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Vanlige spørsmål om Folke- og 
boligtellingen 

l Er det for sent å svare nå? 
l Hvem skal ha fått skjema? 
l Hvorfor har jeg ikke fått skjema? 
l Hva gjør jeg hvis jeg har mistet skjemaet? 
l Skal studenter i utlandet fylle ut skjema? 
l Jeg har ikke fått adressemerke, hva gjør jeg da? 
l Hva er et oppholdsrom? 
l Hva er forskjellen på underetasje og kjeller? 
l Jeg fikk ingen kvittering da jeg fylte ut skjemaet på internett. Er det kommet fram? 
l Hva med utenlandske statsborgere? 
l Min mor bor på sykehjem, skal hun fylle ut skjema? 
l Hva gjør jeg hvis jeg har flere spørsmål? 

Er det for sent å svare nå? 

Nei, du kan fortsatt sende inn skjema, både med post eller på Internett. De som ikke svarte innen 19.desember, vil få et nytt 
skjema i posten med svarfrist 26. januar.

Hvem skal ha fått skjema? 

Vi har sendt ett skjema til hver husstand. Det er adressert til den eldste i familien, og navnet og adressen hentet vi fra 
Folkeregisteret i midten av september. I midten av januar sender vi ut nye skjema til de som ikke har svart, adressert etter 
folkeregistrert adresse per 3. november. 

Før i tiden var det mannen i huset som fikk skjema, det er selvsagt ikke et godt nok kriterium i dag. Derfor har vi valgt å sende 
skjema til den eldste i husstanden. Men det er det samme hvem som fyller ut skjemaet. 

Samboere uten felles barn har fått ett skjema hver. I tillegg har studenter fått eget skjema. 

Hvorfor har jeg ikke fått skjema? 

Hvis ingen i din husstand har mottatt skjema, kan du ringe folke- og boligtellingen på grønt nummer (800 32 032) eller sende en 
e-post eva.hoel@ssb.no

De fleste studenter har fått eget skjema, som fylles ut for boligen de har på studiestedet. Hjemmeboende studenter har ikke f
eget skjema, men skal stå oppført sammen med foreldrene på familiens skjema.

Hva gjør jeg hvis jeg har mistet skjemaet? 

Hvis du har mistet skjemaet, må du nok vente til neste utsending i midten av januar. Da vil du få tilsendt nytt skjema med nye pin
koder. 

Skal studenter i utlandet fylle ut skjema? 

Nei, studenter i utlandet skal ikke fylle ut skjemaet. Men for å slippe purring, må deltakernummeret sendes til SSB, enten med e
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post: eva.hoel@ssb.no eller ring grønt nummer 800 32 032.. 

Jeg har ikke fått adressemerke, hva gjør jeg da? 

Alle som bor i leilighet, skal ha fått et adressemerke med bolignummer. Eneboliger og rekkehus har allerede egen adresse, og 
skal ikke ha adressemerke. 

Bor du i et borettslag eller sameie er adressemerkene sendt styret/forretningsfører De har ansvaret for utdelingen.

Hvis du mangler adressemerke, og bor i borettslag eller sameie, så ta først kontakt med styret eller forretningsfører og spør etter 
adressemerkene. Hvis ikke dette hjelper deg ringer du svartjenesten på grønt nummer 800 32 032 eller sender epost til 
eva.hoel@ssb.no.

Hva er et oppholdsrom? 

Oppholdsrom er rom i boligen som brukes til boligformål, det vil si et rom hvor det er naturlig å sette seg ned, som for eksempel 
stue og arbeidsrom. Entré, kott eller lignende smårom regnes ikke med, heller ikke trimrom eller vaskerom. Bad og kjøkken skal 
ikke regnes med her, de skal besvares i spørsmål 13 og 17. Soverom som tas med i spørsmål 14, skal heller ikke med.

Så hvis du har oppholdsrom i din bolig utover kjøkken, bad og soverom og de er over 6 kvadratmeter, så skal du oppgi antall 
her. Hva du definerer som oppholdsrom i forhold til soverom, er ikke så farlig. Det viktige er at summen av oppholdsrom og 
soverom er riktig. 

Hva er forskjellen på underetasje og kjeller? 

En etasje regnes som kjeller dersom mindre enn 0,75 meter av etasjen ligger over planert gjennomsnittsnivå rundt bygningen. For 
å regnes som underetasje skal 0,75 til 1,5 meter av etasjen ligge over bakkenivå. En grei huskeregel for å skille underetasje fra 
kjeller er at dersom det er plass nok til en inngangsdør på bakkenivå i etasjen, er det en underetasje. Dersom du må ned en trapp 
for å komme til døren, er det en kjeller. 

Jeg fikk ingen kvittering da jeg fylte ut skjemaet på internett. Er det kommet fram? 

Så lenge du er kommet fram til en side med "Ris og ros", er skjemaet kommet vel fram. Hvis du er usikker på om du har fått 
levert internett-skjemaet, kan du prøve å gå inn og fylle det ut en gang til. Da vil du få feilmelding hvis skjemaet allerede er fylt ut 
og sendt til SSB. Hvis du fremdeles er usikker, kan du sende oss epost: eva.hoel@ssb.no med deltakernummeret ditt og vi 
sjekker om det er kommet. 

De som ikke har fått registrert skjemaet sitt, vil få et nytt skjema tilsendt i midten av januar. 

Hva med utenlandske statsborgere? 

Har du fått skjema og bor i Norge, teller du med - uansett om du er norsk statsborger eller ikke. Alle som får tilsendt skjema, m
svare. 

Min mor bor på sykehjem, skal hun fylle ut skjema? 

De som bor på alders- eller sykehjem, skal ikke fylle ut eget skjema. Det fylles ut fellesskjema for alle på alders- eller 
sykehjemmet. 

Hva gjør jeg hvis jeg har flere spørsmål? 
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Åpningstid for svartjenesten på 800 32 032 er 08.00-15.30 alle hverdager. Det er også mulig å stille oss spørsmål med e-post, 
send den til eva.hoel@ssb.no. 
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