INSTRUKTIONER
•
•
•

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 Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Uppgifter ska lämnas om förmedlade privata stugor och lägenheter
Totaluppgifter per län ska lämnas. Om förmedling görs av objekt i flera län ska förmedlingen
i respektive län redovisas var för sig.
Om inga stugor/lägenheter förmedlats under månaden, återsänds blanketten med meddelande om
detta.

INKVARTERINGSSTATISTIKENS
MÅNADSRAPPORT
Idnr
Förmedlade privata stugor och lägenheter
Avser perioden
Blanketten skickas in senast den
till
Statistiska centralbyrån
DFO/OU Inkvarteringsstatistik
701 89 Örebro

Stuga/lägenhet
•
•
•

Stugan/lägenheten ska vara utrustad för självhushåll för att medräknas.
Endast stugor och bokningar för vilka avtal skrivits eller hyra utbetalats till stugägaren ska tas med i
redovisningen.
Stugor som tillhör en stugby om minst fem stugor ska inte ingå i denna rapportering utan i
motsvarande statistikrapportering för stugbyar.

1.
Hyresbelopp/logiintäkt under månaden, fråga 6
• Fr.o.m. 2006 redovisas logiintäkt inkl. bokningsavgift och avbeställningsskydd samt exkl. moms
under månaden.
• Logiintäkt ska anges i hela kronor.
• Om månaden börjar/slutar mitt i en vecka ska endast hyresbeloppet som tillhör perioden medräknas
om inte annat överenskommits.
• Totalt hyresbelopp kan även beräknas som uppskattat medelpris exkl. moms per vecka multiplicerat
med antal bokade veckor. Om denna metod används ska detta anges.
• Intäkter från försäljning av tilläggstjänster ska inte tas med.
• Om endast provisionsintäkt bokförs ska underliggande belopp beräknas och anges tillsammans med
provisionsintäkten.
Antal uthyrningsbara objekt under månaden, fråga 6
• Räkna endast med stugor/lägenheter som varit tillgängliga för uthyrning under minst en vecka under
månaden.

Antal övernattningar och antal ankomster, fråga 6
• Övernattningar (gästnätter) och ankomster (nyinskrivna) beräknas och fördelas på gästernas
hemland. Fyra personer som hyrt en stuga i 7 nätter ger 28 övernattningar och 4 ankomster.

Kontrollera att de förtryckta uppgifterna stämmer
Om något inte stämmer vänligen styk över och ändra

2.

Öppethållande
Markera med ett kryss det som gäller för din förmedling/anläggning

•

Skriv under och skicka tillbaka blanketten.

Öppet aktuell månad (även del av månad)

Fyll i uppgifter på sidan 2 och 3
För instruktioner se sidan 4

3.

Planerad stängning den närmaste tiden? Stängt fr.o.m.

4.

Övrig information

Antal förmedlade objektdygn, fråga 6
• Antal förmedlade objektdygn (stugdygn) räknas och fördelas på gästernas hemland. En
stuga/lägenhet som hyrts ut under en vecka ger 7 objektdygn.
• Ett objekt som hyrs ut natten mellan 1:a och 2:a räknas som uthyrt den 1:a. Om perioden börjar/slutar
mitt i en vecka ska endast objektdygnen som tillhör perioden medräknas om inte annat
överenskommits.
Genomsnittligt antal dygn per bokning, fråga 5

Stängt hela månaden

►

Uppgifterna kan lämnas via Internet: www.sol.scb.se

►

På blankettens baksida finns utförliga instruktioner.

►

Rapporten skickas tillbaka till oss i det bifogade svarskuvertet.

t.o.m.

Kommentarer

Beräkna eller uppskatta antalet dygn per bokning/uthyrningstillfälle under månaden. Antalet anges med en
decimal. Uppgiften används för att beräkna antalet nyanlända gäster.

Genomsnittligt antal personer per bokning, fråga 5
• Beräkna eller uppskatta antalet personer per bokning/uthyrningstillfälle under månaden. Antalet anges med
en decimal. Uppgiften används för att beräkna antalet gästnätter.

Namn (texta)

Datum

Organisationsnummer

E-post

Telefon (inkl riktnummer)

Faxnr (inl riktnummer)

Kontakta oss gärna

Lämna dina uppgifter via Internet

010 - 479 44 40
E-post: inkvartering@scb.se

Logga in på www.insamling.scb.se
Saknar du dina inloggningsuppgifter
kontakta oss på Inkvarteringen

5. Redovisar ni övernattningar och ankomster eller objektdygn?
Kryssa här om Ni redovisar övernattningar

Kryssa här om Ni redovisar objektdygn

och ankomster (ange övernattningar över
och ankomster under den streckade linjen

i kolumnerna nedan)

Genomsnittligt antal dygn per bokning
Genomsnittligt antal personer per bokning

6. Fördela för respektive län; hyresbelopp/logiintäkt, antal uthyrningsbara objekt, gästnätter och ankomster eller objektdygn efter hemland.
Endast de vanligast förekommande hemländerna har förtryckts. Vänligen fortsätt specificeringen av övriga hemländer i de tomma kolumnerna.
Hyresbelopp/
logiintäkt exkl. moms

Län

(hela kronor)

Totalt antal
övernattningar/

Antal uthyrningsbara
objekt

ankomster/
objektdygn
SE

DK

NO

FI

DE

NL

PL

Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra
Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

Hela Riket

Tack för dina uppgifter!

För instruktioner se blankettens baksida.

