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   1 Spørreskjemaet handler om den boligen du bodde i 3. november 2001. Vi vil derfor gjerne vite om du bodde på den
adressen som er ført opp nedenfor denne dagen:

Ja, jeg bodde på denne adressen 3. november 2001 Gå til 3
Nei, men jeg var bare borte for en kort stund og har ikke flyttet Gå til 3

Nei, jeg bodde borte i forbindelse med studier eller arbeid selv om jeg ikke har meldt flytting
Nei, jeg hadde flyttet til en annen adresse

   2 Vennligst fyll inn så mange opplysninger du kan om den adressen du bodde på 3. november 2001. BRUK STORE
BOKSTAVER.

Gatenavn, husnummer og bokstav:

Postnummer: Poststed:

Dersom du ikke har en gateadresse, ber vi deg om å oppgi gårds- og bruksnummer. Oppgi også festenummer
dersom du bor på festet tomt.

Gårdsnummer: Bruksnummer: Festenummer:

   3 De neste spørsmålene dreier seg om hvordan du bor.

a) Har du oppgitt en ny adresse i spørsmål 2, skal du svare for denne boligen.
b) Alle andre skal svare for boligen på den adressen som er ført opp i spørsmål 1.

Lov om offisiell statistikk gir Statistisk sentralbyrå rett til å kreve svar i undersøkelser som er av stor samfunnsmessig
betydning. Folke- og boligtellingen er så viktig at alle som har fått skjemaet, er pliktig til å svare.

Du kan svare på Internett eller fylle ut dette papirskjemaet.

Velger du å svare på Internett, er internettadressen www.ssb.no

Velger du å fylle ut papirskjemaet, bruk blå eller svart penn. Skriver du feil, sverter du ut svaret som ikke gjelder, slik:

Har du spørsmål om skjemaet, ring vår svartelefon 800 32 032.
Do you need help with the questionnaire in your own language, please see the enclosed leaflet for more information
or call our helpdesk on phone no 800 32 032.

Vennligst svar innen fristen, så slipper du å få tilsendt en påminnelse. Svarfristen er:

Til slutt har vi noen spørsmål om dem du bor sammen med.

 28 I Folkeregisteret er de familiemedlemmene som er listet opp nedenfor, registrert på samme adresse som deg.
a) Vi vil gjerne vite hvem av disse som 3. november 2001 bodde i den boligen du har svart for i dette

spørreskjemaet.
b) For dem som bodde et annet sted på dette tidspunktet: Vi vil gjerne vite om de bodde i en annen bolig, eller om de

bodde i militærleir, på sykehus, aldershjem eller på en annen institusjon.

a) b)

Bodde i Bodde Bodde i militærleir,
boligen som i annen sykehus, aldershjem eller

 Navn er svart for bolig på annen institusjon

 29 Er det andre som 3. november 2001 bodde i boligen du har svart for, men som ikke står på lista i spørsmål 28?

Ja
Nei Gå til  31

 30 Før opp fornavn, etternavn, fødselsdato og hvilken tilknytning du har til disse personene.
BRUK STORE BOKSTAVER

Fornavn skal du skrive på første linje, Fødselsdato Sam- Annen
etternavn skal du skrive på andre linje i feltene nedenfor. dag måned år boer tilknytning

 31 Skjemaet er ferdig utfylt. Vennligst send det tilbake i den vedlagte svarkonvolutten innen:

Takk for innsatsen!
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 17 Hvor mange rom med badekar eller dusj er det i
boligen din?

Ingen

Antall rom

 18 a) Hvor stor er boligen din? Ta med alle typer rom
(også oppbevaringsrom) som du disponerer innenfor
husets eller leilighetens vegger.
Ta ikke med:
– Loft som du må bruke stige for å komme til
– Rom som du må ut av boligen for å komme til
– Hybel eller hybelleilighet som du leier bort

Under 30 kvadratmeter 120 - 139 kvm
30 - 39 kvm 140 - 159 kvm
40 - 49 kvm 160 - 199 kvm
50 - 59 kvm 200 - 249 kvm
60 - 79 kvm 250 - 299 kvm
80 - 99 kvm 300 - 349 kvm
100 - 119 kvm 350 kvm eller større

b) Kan du også gi et mer nøyaktig tall innenfor det
intervallet du krysset av i spørsmål 18a?

Ja Oppgi antall kvadratmeter:
Nei

 19 Kan en rullestolbruker komme inn i boligen ved
egen hjelp? For at en rullestolbruker skal komme inn,
må blant annet inngangsdørene være minimum 80
centimeter brede.

Ja, kan komme inn i boligen ved egen hjelp
Nei, vil trenge hjelp for å komme inn i boligen

 20 Etter å ha kommet inn i boligen, kan en rullestol-
bruker ved egen hjelp benytte ...

Ja Nei
baderom...............................
toalett ..................................
minst ett soverom .................
kjøkken ................................
stue ......................................

 21 Hva slags ovner eller systemer for oppvarming har
boligen? Her kan du sette flere kryss.

Panelovner, varmekabler, andre elektriske ovner
Radiatorer eller vannbåren varme i gulv
Åpen peis
Lukket peis eller andre ovner for ved, kull eller annen
type fast brensel
Kamin eller andre ovner for parafin, olje eller annen
type flytende brensel
Varmepumpe
Annet – oppgi:

   4 Hva slags hus eller leilighet bor du i?

Bor i ...
frittstående enebolig
våningshus, kårbolig eller annet hus tilknyttet
gårdsbruk
kjedet enebolig, rekkehus, tomannsbolig eller
generasjonsbolig
leilighet i blokk eller bygård, i terrassehus eller i annet
flerbolighus

Eller bor på ...
hybel eller i hybelleilighet med egen inngang
hybel eller hybelleilighet uten egen inngang

Eller bor i ...
annen type hus eller leilighet – oppgi:

   5 Alle som bor i en bygning eller et hus med flere boliger i,
skal ha fått et brev fra Statens kartverk med et adresse-
merke. Merket har et bolignummer med bokstavene
H, L, U eller K pluss fire tall.
Har du fått et slikt adressemerke med bolignummer
for den boligen du bodde i 3. november 2001?

Ja. Vennligst før inn bolignummeret fra
adressemerket her:

Nei, jeg bor i bygning eller hus med bare én bolig
Nei, selv om jeg bor i bygning eller hus med flere
boliger

   6 Bor du på en eiendom hvor det ligger flere bolighus uten
gateadresse, har din kommune tildelt hvert hus et
undernummer i tillegg til gårds- og bruksnummeret.
Har du mottatt et slikt undernummer, vennligst
oppgi nummeret.

Ikke mottatt undernummer
Mottatt undernummer Oppgi undernummer:

   7 Når ble bygningen eller huset du bor i bygd?

1900 eller tidligere 1961-1970
1901-1920 1971-1980
1921-1940 1981-1990
1941-1945 1991 eller senere
1946-1960 Vet ikke

   8 Kan du også oppgi et mer nøyaktig byggeår?

Ja Oppgi byggeår:
Nei

   9 Har bygningen eller huset kjeller eller underetasje?

Ja Nei
Kjeller ...........................................
Underetasje ..................................

 10 Hvor mange etasjer har bygningen eller huset du
bor i? Kjeller eller underetasje skal ikke regnes med.
Bare loft som er innredet til boligformål, skal regnes med.

En etasje
To etasjer
Tre til fire etasjer
Fem etasjer eller flere

 11 Er det heis i bygningen?

Ja
Nei

 12 Hva slags eier- eller leieforhold har du eller dere til
huset eller leiligheten du bor i?

Er du/dere ...
selveiere alene eller gjennom sameie
eiere gjennom borettslag eller aksjeselskap
eiere av obligasjon i obligasjonsselskap

Eller leier du/dere ...
av privatperson
av boligselskap
av kommunen
gjennom arbeidet / har gratis tjenestebolig

annet – oppgi:

Nå følger noen spørsmål om antall rom og størrelsen på
huset eller leiligheten du bor i. Du skal bare regne med
rom som du disponerer.
a) Leier du bort en hybel eller hybelleilighet, skal den

ikke regnes med.
b) Bor du på hybel eller i hybelleilighet, er det bare den

som skal regnes med.

 13 Har boligen eget kjøkken eller tekjøkken?

Ja
Nei Har du tilgang til felleskjøkken? Ja

Nei

 14 Hvor mange soverom på 6 kvadratmeter (2 m x 3 m)
eller mer har boligen din?

Ingen

Antall rom

 15 Hvor mange andre oppholdsrom på 6 kvadratmeter
eller mer har boligen din?

Ingen

Antall rom

 16 Er det noen av rommene som du regnet med i spørsmål
15, som bare blir brukt til næringsvirksomhet?

Ja Antall rom:
Nei

 22 Har boligen sentralfyr, eller er den knyttet til
fjernvarmeanlegg?

Ja Nei
Sentralfyr ......................................
Fjernvarmeanlegg .........................

 23 Hvilke energikilder brukes til å varme opp boligen?
Her kan du sette flere kryss.

Elektrisitet
Ved, flis, kull eller annen type fast brensel
Parafin, olje eller annen type flytende brensel
Gass
Solenergi
Andre energikilder – oppgi:
Vet ikke

 24 Hvor mange vannklosett er det i boligen?

Ingen

Antall vannklosett

 25 Hvilken type kloakkanlegg er boligen din knyttet til?

Offentlig kloakknett
Privat kloakkanlegg, bare for min bolig
Privat kloakkanlegg som dekker flere boliger
Ikke knyttet til noen type kloakkanlegg
Vet ikke

 26 Er det utført omfattende utbedring eller oppussing
etter at boligen var ferdig for innflytting?

Nei
Ja Vennligst 1970 eller tidligere

oppgi årstall: 1971 - 1980
1981 eller senere

Vet ikke

 27 Har du tilgang til ...
Ja Nei

egen hage ...................................................
felles hage med naboer ...............................
egen balkong, veranda eller terrasse ...........

Har boligen ...
egen garasje eller carport ............................
egen parkeringsplass ...................................

Ikke til utfylling!
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