aktbeteckning

Statistikblankett för bygglov
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Ombyggnad/ändrad användning av
flerbostadshus och lokaler som berör
lägenheter
Bygglovsbeslut
År

Mån

Län

Kom

1. Ärendeuppgifter
Kommunnamn

Fastighetsbeteckning

Är bygglovet tidsbegränsat?

Ja, t.o.m.
Nej

(År och mån)

2. Ägare/kontaktperson
Ägare

Telefon (även riktnummer)

E-post ägare
Kontaktperson

Telefon (även riktnummer)

E-post kontaktperson

3. Typ av ombyggnad, upplåtelseform och ägarkategori
Vilken typ av ombyggnad avser man göra i
flerbostadshuset?

Lokal blir lägenhet
Lägenhet blir lokal
Omdisponering av lägenhetsarean
Inredning av vind
Specialbostad
Tillbyggnad av lägenhet

Vilken upplåtelseform har bostäderna?

Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt

Markera ett alternativ. Om flera åtgärder, markera
huvudsaklig ombyggnadsåtgärd.
Som flerbostadshus räknas alla hus med minst tre bostadslägenheter (inkl. servicelägenheter, student- och specialbostäder). Även lokalhus med minst en bostadslägenhet ska
redovisas.
Markera ett alternativ.
Vilken är ägarkategorin?

Staten
Kommun/Region
Allmännyttiga företag (kommunägda företag)
HSB/Riksbyggen
Annan bostadsrättsförening
Fysiska personer
Övriga ägare

Markera ett alternativ.

4. Tidsangivelser för byggarbetet
År

Mån

År

Mån

SCB RM/BF 187 O. 2015

Har ombyggnadsarbetet påbörjats?

Med påbörjat avses att rivningsarbete eller liknande
är påbörjat.

Har ombyggnadsarbetet färdigställts?

Med färdigställt avses bebolig/inflyttningsklar
lägenhet.
Postadress

INS/OBT
SCB
70189 Örebro

Ja, ombyggnadsarbetet påbörjat
Nej

Ja, ombyggnadsarbetet färdigställt
Nej

Kontaktperson

Telefon

E-post

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65

byggabo@scb.se

O

2 (2)

O

5. Husets byggnadsår
Vilket är husets ursprungliga byggnadsår?

Före 1901

1971–1980

Byggnadsår kan uppskattas.

1901–1920

1981–1990

1921–1930

1991–2000

1931–1940

2000–2010

1941–1950

2011–2020

1951–1960

2021–

1961–1970

6. Bostadstyp

Hur är antalet ombyggda lägenheter fördelade på
nedanstående lägenhetstyper?

Antal berörda
lägenheter
före ombyggnad

Antal berörda
lägenheter
efter ombyggnad

Specialbostad för äldre eller funktionshindrade . . . . . . . . . .

st

st

Studentbostad samt övriga lägenheter utan kokvrå . . . . . .

st

st

Bostadslägenheter med: 1 rum och kokvrå . . . . . . . . . . . .

st

st

2 eller fler rum utan kök . . . . . . .

st

st

1 rum och kök . . . . . . . . . . . . . . .

st

st

2 rum och kök . . . . . . . . . . . . . . .

st

st

3 rum och kök . . . . . . . . . . . . . . .

st

st

4 rum och kök . . . . . . . . . . . . . . .

st

st

5 rum och kök . . . . . . . . . . . . . . .

st

st

6+ rum och kök . . . . . . . . . . . . . .

st

st

Summa lägenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

st

st

Hur stor är den totala bostadsarean för de
ombyggda lägenheterna?

m2

m2

SCB RM/BF 187 O. 2015

Övriga upplysningar

+

SCB:

var2

var3

var4

var5

var6

var7

var8

var9

var10

var11

var12

var13

var14

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella
statistiken. Uppgiftsskyldigheten omfattar endast uppgifter som kommunerna
redan har. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges kommuner.

Kommunens diarienummer/aktbeteckning

Statistikblankett för rivning

SCB-FS 2021:14
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R

Rivning av flerbostadshus
Län

Kom

1. Ärendeuppgifter
Kommunnamn

Fastighetsbeteckning

2. Ägare/kontaktperson
Ägare

Telefon (även riktnummer)

E-post ägare
Kontaktperson

Telefon (även riktnummer)

E-post kontaktperson

3. Rivningsorsak
Vilken är rivningsorsaken?

Nybyggnad av flerbostadshus

Markera ett alternativ.

Kommunikationer/ledningar
Uthyrningssvårigheter
Brand
Annan orsak, ange vad:

4. Upplåtelseform och ägarkategori
Vilken upplåtelseform har bostäderna?

Hyresrätt

Markera ett alternativ.

Bostadsrätt
Äganderätt

Vilken är ägarkategorin?

Staten

Markera ett alternativ.

Kommun/Region
Allmännyttiga företag (kommunägda företag)
HSB/Riksbyggen
Annan bostadsrättsförening

SCB RM/BF 187 R. 2015

Annan ägare

5. Tidsangivelser
År

Har rivningsarbetet påbörjats?

Ja, rivningsarbetet påbörjat
Nej

Postadress

INS/OBT
SCB
70189 Örebro

Kontaktperson

Telefon

E-post

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65

byggabo@scb.se

Mån

2 (2)

R

6. Husets byggnadsår
Vilket är husets ursprungliga byggnadsår?

Före 1901

1971–1980

Byggnadsår kan uppskattas.

1901–1920

1981–1990

1921–1930

1991–2000

1931–1940

2001–2010

1941–1950

2011–2020

1951–1960

2021–

+

1961–1970

7. Berörda lägenheter
Hur är antalet rivna lägenheter fördelade enligt
nedanstående lägenhetstyper?

Antal rivna lägenheter

Specialbostad för äldre eller funktionshindrade . . . . . . . . . .

st

Studentbostad samt övriga lägenheter utan kokvrå . . . . . .

st

Bostadslägenheter med: 1 rum och kokvrå . . . . . . . . . . . .

st

2 eller fler rum utan kök . . . . . . .

st

1 rum och kök . . . . . . . . . . . . . . .

st

2 rum och kök . . . . . . . . . . . . . . .

st

3 rum och kök . . . . . . . . . . . . . . .

st

4 rum och kök . . . . . . . . . . . . . . .

st

5 rum och kök . . . . . . . . . . . . . . .

st

6+ rum och kök . . . . . . . . . . . . . .

st

Summa lägenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

st

Hur stor är den totala bostadsarean för de
rivna lägenheterna?

m2

SCB RM/BF 187 R. 2015

Övriga upplysningar

Hur lång tid tog det att ta fram uppgifterna och
besvara denna blankett?
Frivillig uppgift.

minuter
+

Bygglovsstatistik

Fastighetsbeteckning

Saknade uppgifter

Rivningsorsak

Kommunens diarienummer
eller någon annan för
kommunen unik identitet

Aktbeteckning
År Månad

Antal Startlägen- besked
heter

Uppgift saknas, svara i "Kommentarer till SCB"
Kontrollera/korrigera

Lämna dina uppgifter

Övriga kommentarer från SCB

Förteckning: Rivningslov för flerbostadshus
Kontroller

Till instruktioner

Ändring/tillägg av andra uppgifter än
Startbesked görs i fältet
"Kommentarer till SCB".

Kontakta oss: byggabo@scb.se

Kommentarer till SCB

Denna information
förmedlas inte till SCB

Egna noteringar
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