Till anvisningarna

3A

Töm blanketten

FASTIGHETSUTREDNING 2011

3A

Anmäl med denna blankett uppgifterna om fastigheten och om byggnaderna på den om byggnaden är ett bostadshöghus, en butikseller kontorsbyggnad, hotell, industribyggnad, lagerbyggnad eller annan byggnad eller konstruktion som används i näringsverksamhet.
1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

11

Namn

Personbeteckning eller FOnummer

Fastighetsbeteckning

Fastighetens namn

Fastighetens belägenhetskommun

Outbrutet
område

Ägarandel
av fastigheten

av byggnaderna

2 FASTIGHETSUPPGIFTER
Fastighetens adress

Egen jord
Tomtens areal

Arrendejord

Uppgifter om plan
2

Tomten är

Detaljplan

m

Stranddetaljplan

Fastigheten har förvärvats genom

Köp

Hyresvärdens namn

Ägarförhållande

Generalplan

Överlåtare

Ingen plan

Obebyggd

Anskaffningstid (ddmmåååå)

Köpeskilling

euro

cent

Annat, vad

30041

3 BYGGNADSUPPGIFTER
Byggnad nr

Bostadshöghus

Rättelse i de tidigare
byggnadsuppgifterna

Ny byggnad
Totalareal

Byggnaden har blivit färdig
(ddmmåååå)

Volym

m
Lägenhetsareal Bostadsutrymme
2
specificerad
m

2

m
Hiss

Bärande konstruktion

Nej

Ja

3

m
Kontorsutrymme
2

m

Volym

Totalareal

euro

cent

Byggnaden har
rivits, datum:
Lägenhetsareal sammanlagt

Våningsantal (källare medräknad)

2

Annat utrymme som omfattas
av lägenhetsareal
m2

Byggnadskostnader

Rättelse i de tidigare
byggnadsuppgifterna

Ny byggnad

Byggnaden har blivit färdig
(ddmmåååå)

2

m

Byggnad nr

Butiksbyggnad

Produktions-/lagerutrymme
m2

Butiksutrymme

Färdigställningsgraden
för halvfärdig byggnad (%)

Sten/metall

Trä

Antalet lägenheter

Våningsantal (källare medräknad)

2

Lägenhetsareal sammanlagt

Byggnaden har
rivits, datum:

3

m

2

m

m

Annat utrymme som omfattas
LägenhetsProduktions-/lagerutrymme
Butiksutrymme
Kontorsutrymme
Bostadsutrymme
av lägenhetsareal
areal
2
2
2
2
2
m
m
m
m
specificerad
m
Arealen
av
de
lager
som
finns
FärdigställningsBärande konstruktion
Byggnadskostnader
Källarens areal
euro cent
annanstans än i källaren

2

2

m

Trä

m

Sten/metall

Byggnad nr

Kontorsbyggnad
Hotell

Totalareal

Våningsantal (källare medräknad) Lägenhetsareal sammanl. Hisschaktens areal

Volym
2

3

m

II

III

I

II

Trä

III

2

Ny byggnad

Byggnaden har blivit färdig
(ddmmåååå)

Totalareal

Produktions-/lagerutrymme

I

II

Kontorsutrymme
2

III

IV

I

II

III

cent

Byggnaden har
rivits, datum

Våningsantal (källare medräknad)

Lägenhetsareal sammanlagt

Butiksutrymme

Annat utrymme som omfattas
av lägenhetsareal
2

2

m

2

m
Bärande konstruktion

SE-utrustning

euro

m

m

VV-utrustning

m

3

m
Lägenhetsareal
specificerad

2

m

Byggnadskostnader

Rättelse i de tidigare
byggnadsuppgifterna

Volym

m

Parkeringsutrymmenas areal
2

m
Färdigställningsgraden för halvfärdig byggnad (%)

2

3A

Lagrets areal
2

m

Sten/metall

2

m
Annat utrymme som omfattas
av lägenhetsareal

Byggnad nr

Industri- och
lagerbyggnad

2

m

LägenhetsBostadsutrymme
Butiksutrymme
Kontorsutrymme
areal
2
2
specificerad
m
m
Byggnadens form
Luftkonditionering
Bärande konstruktion

I

Byggnaden har
rivits, datum:

Rättelse i de tidigare
byggnadsuppgifterna

Ny byggnad

Byggnaden har blivit färdig
(ddmmåååå)

graden för halvfärdig byggnad (%)

Trä

Sten/metall

Färdigställningsgraden för halvfärdig byggnad (%)

2

m

Byggnadskostnader

m

euro

cent
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3A

Personbeteckning eller
FO-nummer

3A
3 BYGGNADSUPPGIFTER (forts.)
Annan byggnad
eller konstruktion

Byggnad nr

Rättelse i de tidigare
byggnadsuppgifterna

Ny byggnad

Byggnadstyp

Byggnadskostnader

euro

cent

Byggnaden har
rivits, datum:

Färdigställningsgraden för
halvfärdig bygnad %)

4 TILLÄGGSUPPGIFTER (bl.a. utredning om ombyggnader och betydande reparationer)
Renoveringsobjekt och kostnaderna

Vattenled- euro
ningar och
avlopp
maskinell
cent
yttertak och ytterväg- euro
luftkonditiogarnas ytbeläggning
nering
Tilläggsuppgifter, t.ex. annan åtgärd än ovan nämnd åtgärd och kostnaderna
värmesystemet

cent

cent

elanordningar

euro

euro

cent

cent

yttre tilläggsisolering

dörrar
och
fönster
euro

euro

cent

cent

30042

11

euro

3A
Datum

Underskrift och telefonnummer

Anmäl med denna blankett sådana fastighetsuppgifter som förändrats jämfört med det föregående året eller om fastigheten t.ex. har köpts under
skatteåret. Anmäl med denna blankett även byggnadsuppgifterna som ändrats, t.ex. uppgifterna om byggnader eller konstruktioner som under
skatteåret blivit färdiga eller som är halvfärdiga i slutet av skatteåret samt om ombyggnader eller betydande reparationsåtgärder som utförts under
skatteåret samt om tillbyggnader. Med blanketten kan du även anmäla om byggnaden har rivits eller förstörts under skatteåret.
Om det på fastigheten finns andra byggnader än sådana som nämns i punkt 3, anmäl fastighetsuppgifterna med fastighetsutredningsblankett 3.
Även de ändrade arealuppgifterna om en gårdsbruksfastighet eller om ett outbrutet område på en gårdsbruksenhet kan anmälas med blankett 3.
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3A
Skriv ut blanketten

Töm blanketten

Till första sidan

3A FASTIGHETSUTREDNING 2011
IFYLLNING SANVISNINGAR
1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER
Anteckna här fastighetsägarens namn, personbeteckning eller
FO-nummer och ägarandel av fastigheten och av byggnaderna.
Anteckna i punkt 1 även fastighetens namn, fastighetsbeteckning
eller kod för outbrutet område samt den kommun där fastigheten är
belägen.
Om din make/maka ägt en del av fastigheten och/eller byggnaderna,
anmäl hans/hennes namn, personbeteckning och ägarandel i punkten
Tilläggsuppgifter.

II Byggnaden är till sin form relativt enkel rektangel- eller L-formad,
men en del av byggnaden är upphöjd på pelare eller de nedersta
våningarna är butiks eller parkeringsvåningar som är större än de
egentliga kontorsvåningarna.
III Byggnaden avviker till sin form från det sedvanliga, dess grundform
är H-, T- eller U-formad eller bottenvåningen är betydligt (mer än
två gånger) större än övriga våningar.
Kontorsbyggnadens luftkonditionering

2 FASTIGHETSUPPGIFTER

Kryssa för alternativet I, II eller III beroende på vilket av alternativen
som motsvarar byggnadens egenskaper.

Anteckna i punkt 2 de övriga identifikationsuppgifternaom fastigheten
samt hur och när fastigheten har förvärvats.

I

3 BYGGNADSUPPGIFTER

II Byggnaden har maskinell insugning och utblåsning av luft.

Anteckna uppgifterna om varje byggnad i de punkter som reserverats
för ifrågavarande byggnad. Om det på en och samma fastighet finns
flera byggnader av samma byggnadstyp, fyll i en egen blankett av
varje byggnad.

III Utöver det ovanstående kan luftkonditioneringen i rummen regleras
särskilt och luften behandlas i avsevärd grad genom fuktning eller
avkylning.

Ny byggnad

Industri- och lagerbyggnadens VV-utrustning
(uppvärmning och vattenledning)

Kryssa för punkten Ny byggnad endast om det är fråga om ett
nybygge. Individualisera nybyggena med löpande numrering om du
anmäler flera byggnader av samma byggnadstyp.
Rättelse i de tidigare byggnadsuppgifterna
Kryssa för punkten Rättelse i de tidigare byggnadsuppgifterna om du
anmäler byggnadsuppgifterna i egenskap av fastighetens nya ägare
eller om du rättar byggnadsuppgifter som redan tidigare anmälts. Vid
behov ge utredning i punkten Tilläggsuppgifter. Individualisera den
byggnad vars uppgifter du rättar. Som identifikationsuppgift kan du
använda t.ex. det byggnadsnummer som antecknats på fastighetsbeskattningsbeslutet.
Byggnadens totalareal, volym och lägenhetsareal
Anteckna totalareal och volymen enligt yttermåtten och lägenhetsarealerna enligt innermåtten.
Totalarealen räknas ut så att samtliga våningars, källares och
värmeisolerade vindars arealer sammanräknas. Till arealen räknas
emellertid inte balkonger, skärmtak och låga utrymmen till den del
utrymmets fria höjd är under 160 cm. Vid behov kan arealen
uträknas utgående från byggnadsritningarna.
Med byggnadens volym avses ett utrymme som avgränsas av ytterväggarnas utsidor, undersidan av bottenbjälklaget och översidan av
vindbjälklaget.
En lägenhetsareal är en areal som avgränsas av de inre arealerna av
de väggar som omger lägenheten samt av de inre arealerna av de
bärande konstruktionerna och av andra för hela byggnaden
nödvändiga byggnadsdelarna innanför lägenheten.
Källarens areal och lagerutrymmen i butiksbyggnad
Anteckna källarens areal enligt yttermåtten oberoende av källarens
användningssätt.
Den sammanlagda arealen av de lager som finns annanstans än i
källare antecknas enligt innermåtten.
Kontorsbyggnadens arealer
Anteckna i punkten Lagrets areal den sammanräknade arealen av
alla lagerutrymmen enligt innermåtten. Små lagerutrymmen i kontorsvåningar räknas inte med till lagrets areal.
Anteckna arealen av de i byggnaden befintliga parkeringsutrymmena
enligt innermåtten i punkten Parkeringsutrymmenas areal.
Anteckna i punkten Hisschaktens areal den sammanräknade arealen
av hisschakten om byggnaden har flera hissar. Hisschaktets areal
räknas så att hisschaktets bottenareal multipliceras med antalet
sådana våningar genom vilka hissen går.
Kontorsbyggnadens form
Kryssa för alternativet I, II eller III beroende på vilket av alternativen
som motsvarar byggnadens egenskaper.
I Byggnadens samtliga våningar är till sin grundform likadana
rektanglar och bottenvåningen har endast smärre indragningar eller
utbyggnader.
VEROH 3004r (2011) 2/3 11.2010

Byggnaden har inte maskinell luftkonditionering eller endast maskinell insugning eller utblåsning av luft.

Kryssa för alternativet I, II, III eller IV beroende på vilket av alternativen som motsvarar byggnadens egenskaper.
I

Byggnaden är en i huvudsak inte uppvärmd lagerbyggnad utan
social- eller kontorsutrymmen.

II I byggnaden finns ringa antal vattenposter. Social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 % av byggnadens areal och
byggnaden är i huvudsak icke uppvärmd.
III Byggnaden är i huvudsak industriutrymme av hallkaraktär, som i
allmänhet inte värms upp över 18°C. Social- och kontorsutrymmena utgör över 3 % men mindre än 15 % av byggnadens
areal.
IV Temperaturen i byggnadens produktionsutrymmen överstiger i
allmänhet 18°C. Social- och kontorsutrymmena utgör minst 15 %
av byggnadens areal eller mer än 30 % av byggnadens areal
utgörs av s.k. våtutrymmen och i byggnaden finns automatiskt
brandsläckningssystem.
Industri- och lagerbyggnadens SE-utrustning
(luftkonditionering och belysning)
Kryssa för alternativet I, II eller III beroende på vilket av alternativen
som motsvarar byggnadens egenskaper.
I

I byggnaden finns inte maskinell luftkonditionering, i arbetsutrymmena finns endast allmän belysning. Social- och kontorsutrymmena
utgör sammanlagt högst 3 % av byggnadens areal.

II I byggnaden finns maskinell insugning eller utblåsning av luft,
belysningen är i huvudsak allmän belysning. Social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt mer än 3 % men mindre än 15 %
av byggnadens areal.
III I byggnaden finns maskinell såväl insugning som utblåsning av luft
samt gott om punktbelysning vid arbetsställena. Social- och
kontorsutrymmena utgör sammanlagt minst 15 % av byggnadens
areal. I byggnaden finns automatiskt brandalarmsystem.
Annan byggnad eller konstruktion
Anteckna i punkten Annan byggnad eller konstruktion byggnadstypen
och byggnadskostnaderna samt färdighetsgraden av en halvfärdig
byggnad vid skatteårets slut. Ge en mera ingående utredning av
uppgifterna om byggnaden/konstruktionen i punkt 4 Tilläggsuppgifter
eller i en separat bilaga.
Om byggnaden är en parkeringsbyggnad, anmäl även antalet
bilplatser, antalet våningar samt uppgiften om huruvida den översta
våningen har tak.
OMBYGGNADER OCH BETYDANDE REPARATIONSÅTGÄRDER
Kryssa för punkten Rättelse i de tidigare byggnadsuppgifterna hos
den byggnad där det har utförts en ombyggnad eller betydande
reparationer under skatteåret. Individualisera byggnaden t.ex. med
det byggnadsnummer som antecknats på fastighetsbeskattningsbeslutet. Ge en utredning om de utförda ombyggnads- och reparationsåtgärderna samt om kostnaderna i punkt 4 Tilläggsuppgifter.
Vid behov kan du fortsätta utredningen på en separat bilaga.

