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Statistiska centralbyråns föreskrifter
Tillkännagivande
om skyldighet för fastighetsägare att lämna uppgifter till statistik om
av
uppgift
om konsumentprisindex
avgifter
och hyror
för nybyggda lägenheter; för juli 2018;

beslutat
augusti
beslutade den
den 224
april
2019. 2018.
Statistiska centralbyrån
(SCB)
med stöd av 15 § förordStatistiska
centralbyrån
gerföreskriver
till kännaföljande
att konsumentprisindex
för
ningen (2001:100) om den officiella statistiken.
juli
månad 2018 fastställs till 330,33 (basår 1980=100).
1 § Ägare till nybyggda hus i vilka bostäder upplåts med hyresrätt eller bostadsrätt ska

De
för junilämna
och uppgifter
juli månad
2018Uppgifterna
beräknadeska
indextalen
på begäran
till SCB.
lämnas avsom
ägarelegat
som valts ut
till
grund
för fastställandet
är per huvudgrupp följande:
genom
statistiska
metoder.
2 § Uppgifterna ska lämnas årligen senast tre veckor efter Juni
det att2018
de begärts.
Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid en senare
Livsmedel och alkoholfria drycker
309,90
tidpunkt.

Juli 2018

Alkoholhaltiga drycker och tobak
506,64
3Kläder
§ De uppgifter
beteckning
och skor som ska lämnas framgår av blanketten med
180,41
Avgifter/hyror
för nybyggda lägenheter (bilaga).
Boende
400,71
4Inventarier
§ I samband och
medhushållsvaror
att SCB begär uppgifter, får SCB besluta att215,41
vissa frågor i
Hälsooch
sjukvård
865,85
bilagorna inte behöver besvaras.
Transport
447,79
__________
Post- och telekommunikationer
125,97
Rekreation och kultur
181,45
Denna författning träder i kraft den 1 maj 2019, då Statistiska centralbyråns
Utbildning
föreskrifter (SCB-FS 2009:5) om skyldighet för fastighetsägare att lämna
Restauranger
och
logi
560,65
uppgifter till statistik om avgifter och hyror för nybyggda bostäder upphör att
gälla.
Diverse varor och tjänster
404,38

313,86
506,97
168,54
404,24
215,35
859,68
456,51
125,37
186,25
555,74
403,26
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(Biträdande generaldirektör)

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Mikael Schöllin
(Regioner och miljö)

Cecilia Hertzman
(Ekonomisk statistik)
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Bilaga – Statistikblankett
Avgifter/hyror för
nybyggda lägenheter
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Efterfrågade uppgifter skiljer sig i fråga 2 beroende på om de avsedda
lägenheterna är bostadsrätter eller hyresrätter. Endast hyresrätter får
fråga 3a, samt eventuellt 3b.

