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).

1.

Vilket organisationsnummer avser
uppgifterna?
Rätta/komplettera förtryckta uppgifter som är
felaktiga eller saknas.

2.

Stämmer uppgifterna om företagets
namn och adress i fältet ovan?

Inkvarteringsstatistik
Säsongsabonnenter Camping

Ja
Nej, ange nytt namn eller adress:

3.

4.

Hur stor är anläggningens maxkapacitet?
Avser kapaciteten i form av antal fasta tomter
och stugor. Rätta/komplettera förtryckta
uppgifter som är felaktiga eller saknas.

Har anläggningen öppet någon gång
under perioden [aktuell säsong]?

tomter

stugor

Ja
Nej  Gå till fråga 7

Postadress
701 89 Örebro

Telefon
Gruppnummer
010-479 44 40

E-post
inkvartering@scb.se

5.

Redovisa den totala beläggningen av säsongsabonnenter fördelat på hemland, antal
husvagnar/husbilar, genomsnittligt antal dygn per abonnent och totalt antal dygn:
Med säsongsabonnenter avses campare som har sin husvagn/husbil uppställd en hel säsong.
Om exakt antal dygn som abonnenterna övernattar är känt redovisas det exakta antalet dygn.
Om exakt antal dygn inte är känt redovisas genomsnittligt antal dygn per abonnent genom att dividera
abonnemangsavgiften med dygnsavgiften.
Exempel:
Om abonnemangsavgiften är 5 000 kronor och dygnsavgiften 100 kronor ska du redovisa 50 i rutan
”Genomsnittligt antal dygn per abonnent”.
Säsongsuppgifterna skall ej tidigare ha redovisats via månadsrapport eller textfil.
Antal husvagnar
/husbilar

Hemland

Genomsnittligt
antal dygn per
abonnent.

Totalt antal dygn

Se instruktion ovan

Sverige

st

dygn

dygn

Norge

st

dygn

dygn

st

dygn

dygn

st

dygn

dygn

st

dygn

dygn

st

dygn

dygn

Fyll i hemland:

Fyll i hemland:

Fyll i hemland:

Fyll i hemland:

6.

Hur stor var den totala logiintäkten för
säsongsabonnenter?
Enligt uppgift om antal abonnemang i fråga 5.

kronor

Övriga upplysningar
7.

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

minuter

Kontaktperson
Datum

Namn (v.g. texta)

Telefon (även riktnr)
Mobil

E-post

Tack för er medverkan!

