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Statistikblankett för bygglov

Kommunnamn

B

1. Ärendeuppgifter

Fastighetsbeteckning

Byggherre (ifylls alltid) Kontaktperson *

Telefon (även riktnr) *E-post *

Kommunens aktbeteckning

E-postKontaktperson

Uppgiftslämnarservice byggabo@scb.se 

Telefon

010-479 60 65

2. Uppgifter om byggherre

* Ifylls endast om byggprojektet avser flerbostadshus eller gruppbyggda småhus.

Byggherrens fullständiga adress *

3.1  Fritidshus

Kontorsbyggnad

Affärsbyggnad

Hotell, restaurang m.m.

Skola, universitet och andra forskningsbyggnader

Bibliotek, museum, biograf, teater, sporthall och liknande

Byggnad för sjukvårds- och omsorgsverksamhet

Industri- och lagerbyggnad

Garage- och trafikbyggnad 

Annan byggnad:

Antal bostadslägenheter i lokalhus 

st

st

m2Summa bruttoarea 

Lokalhus: Hus där mer än halva bruttoarean ovan 
mark används till annat än bostad.

3. Byggnadstyp

Summa bruttoarea m2

Antal fritidshus 

Vilken typ av lokalhus avses?

Industribyggnad: Täckta byggnader för industri‐ 
produktion samt lager. Övriga industrikonstruktioner, 
t.ex. kraftverk specificeras under annan byggnad.

År Mån

3.2  Lokalhus

1 (2)

Län Kom

Till-/påbyggnad

Vad avser ärendet?

Bygglovsbeslut

Helt ny byggnad

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella 
statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges kommuner 
och landsting. Nybyggnad av bostäder och lokaler

Postadress

DFO/OU
SCB
70189 Örebro 
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2 (2)

Summa bruttoarea 
inkl. garage och förråd

Flerbostadshus: Hus med tre eller flera 
bostadslägenheter för ordinärt boende.

Vilken typ av bostadshus avses?

3.3  Bostadshus

Specialbostadshus: Bostäder som är 
avsedda för temporärt boende och hyrs ut 
med reducerat besittningsskydd. 
Bostäder avsedda för äldre eller funktions‐ 
hindrade, studentbostäder och övriga 
specialbostäder tillhör denna kategori.

Småhus: En sammanfattande benämning 
för enbostadshus (friliggande eller samman‐ 
byggda till radhus, parhus eller kedjehus) 
samt friliggande tvåbostadshus.

m2

Friliggande enbostadshus 

Rad-, par- och kedjehus 

Tvåbostadshus 

Antal lägenheter 

st

st

st

T.ex. att gjutning av källargolv/‐murar,
bottenplatta eller liknande är påbörjat.

År Mån

Flerbostadshus 

Småhus

st

Hyresrätt

Bostadsrätt

Äganderätt

För äldre eller funktionshindrade st

st

st

Specialbostadshus

Studentbostäder

Övriga specialbostäder

(Frivillig uppgift)

Vilken upplåtelseform har bostäderna?

Markera ett alternativ.

B

Antal 
rum

st

st

st

st

st

st

st

Kök
Kok-
vrå

Kok-
skåp

Kok-
möjlighet 
saknas

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

Fördela bostäderna efter lägenhetstyp, 
bostadsarea och antal.

st

st

st

st

Antal 
lägenheter

m2 st

m2 st

m2 st

m2 st

m2 st

m2 st

m2 st

m2 st

m2 st

m2 st

m2 st

Bostadssammanställning för småhus med äganderätt

Bostadsarea 
per lägenhet 
av denna typ

När beräknas byggarbetet påbörjas? 

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


