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 hämtade från bygglovsansökan:
Kommun: [Kommunnamn]

Uppgifter om hustyper
SCB-FS 2019:13
Bilaga 2
[SCB:s ärendenr]

Fastighetsbeteckning:[Fastbet]

Skicka in efterfrågade uppgifter senast i bifogat svarskuvert.

Om nybyggnadsprojektet omfattar hus som sinsemellan är olika ska en
blankett ”Uppgifter om hustyper” fyllas i för varje variant. Se frågorna 1-7.
1.

Vilken hustyp avser nybyggnadsprojektet?

OBS! Endast ett alternativ.
Om projektet omfattar både småhus och
flerbostadshus ska en blankett ”Uppgifter om
hustyper” fyllas i för varje hustyp.

Småhus: Enbostadshus (friliggande eller sammanbyggda till radhus, parhus eller kedjehus)
samt friliggande tvåbostadshus
Flerbostadshus (hus med tre eller fler bostäder i).

 Gå till fråga 5

Småhus
2.

Vilken form av småhus avser
nybyggnadsprojektet?

OBS! Endast ett alternativ.
Om projektet omfattar olika husformer ska en
blankett ”Uppgifter om hustyper” fyllas i för varje
husform.

Friliggande enbostadshus
Kedjehus
Parhus
Radhus: inkl. s.k.stadsradhus
Friliggande tvåbostadshus: Bostadshus med två
bostäder, belägna i skilda plan eller bredvid
varandra, belägna bredvid varandra ska de
ha gemensam ingång från det fria
Attefallshus (för bostadsändamål)
Annan, ange vad:

3.

Hur många våningsplan finns i varje hus?

1 plan

OBS! Endast ett alternativ.

1 ½ plan

Om husen omfattar olika antal plan ska en
blankett ”Uppgifter om hus” fyllas i för varje
variant.

1 plan + sluttningsvåning
2 plan
Annan, ange vad:
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4.

Har huset/husen inredningsbar vind?
Avser vind som helt eller delvis kan inredas
till bostad

Ja
Nej

OBS! Om det skiljer sig åt mellan husen ska en
blankett ”Uppgifter om hustyper” fyllas i för varje
variant.

 Gå till fråga 10!

Flerbostadshus
5.

Vilken form av flerbostadshus avser
nybyggnadsprojektet?

OBS! Endast ett alternativ.
Om projektet omfattar olika husformer ska en
blankett ”Uppgifter om hus” fyllas i för varje
husform.

6.

Lamellhus: Två eller flera våningar ovan mark
och med minst 2 trapphus. Inkl. s.k. Skivhus,
smalhus.
Punkthus: Fristående byggnad med en samlad
byggnadsarea, minst 3 våningars höjd med en
centralt belägen trappa för samtliga bostäder
Loftgångshus: Två eller flera våningar ovan mark
med tillträde till bostäderna från loftgång
Sammanbyggda tvåbostadshus: Flera med
varandra sammanbyggda tvåbostadshus,
bostäderna i övre planet nås med egen trappa
Annan, ange vad:

Hur många våningsplan finns i varje hus?
Räkna inte med vind eller källare

st

OBS! Om husen omfattar olika antal plan
ska en blankett ”Uppgifter om hus” fyllas i
för varje variant.
7.

Finns det hiss i huset/husen?

Ja

OBS! Endast ett alternativ.

Nej

Om det skiljer sig åt mellan husen ska en blankett
”Uppgifter om hus” fyllas i för varje variant.
8.

Uppfyller huset/husen ljudisolering …
med ljudklass A*?
med ljudklass B*?

med ljudklass lägre än B*?
*Enligt Boverkets bygg- och konstruktionsregler
(BBR)
9.

Vad är det för material i byggnadens stomme?

Trä

Ange endast ett alternativ.
Om flera material, fyll i det huvudsakliga.

Betong
Stål (inkl. tunnplåt)
Tegel
Lättbetong (inkl. Lättklinker)
Annat, ange vad:
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Följande frågor besvaras av alla!
10.

Vilken typ av stomme har huset/husen?

Helt förtillverkad
Delvis förtillverkad
Helt platsbyggd
Annat, ange vad:

11.

Vilken fasadbeklädnad har huset/husen?

Trä

Ange endast ett alternativ.
Om flera material, fyll i det huvudsakliga.

Betong
Tegel
Kalksandsten
Puts
Plåt
Fibercementskivor
Annan, ange vad:

12.

Vilken takbeläggning har huset/husen?

Betongtakpannor

Ange endast ett alternativ.
Om flera material, fyll i det huvudsakliga.

Lertegel
Plåt
Papp
Sedum
Annan, ange vad:

13.

Vilken typ av värmeanläggning har
huset/husen?

Anläggning i huset
Gemensam anläggning
Fjärrvärme  Gå till fråga 17

14.

Vilket energislag används huvudsakligen i
värmeanläggningen?
Ange endast ett alternativ.
Om flera fyll i det huvudsakliga.
Ytterligare energislag fylls i på fråga 16.

Olja
El
Gas
Fast bränsle (t.ex. ved, flis, pellets)
Jord
Berg
Uteluft
Sjö-/grundvatten
Annat, ange vad:
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15.

Används något ytterligare energislag i
värmeanläggningen?

Ja, ange vad:

Nej
16.

Vilket huvudsakligt uppvärmningssystem
har huset/husen?
Ange endast ett alternativ.
Om flera fyll i det huvudsakliga. Ytterligare
uppvärmningssystem fylls i på fråga 18.

Vattenradiatorer
Elradiatorer (direktverkande el)
Luftburen värme
Golvvärme, vattenburen
Golvvärme, elburen
Annat, ange vad:

17.

Har huset/husen något ytterligare
uppvärmningssystem?

Ja, ange vad:

Nej
18.

Vilken typ av luftbehandlingsinstallation har
huset/husen?

Mekanisk till- och frånluft
Mekanisk frånluft
Självdrag

19.

Har huset/husen värmeåtervinning?

Ja

T.ex. frånluftsvärmepump, värmeväxling
frånluft/tilluft, värmeväxlare för spillvatten

Nej

20.

Hur många bostäder totalt har ni lämnat
uppgifter för i denna blankett?

st

21.

Hur många småhus eller flerbostadshus totalt
har ni lämnat uppgifter för i denna blankett?

st

22.

Husblankettnummer

av totalt

23.

Byggherrens husbeteckning

Övriga upplysningar

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

4

minuter

