
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 9 av 15.1.1999, s. 23, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 12.

(1) EFT L 291 av 6.12.1995, s. 32.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FE LLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 95/57/EF av 23. november
1995 om innsamling av statistiske opplysninger om turisme(1),
særlig artikkel 3, 7 og 10, og

ut fra følgende betraktninger:

For å lette innsamlingen av harmonisert statistikk må det
fastsettes hvilke definisjoner som skal anvendes på
kjennetegnene for innsamlingen av opplysninger.

For å lette innsamlingen av opplysninger er det nødvendig å
fastsette framgangsmåter for oversending av de opplysningene
som kreves.

I overgangsperioden bør medlemsstatene kunne få innvilget de
unntak som er nødvendige for at de skal kunne tilpasse sine
nasjonale statistikksystemer til kravene i direktiv 95/57/EF.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for det statistiske program nedsatt ved beslutning
89/382/EØF, Euratom —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Definisjonene som skal anvendes på kjennetegnene for
innsamlingen av opplysninger, og justeringene av oppdelingen
i geografiske områder i henhold til artikkel 3 i direktiv
95/57/EF er oppført i vedlegg I.

Artikkel 2

Nærmere regler for framgangsmåter for oversendingen av
opplysningene i henhold til artikkel 7 i direktiv 95/57/EF er
oppført i vedlegg II.

Artikkel 3

Unntakene som er innvilget medlemsstatene i samsvar med
artikkel 10 i direktiv 95/57/EF, er oppført i vedlegg III.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. desember 1998.

For Kommisjonen

Yves-Thibault DE SILGUY

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 9. desember 1998

om framgangsmåten for gjennomføring av rådsdirektiv 95/57/EF om innsamling av 
statistiske opplysninger om turisme(*)

[meddelt under nummer K(1998) 3950]

(1999/35/EF)

2002/EØS/53/18



VLEGG I

Definisjoner som skal anvendes på kjennetegnene for innsamlingen av opplysninger

1. INNKVARTERINGSSTATISTIKK

1.1. DEFINISJONER AV TURISTINNKVARTERINGSVIRKSOMHETER OG TURISTBOLIGER

Turistinnkvartering

Definisjon:

Ethvert anlegg som regelmessig eller leilighetsvis tilbyr innkvartering for turister.

Følgende typer turistinnkvartering finnes:

i)  Overnattingsvirksomheter

Hoteller og lignende virksomheter

— Hoteller

— Lignende virksomheter

Andre overnattingsvirksomheter

— Ferieboliger

— Campingplasser

— Lystbåthavner

— Andre overnattingsvirksomheter i.e.n.

Spesialiserte virksomheter:

— Helse- og kursteder

— Arbeids- og ferieleirer

— Offentlige transportmidler

— Konferansesentre

ii)  Privat turistinnkvartering

Leid innkvartering

— Leide rom i familieboliger

— Boliger leid hos privatpersoner eller av profesjonelle byråer

Andre typer privat innkvartering

— Sekundærbolig

— Innkvartering uten vederlag hos familie eller venner

— Annen privat innkvartering i.e.n.

I definisjonene av innkvarteringsvirksomhetene som er beskrevet i dette vedlegg, er det tatt med henvisninger til NACE
Rev. 1 og CPA. CPA er i samsvar med NACE, men er mer detaljert. Det er nesten fullstendig samsvar mellom
definisjonene på området turisme og NACE-klassifikasjonen, med unntak av et lite avvik med hensyn til «Hoteller og
lignende virksomheter». Ifølge forklarende merknader til NACE og CPA omfattes visse lignende virksomheter, nemlig
«familiepensjonater, gårdsinnkvartering, overnattingssteder og andre virksomheter som hus med utleie av møblerte rom
og leiligheter og pensjonater», av «Overnatting ellers» (NACE 55.23). De fleste hoteller og lignende virksomheter
omfattes likevel av NACE 55.11 og 55.12, siden det av de forklarende merknadene tydelig framgår at disse
enhetsgruppene omfatter «hoteller, moteller og gjestgiverier og lignende innkvarteringssteder».

1.1.1. Overnattingsvirksomheter

Definisjon:

Enhver innkvarteringsvirksomhet som tilbyr overnatting for reisende i et rom eller en annen enhet; antall sengeplasser som
tilbys, må imidlertid overstige et nærmere bestemt minimum for grupper som er større enn én enkelt familieenhet, og alle
sengeplassene i virksomheten skal stå under én felles forretningsledelse, selv når det dreier seg om en ideell virksomhet.
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H o t e l l e r  o g  l i g n e n d e  v i r k s o m h e t e r

Definisjon

Hoteller og lignende virksomheter kjennetegnes ved at de leier ut rom, i et antall som overstiger et nærmere bestemt
minimum, står under felles ledelse, yter visse tjenester, herunder romservice, daglig sengereing og rengjøring av
soverom og sanitærrom, er gruppert i klasser og kategorier ut fra de anlegg og tjenester som tilbys, og ikke faller inn
under kategorien spesialiserte virksomheter.

Hoteller

Definisjon:

Omfatter hoteller, leilighetshoteller, moteller, gjestgiverier, strandhoteller, ferieklubber og lignende virksomheter som
yter hotelltjenester utover daglig sengereing og rengjøring av soverom og sanitærrom.

(Tilsvarer NACE-gruppe 55.1 «Hoteller» (som omfatter hoteller, moteller, gjestgiverier og hoteller med
konferanselokaler). NACE er ytterligere oppdelt i undergruppene 55.11 «Drift av hoteller, pensjonater og moteller med
restaurant» og 55.12 «Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant». CPA-undergruppene 55.11.10 og
55.12.10 tilsvarer disse.)

Lignende virksomheter

Definisjon:

Omfatter hus med utleie av møblerte rom og leiligheter og pensjonater, turistboliger og lignende innkvartering med
utleie av rom og med begrensede hotelltjenester, herunder daglig sengereing og rengjøring av soverom og sanitærrom.
Denne gruppen omfatter også familiepensjonater, innkvartering med seng og frokost og gårdsinnkvartering.

(Omfattes av NACE-undergruppe 55.23 «Overnatting ellers» (som omfatter alle andre virksomheter unntatt hoteller,
campingplasser og vandrerhjem). I 55.2 nevnes pensjonater og gårdsinnkvartering særskilt. Omfattes av CPA-
undergruppe 55.23.13 «Utleie av møblerte boliger til korttidsopphold», som også omfatter privat korttidsinnkvartering.)

A n d r e  o v e r n a t t i n g s v i r k s o m h e t e r  o g  s p e s i a l i s e r t e  v i r k s o m h e t e r

Definisjon:

En virksomhet beregnet på turister, eventuelt ideell, under felles ledelse, som yter et minimum av fellestjenester (ikke
daglig sengereing), og som også kan tilby annen innkvartering enn rom, (f. eks. boliglignende enheter, campingplasser
eller felles sovesaler), og som ofte driver en annen virksomhet ved siden av innkvartering, som helsepleie, sosiale
velferdstilbud eller transport.

Ferieboliger

Definisjon:

Omfatter fellesanlegg under felles ledelse, som grupper av hus eller bungalower innrettet som boliger. De yter
begrensede hotelltjenester (som ikke omfatter daglig sengereing og rengjøring).

(Omfattes av NACE-undergruppe 55.23 «Overnatting ellers», som omfatter alle andre virksomheter unntatt hoteller,
campingplasser og vandrerhjem. Omfatter mesteparten av CPA-undergruppe 55.23.12 «Feriesentre».)

Feriebyer som yter hotelltjenester, skal ifølge definisjonene regnes som hoteller selv om de ikke leier ut rom. Bare
virksomheter som ikke yter hotelltjenester, skal tas med i denne gruppen.

Campingplasser

Definisjon:

Består av fellesanlegg i avgrensede områder for telt, campingvogner, tilhengere og campingbiler som står under én
felles ledelse og yter visse turisttjenester (butikk, informasjon, fritidsaktiviteter).

(Tilsvarer NACE-undergruppe 55.22 «Drift av campingplasser». Tilsvarer CPA-undergruppe 55.22.10.)

Campingplasser leier ut oppstillingsplasser til telt, campingvogner, campingbiler og lignende til turister som ønsker å
oppholde seg der én natt, noen dager eller flere uker, og til personer som ønsker å leie fast plass for en sesong. Faste
plasser som leies på lang sikt (over et år) kan anses som privat innkvartering.
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Lystbåthavner

Definisjon:

Omfatter båthavner der båteiere kan leie en båtplass i vannet eller på land for sesongen eller året, og gjestehavner der
det betales per plass per natt. Disse to typene kan kombineres. Havnene tilbyr i hvert fall et minimum av sanitæranlegg.
Lystbåthavner kan drives av vannsportklubber, av foretak eller av det offentlige.

(Omfattes av NACE-undergruppe 63.22 «Andre tjenester tilknyttet sjøtransport» eller eventuelt 55.23 «Overnatting
ellers» eller 92.62 «Sport og idrett ellers». Omfattes av CPA-undergruppe 63.22.11 «Tjenester tilknyttet havner og
vannveier, unntatt lassing og lossing» eller eventuelt 55.23.15 «Overnatting i.e.n.» eller 55.23.14 «Sovevogner og
overnattingstjenester i andre transportmidler» eller 92.62.13 «Andre tjenester tilknyttet idrettsarrangementer i.e.n.»

Andre overnattingsvirksomheter i.e.n.

Definisjon:

Omfatter vandrerhjem, turistsovesaler, gruppeinnkvartering, feriehjem for eldre, firmahytter og arbeiderhospitser,
studenthjem og skoleinternater og tilsvarende virksomheter som har felles ledelse, er samfunnsnyttige, og ofte er
subsidiert.

(Omfattes av NACE-undergruppe 55.21 «Drift av vandrerhjem og turisthytter» og deler av NACE-undergruppe 55.23
«Overnatting ellers», som omfatter alle andre virksomheter unntatt hoteller, campingplasser og vandrerhjem. Omfattes
av CPA-undergruppe 55.21.10 «Drift av vandrerhjem og turisthytter» og en del av undergruppe 55.23.15 «Overnatting
i.e.n.».)

Helse- og kursteder

Definisjon:

Omfatter behandlings- og pleieinstitusjoner som tilbyr innkvartering, som kursteder, sanatorier, høyfjellssanatorier,
opptreningssentre, helsefarmer og tilsvarende virksomheter.

(Omfattes av NACE-undergruppe 55.23 «Overnatting ellers» (som omfatter alle andre virksomheter unntatt hoteller,
campingplasser og vandrerhjem) eller eventuelt 85.14 «Andre helsetjenester». Omfattes av CPA-undergruppe 55.23.15
«Overnatting i.e.n.» eller eventuelt 85.14.15 «Behandlingshjem, unntatt sykehus».)

Helse- og kursteder som yter hotelltjenester, skal ifølge definisjonene regnes som hoteller. Bare virksomheter som ikke
yter hotelltjenester, regnes til denne gruppen.

Arbeids- og ferieleirer

Definisjon:

Omfatter leirer som tilbyr innkvartering i forbindelse med ferieaktiviteter, f.eks. arbeidsleirer med aktiviteter knyttet til
landbruk, arkeologi og økologi, ferieleirer, speiderleirer, turisthytter, hytter og tilsvarende virksomheter.

(Omfattes av NACE-undergruppe 55.23 «Overnatting ellers», som omfatter alle andre virksomheter unntatt hoteller,
campingplasser og vandrerhjem. Omfattes av CPA-undergruppe 55.23.11 «Feriekolonier for barn» og deler av 55.23.12
«Feriesentre».

Gruppen omfatter også feriekolonier for barn, innkvartering for seile- og rideskoler og andre sportssentre (som ikke
tilbyr hotelltjenester).

Offentlige transportmidler

Definisjon:

Omfatter innkvartering med sovemuligheter i offentlige transportmidler der dette er inkludert i billettprisen. Det dreier
seg hovedsakelig om tog, skip og båter.

(Omfattes av NACE-undergruppe 55.23 «Overnatting ellers», som omfatter alle andre virksomheter unntatt hoteller,
campingplasser og vandrerhjem. Tilsvarer omtrent CPA-undergruppe 55.23.14 «Sovevogner og overnattingstjenester i
andre transportmidler».)

Offentlige transportmidler inntar en særstilling blant innkvarteringsvirksomhetene fordi de ikke er direkte knyttet til et
konkret sted (et hotell på et skip som blir liggende på samme sted uten å seile, klassifiseres som et hotell). Personer som
tilbringer en eller flere netter på cruiseskip, er dagsbesøkende i besøkslandet, men utgående turister fra
opprinnelseslandet.
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Konferansesentre

Definisjon:

Omfatter virksomheter som tilbyr innkvartering og spesialiserte anlegg for kongresser, konferanser, kurs,
yrkesopplæring, meditasjon og religion eller opplæring for unge mennesker. Innkvartering er normalt bare tilgjengelig
for deltakere i de spesialiserte aktivitetene som arrangeres ved eller av virksomheten.

(Omfattes av NACE-undergruppe 55.23 «Overnatting ellers», som omfatter alle andre virksomheter unntatt hoteller,
campingplasser og vandrerhjem. Omfattes av CPA-undergruppe 55.23.15 «Overnatting i.e.n.».)

Konferansesentre som yter hotelltjenester, skal ifølge definisjonene (og NACE) regnes som hoteller. Bare virksomheter
som ikke yter hotelltjenester, regnes til denne gruppen. Heltidsstudenter skal ikke regnes som gjester ved
konferansesentre.

B e h a n d l i n g  a v  f o r s k j e l l i g e  i n n k v a r t e r i n g s t y p e r  i  é n  o g  s a m m e  v i r k s o m h e t

I praksis er det ofte snakk om mer enn én type innkvartering i en virksomhet. Mulige løsninger på problemet er å

i) dele virksomheten opp i to (eller flere) virksomheter. Dette er den beste løsningen dersom virksomheten kan (og
vil) gjøre det,

ii) se bort fra den andre innkvarteringstypen dersom kapasiteten er mindre enn den angitte minimumsterskelen for
vedkommende land,

iii) klassifisere etter viktigste innkvarteringstype. Denne kan bestemmes ut fra kapasitet (som oftest) eller
kapasitetsutnyttelse (eller et annet kriterium).

1.1.2. Privat turistinnkvartering

Definisjon:

De øvrige typer turistinnkvartering, som ikke faller inn under definisjonene av «virksomhet». Ved privat
turistinnkvartering stilles et begrenset antall plasser til rådighet, mot vederlag eller gratis. Hver innkvarteringsenhet
(rom, bolig) er uavhengig og bebos av turister, vanligvis for en uke eller weekend, to uker eller en måned, eller av eierne
som sekundær- eller feriebolig.

L e i d  i n n k v a r t e r i n g

Leide rom i familieboliger

Definisjon:

Innkvarteringen som omfattes av denne gruppen, skiller seg fra pensjonater ved at turisten bor hos den familien som
bor i huset, og ved at det betales leie.

(Omfattes av NACE-undergruppe 55.23 «Overnatting ellers», som også omfatter alle andre virksomheter unntatt
hoteller, campingplasser og vandrerhjem. Omfattes av CPA-undergruppe 55.23.13 «Utleie av møblerte boliger til
korttidsopphold», som også omfatter familiepensjonater, pensjonater og innkvartering med seng og frokost.)

P e r m a n e n t  u t l e i d e  r o m  ( m e r  e n n  e t  å r )  h ø r e r  i k k e  i n n  u n d e r  d e n n e  g r u p p e n .

Boliger leid hos privatpersoner eller av profesjonelle byråer

Definisjon:

Omfatter leiligheter, villaer, hus, hytter og andre boliger som leies eller leases som fullstendige enheter av
husholdninger på midlertidig basis som turistinnkvartering.

(Omfattes av NACE-undergruppe 55.23 «Overnatting ellers», som også omfatter alle andre virksomheter unntatt
hoteller, campingplasser og vandrerhjem. Omfattes av CPA-undergruppe 55.23.13 « Utleie av møblerte boliger til
korttidsopphold », som også omfatter familiepensjonater, pensjonater og innkvartering med seng og frokost.)

A n d r e  t y p e r  p r i v a t  i n n k v a r t e r i n g

Sekundærbolig

Definisjon:

Omfatter fritidsboliger/-leiligheter, villaer, hus, hytter osv. som brukes av besøkende som er medlemmer av eierens
familie. Denne gruppen omfatter boliger som omfattes av en kontrakt om deltidsbruksrett.

(Omfatter en del av NACE-undergruppe 70.20 «Utleie av egen fast eiendom». Omfatter en del av CPA-undergruppe
70.20.11 «Utleie eller leasing av egen fast eiendom til boligformål».)
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Permanent leie av sekundærboliger, hus, villaer, hytter, oppstillingsplasser på campingplasser og plasser i båthavner kan
sidestilles med sekundærbolig og klassifiseres under denne rubrikken.

Innkvartering uten vederlag hos familie eller venner

Definisjon:

Denne gruppen gjelder turister som av slektninger eller venner får lov til å bruke hele eller deler av hjemmet gratis.

(Ikke noe motstykke i NACE eller CPA.)

Annen privat innkvartering i.e.n.

Definisjon:

Denne gruppen, som ikke tilsvarer helt noen av gruppene under privat turistinnkvartering, omfatter andre typer
innkvartering, som telt utenfor organiserte campingplasser og fartøyer fortøyd utenfor offisielle havner.

(Omfatter en liten del av NACE-undergruppe 71.21 «Utleie av annet landtransportmateriell». Omfatter deler av CPA-
undergruppe 71.21.14 «Leasing eller utleie av motorsykler, campingtilhengere og campingbiler» og en liten del av
leasing eller utleie av annet transportmateriell.)

Denne gruppen omfatter all privat innkvartering som ikke inngår i noen av de tidligere nevnte gruppene. Det eneste
kravet er at personene faktisk overnatter eller forsøker å overnatte et sted. Selv soving i bilen en del av natten, eller i
sovepose utendørs eller på en jernbanestasjon, er eksempler på den type overnatting som skal regnes til denne gruppen.

1.2. DEFINISJONER AV VARIABLER

1.2.1. Overnattingsvirksomhetenes kapasitet: lokale enheter på nasjonalt område

Antall virksomheter

Definisjon:

Den lokale enheten er et foretak eller en del av et foretak som ligger på et geografisk identifisert sted. På eller fra dette
stedet drives det økonomisk virksomhet som — med visse unntak — beskjeftiger én eller flere personer (evt. på deltid)
i ett og samme foretak.

Overnattingsvirksomheten er i samsvar med definisjonen av lokal enhet som produksjonsenhet, uansett om
turistinnkvarteringen er hoved- eller binæring. Det betyr at alle virksomheter klassifiseres i innkvarteringssektoren
dersom kapasiteten overstiger det nasjonale minstekravet, selv om det meste av omsetningen skulle komme fra
restaurantdrift eller andre tjenester.

Antall soverom

Definisjon:

Et soverom er en enhet som utgjøres av et rom eller en gruppe av rom som danner et udelelig hele i en
innkvarteringsvirksomhet eller bolig.

Rommene kan være enkelt-, dobbelt- eller flersengsrom, alt etter om de er permanent utstyrt for én, to eller flere
personer (det er hensiktsmessig å klassifisere rommene etter dette kriteriet). Antallet eksisterende rom er det antall
virksomheten normalt har tilgjengelig for innkvartering av gjester (turister), med unntak av rom som brukes av ansatte
som arbeider for virksomheten. Dersom et rom brukes til permanent bolig (i over et år), skal det ikke medregnes. En
leilighet er en spesiell type rom. Den består av ett eller flere rom og har en kjøkkenenhet og eget bad og toalett. Det
finnes leiligheter med hotelltjenester (i leilighetshoteller) eller uten.

Mindre hus, hytter, bungalower og villaer kan behandles som soverom og leiligheter, dvs. at de kan leies ut som én
enhet.

Antall sengeplasser

Definisjon:

Antallet sengeplasser i en virksomhet eller bolig bestemmes av det antall personer som kan overnatte i sengene som
tilbys i virksomheten (boligen), fraregnet eventuelle ekstrasenger som stilles opp på kundens anmodning.
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Termen «sengeplass» viser til én enkelt seng; en dobbeltseng regnes som to sengeplasser. Denne enheten tjener som
mål på kapasitet for alle typer overnatting.

En sengeplass kan også være en plass på en oppstillingsplass eller i en fortøyd båt med plass til én person. En
oppstillingsplass på en campingplass regnes som fire sengeplasser dersom det faktiske antall sengeplasser er ukjent.

1.2.2. Belegg ved overnattingsvirksomheter: innenlandsk og inngående turisme

Ankomster, personer bosatt i landet og utenfor landet

Definisjon:

En ankomst (avreise) er definert som en person som ankommer (forlater) en overnattingsvirksomhet eller privat
turistinnkvartering og sjekker inn (ut).

Statistisk sett er det ingen vesensforskjell om man teller avreiser istedenfor ankomster. Ingen aldersgrense anvendes:
Både barn og voksne telles, selv i tilfeller der barna overnatter gratis. Ankomster registreres på månedsbasis etter
gjestenes bostedsland. Ikke-turisters (f.eks. flyktningers) ankomster holdes om mulig utenfor. Ankomster samme dag
av dagsbesøkende som tilbringer noen få dagtimer (uten overnatting; ankomst- og avreisedato er den samme) i
overnattingsvirksomheten regnes ikke med i innkvarteringsstatistikken.

Overnattinger, personer bosatt i landet og utenfor landet

Definisjon:

En overnatting er hver natt en gjest faktisk tilbringer (sover eller oppholder seg) eller er registrert (hans/hennes fysiske
tilstedeværelse er uvesentlig) i en overnattingsvirksomhet eller privat turistinnkvartering.

Overnattinger beregnes på månedsbasis etter gjestens bostedsland. Normalt er ankomstdatoen en annen enn
avreisedatoen, men personer som ankommer etter midnatt og reiser samme dag, regnes med i overnattinger. En person
bør ikke registreres i to innkvarteringsvirksomheter samtidig. Ikke-turisters (f.eks. flyktningers) overnattinger holdes
om mulig utenfor.

Bostedsland

Definisjon:

En person anses som bosatt i et land (på et sted) dersom vedkommende

a) har tilbrakt det meste av det siste året (tolv måneder) i landet (på stedet), eller

b) har bodd i landet (på stedet) i et kortere tidsrom og har til hensikt å vende tilbake innen tolv måneder for å bosette
seg i landet (på stedet).

Internasjonale turister klassifiseres etter bostedsland, ikke etter statsborgerskap. Fra et turismesynspunkt er enhver
person som flytter til et annet land (sted) og har til hensikt å oppholde seg der i mer enn et år, umiddelbart likestilt med
andre beboere i vedkommende land eller på vedkommende sted. Statsborgere bosatt utenlands som midlertidig vender
tilbake til staten der de er borgere, regnes med sammen med besøkende fra utlandet. Statsborgerskap er angitt i en
persons pass (eller annet identifikasjonsdokument), mens bostedsland må bestemmes ved spørsmål eller utledes av
personens adresse.

Nettobelegg for sengeplasser

Definisjon:

Nettobelegget for sengeplasser i en måned beregnes ved å dividere det samlede antall overnattinger med produktet av
antall sengeplasser som tilbys og antall dager da sengeplassene faktisk er tilgjengelige (ikke medregnet sesongmessig
eller annen midlertidig stengning i forbindelse med oppussing, vedtak av politiet osv.) for samme gruppe virksomheter,
og multiplisere kvotienten med 100 for å uttrykke resultatet i prosent:

Formel:    NORB = (P/Gd) x 100,

der P er antall registrerte overnattinger i løpet av en måned (eller et år) og Gd antall sengedøgn som faktisk er
tilgjengelige den måneden (eller det året). Belegget beregnes vanligvis med en nøyaktighet på én desimal.
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Bruttobelegg for sengeplasser

Definisjon:

Bruttobelegget for sengeplassene i en måned fås ved å dividere det samlede antall overnattinger med produktet av antall
sengeplasser og antall dager i vedkommende måned (iblant kalt sengedøgn) for samme gruppe virksomheter, og
multiplisere med 100 for å uttrykke resultatet i prosent.

Formel:  GORB = (P/Gp) x 100,

der Gp er antallet potensielle sengedøgn.

2. ETTERSPØRSELEN I TURISTNÆRINGEN

2.1. DEFINISJONER PÅ OMRÅDET TURISME

Turisme

Definisjon:

Den aktiviteten som utføres av personer som reiser til og oppholder seg på steder utenfor sine vanlige omgivelser i høyst
ett år i trekk, med fritidsaktiviteter, forretninger eller annet som formål.

Turisme er en underkategori av reiser, der reiser forstås som bevegelse fra ett sted til et annet i vid forstand. Turisme
omfatter verdensmarkedet for reiser innen den generelle rammen av befolkningsmobilitet og yting av tjenester til
besøkende. Med turisme menes det å reise utenfor ens vanlige omgivelser uansett formål. Enkelte ufrivillige reiseformål
holdes likevel tradisjonelt utenfor definisjonen: ufrivillige opphold på sykehus og andre medisinske institusjoner som
gir klinisk/medisinsk behandling ordinert av lege, utelukkes. Andre ufrivillige reiseformål som utelukkes, er
fengselsopphold og militærtjeneste (men merk at permisjon fra disse institusjonene normalt kan regnes som turisme).

For et gitt land skilles det mellom tre former for turisme:

Definisjoner:

i) Innenlandsk turisme omfatter den aktiviteten som utføres av personer bosatt i et gitt land som reiser til og
oppholder seg på steder innenfor dette landet, men utenfor sine vanlige omgivelser.

ii) Inngående turisme omfatter den aktiviteten som utføres av personer bosatt utenfor et gitt land som reiser til og
oppholder seg på steder i dette landet og utenfor sine vanlige omgivelser.

iii) Utgående turisme omfatter den aktiviteten som utføres av personer bosatt i et gitt land som reiser til og oppholder
seg på steder utenfor dette landet og sine vanlige omgivelser.

Lignende definisjoner kan brukes for andre områder, regioner eller grupper av land ved å erstatte «land» med
referanseområdet. De tre formene for turisme kan kombineres på tre måter til å utlede følgende kategorier av turisme:

i) intern turisme, som omfatter «innenlandsk turisme» og «inngående turisme»,

ii) nasjonal turisme, som omfatter «innenlandsk turisme» og «utgående turisme»,

iii) internasjonal turisme, som omfatter «inngående turisme» og «utgående turisme».

Reisende

Definisjon:

En person på reise mellom to eller flere land eller mellom to eller flere steder i vedkommendes eget bostedsland.

Besøkende

Definisjon:

En person som reiser til et annet sted enn vedkommendes vanlige omgivelser for et tidsrom på under tolv måneder og
hvis hovedformål for reisen er et annet enn å utføre virksomhet som blir betalt på besøksstedet.

Besøkende (innenlandske/internasjonale) omfatter:
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Turist

Definisjon:

Besøkende som tilbringer minst én natt i en overnattingsvirksomhet eller privat turistinnkvartering på besøksstedet/i
besøkslandet.

og

Dagsbesøkende

Definisjon:

Besøkende som ikke overnatter i en overnattingsvirksomhet eller privat innkvartering på besøksstedet/i besøkslandet.

De tre grunnleggende kriteriene som brukes til å skille mellom dagsbesøkende og andre reisende, er som følger:

i) Reisen skal foregå til et annet sted enn de vanlige omgivelsene, noe som utelukker pendling og lokal transport over
korte avstander, dvs. mer eller mindre regelmessige reiser mellom arbeids-/studiested og bosted.

ii) Oppholdet på besøksstedet skal ikke vare lenger enn tolv måneder i trekk; ved lengre opphold regnes den besøkende
som bosatt på stedet (statistisk sett).

iii) Hovedformålet med besøket skal være et annet enn virksomhetsom blir betalt på besøksstedet, noe som utelukker
befolkningsbevegelser av arbeidsmessige årsaker.

Følgende kategorier av reisende skal ikke regnes som ankomster og avreiser for internasjonale besøkende:

i) Personer som reiser inn i eller forlater et land som inn- eller utvandrere, herunder personer som forsørges av dem
og som ledsager eller slutter seg til dem,

ii) Såkalte «grensearbeidere», dvs. personer som bor nær grensen i ett land og arbeider i et annet.

iii) Diplomater, konsulattjenestemenn og medlemmer av de væpnede styrker når de reiser fra sitt opprinnelsesland til
det landet der de tjenestegjør, eller omvendt, herunder personer de forsørger og ansatte i husholdningen som
ledsager eller slutter seg til dem.

iv) Personer som reiser som flyktninger eller nomader.

v) Personer i transitt som ikke formelt reiser inn i landet gjennom passkontrollen, som f.eks. flypassasjerer i transitt
som for en kort tid oppholder seg i et avgrenset område i lufthavnen, eller skipspassasjerer som ikke får gå fra
borde. Denne kategorien omfatter også passasjerer som overføres direkte mellom lufthavner eller terminaler. Andre
passasjerer i transitt gjennom et land regnes som besøkende.

Følgende kategorier av reisende regnes ikke som ankomster og avreiser for innenlandske besøkende:

i) Personer bosatt i et land som reiser til et annet sted innen landet i den hensikt å bosette seg der.

ii) Personer som reiser til et annet sted innen landet for å utøve en virksomhet som blir betalt på besøksstedet.

iii) Personer som reiser for å arbeide midlertidig i institusjoner i landet.

iv) Personer som reiser regelmessig eller ofte mellom nabosteder for å arbeide eller studere.

v) Nomader og personer uten fast bosted.

vi) Væpnede styrker på øvelse.

Avsnitt C i vedlegget til direktivet gjelder bare turister og reiser med overnatting. Dagsbesøkende og dagsturer regnes
ikke med. Cruise kan skilles ut allerede i begynnelsen av rundspørringen (avhenger av undersøkelsen). Det samme
gjelder reiser med overnatting på ett eller flere steder.

Vanlige omgivelser

Definisjon:

En persons vanlige omgivelser består av de direkte omgivelser ved vedkommendes hjem og arbeids- eller studiested
samt andre steder som besøkes ofte.

Begrepet vanlige omgivelser har to dimensjoner — nærhet og hyppighet. Steder som befinner seg nær en persons
bosted, er en del av vedkommendes vanlige omgivelser, selv om de besøkes sjelden. Steder som besøkes ofte (=
gjennomsnittlig ukentlig eller oftere) og regelmessig, er en del av personens vanlige omgivelser, selv om de kan ligge
i betraktelig avstand fra bostedet (evt. i et annet land). Det er bare ett sett med vanlige omgivelser for hver enkelt person,
og begrepet får anvendelse på både innenlandsk og internasjonal turisme. Personer som arbeider i transportsektoren
(lastebilsjåfører, jernbaneansatte, flygere og flyvert(inn)er ansatt i luftfartsselskaper osv.), og omreisende
salgsrepresentanter eller -agenter omfattes av turisme i egenskap av forretningsreisende, med mindre reisene, særlig
innenlandske reiser, består av hyppig rutinereising, slik at de utelukkes etter «vanlige omgivelser»-kriteriet.
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Formålet med reisen

Definisjon:

En reise kan bare ha ett hovedformål, nemlig det som er utslagsgivende for at den finner sted.

I direktivet skilles det mellom to hovedformål for reiser:

i) Forretningsvirksomhet og yrkesutøvelse

ii) Ferie, rekreasjon eller fritidsaktiviteter

Ferier med «besøk til venner og slektninger» medregnes under punkt ii).

Opprinnelsessted og -land

Definisjon:

Det stedet/landet som er utgangspunktet for reisen. Det er normalt identisk med bosted og bostedsland.

Reisen kan også starte fra arbeids- eller studiestedet. Dette er ikke relevant for turisme, siden bostedet fortsatt kan anses
som reisens opprinnelsessted. Når personer bor et annet sted enn sitt vanlige bosted på tidspunktet for rundspørringen
(f.eks. korttidsinvandrere og sesongarbeidere), skal dette stedet regnes som opprinnelsesstedet. For dagsturer kan
opprinnelsesstedet være personens faste sekundærbolig, selv om det er nyttig å skille dem fra reiser som har personens
primærbolig som utgangspunkt.

2.2. DEFINISJONER AV VARIABLER

2.2.1. Turismens omfang

Antall turister (deltakere på turistreiser)

Definisjon:

Besøkende som tilbringer minst én natt i en overnattingsvirksomhet eller privat turistinnkvartering på besøksstedet/i
besøkslandet.

Antall turistreiser

Definisjon:

Reiser foretatt av turister, dvs. reiser med overnatting.

For utgående reiser etter geografisk oppdeling kan bestemmelsessted forstås på forskjellige måter. Det kan være

i) det stedet den besøkende anser som det viktigste stedet som besøkes (motiverende bestemmelsessted),

ii) det stedet der det tilbringes mest tid (bestemmelsessted etter varighet), eller

iii) det mest fjerntliggende stedet som besøkes (bestemmelsessted etter avstand).

Det er nyttig å kjenne alle disse bestemmelsesstedene samt mindre viktige transittbestemmelsessteder.
Hovedbestemmelsesstedet (sted, land) bør skilles fra andre bestemmelsessteder. Hovedbestemmelsesstedet har
tilknytning til hovedformålet med reisen, og bør derfor defineres som i) det stedet den reisende anser som
hovedbestemmelsesstedet. Dersom den opplysningspliktige har problemer med å bestemme seg for hva som er
hovedbestemmelsesstedet (f.eks. i forbindelse med en rundreise), kan det sekundært defineres som ii) det stedet der
størst antall overnattinger finner sted, eller, dersom det er flere slike, iii) det stedet som ligger lengst borte fra bostedet.

Antall turistreiser (etter avreisemåned)

Definisjon:

Reiser foretatt av turister, dvs. reiser med overnattinger, registrert etter avreisemåned.

Ukedag og sesong kan utledes av datoen. Merk at dersom det i tillegg til avreisedato spørres om hjemreisedato, angir
ikke differansen nødvendigvis reisens varighet. Man må være forsiktig og ikke medregne dagsturer; datoene kan være
forskjellige, men det er ikke sikkert at reisen ikke omfatter en overnatting. Det må derfor spørres separat om antall
overnattinger (oppholdets varighet).

Antall overnattinger

Definisjon:

En overnatting er hver natt en reisende faktisk tilbringer (sover eller oppholder seg) eller en gjest er registrert
(vedkommendes fysiske nærvær er ikke nødvendig) i en overnattingsvirksomhet eller privat turistinnkvartering.
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Det anbefales å registrere alle land hvor det finner sted overnattinger i løpet av en reise. Overnattinger om bord på skip
eller i tog som reiser fra ett land til et annet, tas med i utgående overnattinger, men de finner ikke sted i et bestemt land.
Det anbefales å ta dem med i kategorien «cruise» eller «ikke spesifisert». Dersom overnattingene finner sted om bord
på skip mens skipet ligger i havn, har passasjerene enten formell tillatelse eller ikke til å foreta innreise til landet.
Dersom passasjerene kan foreta innreise til landet, kan overnattinger i prinsippet registreres under det aktuelle landet,
i en spesialisert virksomhet (offentlig transportmiddel), men også i dette tilfellet anbefales kategorien «cruise».

2.2.2. Opplysninger om reisen

Det bes om opplysninger om reisen for hver enkeltreise. Hver reise har et hovedformål, men det kan eventuelt ligge
sekundære motivasjoner til grunn, og reisen kan omfatte flere besøk, eventuelt med flere formål og flere aktiviteter.

Reisens varighet

Definisjon:

Reisens varighet for reiser med overnattinger defineres som antall overnattinger.

Det må spørres om det faktiske antall overnattinger; dette tallet kan ikke utledes av avreise- og hjemreisedatoene.

Tilrettelegging av reisen

Direktivet angir følgende typer tilrettelegging av reisen:

i) reservasjon direkte hos transport/-innkvarteringsvirksomheten,

ii) bruk av reisebyrå/reisearrangør:

— pakketur

Pakketur

Definisjon:

En pakketur er en kombinasjon av forhåndsarrangerte reisetjenester som minst omfatter transport og innkvartering
eller én av disse og en annen grunnleggende turisttjeneste.

Innkvartering i transportmiddel kombinert med bare transport er ikke en pakketur. En pakketur kan, men må ikke
omfatte frokost, reise fra lufthavn til innkvarteringssted, sightseeing osv.

Hovedtransportmåte

Definisjon:

Hovedtransportmåten er det transportmiddelet som er brukt på den lengste delen av reisen.

Klassifikasjon av transportmåtene:

Lufttransport

Omfatter

— ruteflyging (CPA 62.10.10): første klasse, forretningsklasse, økonomiklasse, økonomi- og APEX/SUPERPEX-
klasse,

— ikke-regelbundet flyging, herunder med taxifly (CPA 62.20.10),

— annen lufttransport,

— leie av luftfartøy (CPA 62.20.30, CPA 71.23.10),

— annet (delvis CPA 71.40.14, CPA 92.71.12).

Sjøtransport

Omfatter

— transport med ferge på innlands vannvei (CPA 61.20.11),

— sjø- og kysttransport med ferge (CPA 61.10.11),

— cruise eller annen passasjertransport (taxibåt, utflukter, sightseeing) på innlands vannvei, på hav eller langs kyst
(CPA 61.20.12),

— annen sjøtransport: leie av fartøyer (CPA 61.10.31, CPA 61.20.31, CPA 71.22.10), lystfartøyer, herunder robåter og
annet (delvis CPA 71.40.14, CPA 92.72.12).
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Landtransport

Jernbane

Omfatter: Høyhastighetstog, jernbanetransport mellom byer (CPA 60.10.11, CPA 60.10.12), jernbanetransport i byer og
forsteder, undergrunnsbane (CPA 60.21.10).

Buss eller turvogn (regelbundet trafikk og turisttrafikk)

Omfatter:

— lrutetransport med turvogn (CPA 60.21.31, CPA 60.21.32) og rutetransport i byer og forsteder med buss, trolleybuss
og sporvogn (CPA 60.21.21, CPA 60.21.22),

— likke-regelbundet trafikk med turvogn, leie av turvogn, turkjøring og sightseeing (CPA 60.23.11, CPA 60.23.12 og
delvis CPA 71.21.15).

Private og leide kjøretøyer

Omfatter

— lprivat kjøretøy: sykkel (delvis CPA 71.40.14), moped, motorsykkel (delvis CPA 71.21.14), personbil (unntatt
drosje og leiebil) (herunder biler som tilhører venner og slektninger), varevogner, lastebiler (delvis 
71.10.10, 71.21.11),

— lleid kjøretøy: leiebil (unntatt busser) (delvis CPA 71.10.10), drosje (CPA 60.22.11, CPA 60.22.12), annet leid
kjøretøy.

Annet

Omfatter

— ltil fots, kjøretøyer som trekkes av dyr, ridning (CPA 60.23.13 og delvis CPA 71.21.15), kabelbaner, svevebaner,
skiheiser (CPA 60.21.41), annet (CPA 60.21.42, CPA 60.23.14).

Viktigste innkvarteringstype

Definisjon:

Viktigste innkvarteringstype er den type innkvartering som er benyttet ved flest overnattinger.

Se nr. 1.1. for definisjoner av innkvarteringstyper.

2.2.3. Opplysninger om turistene

Antall turister etter kjønn

I direktivet kreves det bare at det opplyses om antall turister etter kjønn, men vanligvis kan dette kjennemerket knyttes
til enhver annen opplysning om reisen som oppgis av den besøkende.

Antall turister etter alder

Faktisk alder eller fødselsår registreres. Om mulig skal alderen til alle medlemmene i en reisegruppe registreres.

2.2.4. Opplysninger om turisters forbruk

Forbruk (i nasjonal valuta) i forbindelse med turistreiser

Definisjon:

De samlede utgifter til forbruk for en besøkende eller på vegne av en besøkende før eller under reisen og oppholdet på
bestemmelsesstedet.

Utgifter er et av kjennetegnene for en reise, men slike data kan også aggregeres på individuelt eller nasjonalt plan. Ved
å dividere forbruk med reisens varighet er det mulig å beregne gjennomsnittlig dagsforbruk. Turisters forbruk omfatter
en lang rekke poster, fra kjøp av forbruksvarer og tjenester knyttet til reise og opphold til kjøp av små varige varer til
personlig bruk, suvenirer og gaver til familie og venner. Følgende utgifter eller ervervelser utelates fra turisters forbruk
(men spørsmål om dem kan stilles i forbindelse med rundspørringer for andre formål):

i) innkjøp til kommersielle formål, dvs. videresalg, foretatt av alle kategorier besøkende, samt innkjøp som
forretningsreisende foretar på vegne av arbeidsgiver,
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ii) kapitalinvesteringer eller -transaksjoner foretatt av besøkende, f.eks. knyttet til jord, bolig, fast eiendom,
kunstverker og andre viktige ervervelser (f.eks. biler, campingvogner, båter, sekundærboliger), selv om de senere
kan bli brukt til turistformål,

iii) kontanter som i løpet av reisen gis til slektninger eller venner, og som ikke representerer vederlag for turistvarer
eller -tjenester, samt gaver til institusjoner.

Klassifikasjon av utgiftene til forbruk:

Pakkereiser, pakkeferier og pakketurer

Omfatter

— innkvartering (med mat der dette inngår i prisen; hel-/halvpensjon kan evt. utskilles),

— transport,

— forsikring,

— annet (lokal transfer, omvisninger, avgifter, underholdning osv.).

Innkvartering

(med mat, dersom det inngår i innkvarteringsprisen; hel-/halvpensjon kan evt. utskilles)

Mat og drikke

(som kan skilles fra innkvartering; på restauranter, kafeer, barer, minibar osv.; herunder detaljhandel).

Omfatter: drikkevarer, måltider, snacks.

Transport

Omfatter

— billetter: til bestemmelsesstedet og tilbake til opprinnelsesstedet, offentlige transportmidler på bestemmelsesstedet,
drosje,

— bruk av kjøretøy: utgifter til bensin eller diesel (faktisk forbruk på reisen eller anslag), parkeringsavgifter, annet
(f.eks. leiebil).

Fritids-, kultur- og sportsaktiviteter

Omfatter

— omvisninger,

— sportsaktiviteter (leie av utstyr og anlegg),

— kulturaktiviteter (inngangsavgifter, herunder billetter kjøpt på forhånd),

— severdigheter og andre fornøyelser (inngangsbilletter osv.).

Innkjøp

Omfatter

— innkjøp før reisen av artikler som skal brukes på reisen,

— innkjøp av artikler som tas med hjem (herunder mat og drikke, gaver og suvenirer, klær, sko, annet),

— innkjøp av artikler som forbrukes på reisen (herunder mat og drikke).

Andre utgifter

Omfatter

— kongress- eller møteutgifter (påmeldingsgebyr; utgifter til fotokopiering, programmer og dokumenter; bøker,
tidsskrifter og abonnementer knyttet til kongressen; årlig kontingent betalt til organisasjonen),

— forsikring,

— telefonsamtaler,

— annet (f.eks. porto, filmframkalling, vekslegebyrer osv.).

I henhold til direktivet skal det opplyses om samlet forbruk for turistreiser, herunder om forbruket for «pakkereiser,
pakkeferier og pakketurer».
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VEDLEGG II

Nærmere regler for oversending av opplysningene

1. OVERNATTINGSVIRKSOMHETENES KAPASITET: lokale enheter på nasjonalt område

 Det skilles mellom de opplysningene som kreves eksplisitt i direktivet (obligatoriske) og andre opplysninger, som 
oversendes frivillig. Alle opplysninger som innsendes frivillig, er angitt med kursiv.

 
 Kodene viser til variabelnummeret i vedlegget til direktivet.

Nummer A.1.1 og A.1.2: Antall virksomheter, antall rom, antall sengeplasser

Tabell 1
Variabel: Antall virksomheter
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Regioner (NUTS III) Andre overnattingsvirksomheter:

— campingplasser

— ferieboliger

— andre overnattingsvirksomheter i.e.n.

Tabell 2
Variabel: Antall rom
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Regioner (NUTS III)

Tabell 3
Variabel: Antall sengeplasser
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Regioner (NUTS III) Andre overnattingsvirksomheter:

— campingplasser

— ferieboliger

— andre overnattingsvirksomheter i.e.n.
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2. BELEGG VED OVERNATTINGSVIRKSOMHETER: innenlandsk og inngående turisme

Nummer B.1.1 og B.1.2: Ankomster og overnattinger, personer bosatt i landet og personer bosatt utenfor landet

Tabell 4

Variabel: Ankomster, personer bosatt i landet
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Regioner (NUTS II) Andre overnattingsvirksomheter:
— campingplasser
— ferieboliger
— andre overnattingsvirksomheter i.e.n.

Tabell 5

Variabel: Overnattinger, personer bosatt i landet
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Regioner (NUTS II) Andre overnattingsvirksomheter:
— campingplasser
— ferieboliger
— andre overnattingsvirksomheter i.e.n.

 

Tabell 6

Variabel: Ankomster, personer bosatt utenfor landet
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Regioner (NUTS II) Andre overnattingsvirksomheter:
— campingplasser
— ferieboliger
— andre overnattingsvirksomheter i.e.n.

Tabell 7

Variabel: Overnattinger, personer bosatt utenfor landet
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Regioner (NUTS II) Andre overnattingsvirksomheter:
— campingplasser
— ferieboliger
— andre overnattingsvirksomheter i.e.n.
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Nummer B.1.3: Ankomster og overnattinger, personer bosatt utenfor landet, etter bostedsland

Tabell T8, T8.1 ... T8.12

Variabel: Ankomster, personer bosatt utenfor landet
Hyppighet: årlig, oppdelt i måneder

Rader Kolonner

Geografiske områder (1) Hoteller og lignende virksomheter

Andre overnattingsvirksomheter

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.

Tabell T9, T9.1 ... T9.12

Variabel: Overnattinger, personer bosatt utenfor landet
Hyppighet: årlig, oppdelt i måneder

Rader Kolonner

Geografiske områder (1) Hoteller og lignende virksomheter

Andre overnattingsvirksomheter

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.

Nummer B.2: Ankomster og overnattinger per måned, personer bosatt i landet og personer bosatt utenfor landet

Tabell 10
Variabel: Ankomster, personer bosatt i landet
Hyppighet: månedlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Andre overnattingsvirksomheter

Tabell 11
Variabel: Overnattinger, personer bosatt i landet
Hyppighet: månedlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Andre overnattingsvirksomheter

Tabell 12
Variabel: Ankomster, personer bosatt utenfor landet
Hyppighet: månedlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Andre overnattingsvirksomheter
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Tabell 13

Variabel: Overnattinger, personer bosatt utenfor landet
Hyppighet: månedlig

Rader Kolonner

I alt Hoteller og lignende virksomheter

Andre overnattingsvirksomheter

Tabell 14

Variabel: Bruttobelegg for sengeplasser
Hyppighet: månedlig

Rader Kolonner

På nasjonalt nivå Hoteller og lignende virksomheter

Tabell 15

Variabel: Nettobelegg for sengeplasser
Hyppighet: månedlig

Rader Kolonner

På nasjonalt plan Hoteller og lignende virksomheter

3. ETTERSPØRSELEN I TURISTNÆRINGEN: innenlandsk og utgående turisme (unntatt dagsturer)

Nummer C.1.1: Antall turister (hører sammen med C.1.3.1 og C.1.3.2)

Tabell 16

Variabel: Antall turister (deltakere på turistreiser)
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Kjønn

— menn

— kvinner

Alder (1)

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

— innenlandske og utgående reiser

Herav besøk hos venner og slektninger

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

— innenlandske og utgående reiser

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.
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Tabell 17

Variabel: Antall turister
Hyppighet: kvartalsvis

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Kjønn

— menn

— kvinner

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

— innenlandske og utgående reiser

Alle ferier

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

— innenlandske og utgående reiser

Herav besøk hos venner og slektninger

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

— innenlandske og utgående reiser

Forretningsreiser

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

— innenlandske og utgående reiser

Nummer C.1.1.2: Antall turistreiser

Tabell 18
Variabel: Antall reiser
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Etter avreisemåned

Reisens varighet (1)

Tilrettelegging av reisen (1)

Hovedtransportmåte (1)

Viktigste innkvarteringstype (1)

Kjønn

— menn

— kvinner

Alder (1)

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Herav besøk hos venner og slektninger

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.
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Tabell 19

Variabel: Antall reiser
Hyppighet: kvartalsvis

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Etter avreisemåned

Reisens varighet

— 1-3 overnattinger

— minst 4 overnattinger i trekk

Viktigste innkvarteringstype

— hoteller og lignende virksomheter

— annen overnattingsvirksomhet

— spesialisert innkvartering

— privat turistinnkvartering

Kjønn

— menn

— kvinner

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Alle ferier

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Herav besøk hos venner og slektninger

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Forretningsreiser

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Nummer C.1.1.4: Antall overnattinger

Tabell 20

Variabel: Antall overnattinger
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Reisens varighet (1)

Etter avreisemåned

Tilrettelegging av reisen (1)

Hovedtransportmåte (1)

Viktigste innkvarteringstype (1)

Kjønn

— menn

— kvinner

Alder (1)

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Herav besøk hos venner og slektninger

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

(1)  Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.
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Tabell 21

Variabel: Antall overnattinger
Hyppighet: kvartalsvis

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Reisens varighet

— 1-3 overnattinger

— minst 4 overnattinger i trekk

Etter avreisemåned

Viktigste innkvarteringstype

— hoteller og lignende virksomheter

— annen overnattingsvirksomhet

— spesialisert innkvartering

— privat turistinnkvartering

Kjønn

— menn

— kvinner

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Alle ferier

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Herav besøk hos venner og slektninger

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Forretningsreiser

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Nummer C.1.1.3 og C.1.1.4: antall utgående reiser og overnattinger etter oppdeling i geografiske områder

Tabell 22

Variabel: Antall reiser
Hyppighet: årlig 

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Oppdeling i geografiske områder (1) I alt

Alle ferier

I alt

Herav besøk hos venner og slektninger

I alt

Forretningsreiser

I alt

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.
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Tabell 23

Variabel: Antall overnattinger
Hyppighet: årlig 

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Oppdeling i geografiske områder (1) I alt

Alle ferier

I alt

Herav besøk hos venner og slektninger

I alt

Forretningsreiser

I alt

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.

Avledede data — nummer C.1.1.2: Antall utgående reiser og overnattinger etter geografisk 
bestemmelsessted oppdelt etter andre kjennetegn

Tabell 24

Variabel: Antall reiser (med minst fire overnattinger i trekk)
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt

Oppdeling i geografiske områder (1)

Kjønn

— menn

— kvinner

Reisens varighet (1)

Tilrettelegging av reisen (1)

Hovedtransportmåte (1)

Viktigste innkvarteringstype (1)

Alder (1)

(1)  Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.

Tabell 25

Variabel: antall overnattinger (minst fire overnattinger i trekk)
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt

Oppdeling i geografiske områder (1)

Kjønn

— menn

— kvinner

Reisens varighet (1)

Tilrettelegging av reisen (1)

Hovedtransportmiddel (1)

Viktigste innkvarteringstype (1)

Alder (1)

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.
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Nummer C.1.4.1: Turisters forbruk

Tabell 26

Variabel: Turisters forbruk — i alt
Hyppighet: årlig, kvartalsvis

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Kjønn

— menn

— kvinner

Reisens varighet (1)

Tilrettelegging av reisen (1)

Hovedtransportmåte (1)

Viktigste innkvarteringstype (1)

Alder (1)

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Alle ferier

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Herav besøk hos venner og slektninger

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

Forretningsreiser

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.

Tabell 27

Variabel: Turisters forbruk — pakkereiser
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

I alt Ferier med minst fire overnattinger

Kjønn

— menn

— kvinner

Reisens varighet (1)

Tilrettelegging av reisen (1)

Hovedtransportmåte (1)

Viktigste innkvarteringstype (1)

Alder (1)

I alt

— innenlandske reiser

— utgående reiser

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.
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Tabell 28

Variabel: Turisters forbruk — i alt
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

Oppdeling i geografiske områder (1) Ferier med minst fire overnattinger

I alt

Alle ferier

I alt

Forretningsreiser

I alt

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.

Tabell 29

Variabel: Turisters forbruk — pakkereiser
Hyppighet: årlig

Rader Kolonner

Oppdeling i geografiske områder (1) Ferier med minst fire overnattinger

I alt

(1)   Oppdelingen er angitt i vedlegget til direktivet.
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VEDLEGG III

Unntak som er innvilget medlemsstatene

Unntakene innvilget medlemsstatene som vist nedenfor gjelder referanseperioder, oversending av data eller delvise unntak, 
f.eks. oppdeling av variabler.

Kodene som er angitt, viser til variabelnummeret beskrevet i vedlegget til dette direktiv.

Belgia

⎯ C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: utsettelse med oversending av foreløpige kvartalsdata for 1997.

Tyskland

⎯ C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: referanseperiode 1996 for årsdata.

Spania

⎯ A.1.2, B.1.2, B.2.1, B.1.3: ufullstendig datainnsamling for «andre overnattingsvirksomheter» for 1996 og 1997 for 
årsdata og 1997 for månedsdata.

Frankrike

⎯ A.1.1: antall sengeplasser i «andre overnattingsvirksomheter» for 1996 og 1997 for årsdata.

⎯ B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.2.1: referanseperiodene 1996-1997 for årsdata og 1997 for månedsdata om «ferieboliger» og 
«andre overnattingsvirksomheter».

Irland

⎯ A.1.1, B.1.1, B.1.3, B.2.1, B.2.2: data om uregistrert innkvartering med seng og frokost for 1996-1998 for årsdata og 
1997-1998 for månedsdata.

⎯ A.1.2, B.1.2, B.1.3, B.2.1: referanseperiode 1997 for månedsdata og 1996-1997 for årsdata. Ufullstendig innsamling 
av opplysninger om «Andre overnattingsvirksomheter» i 1996-1998 for årsdata og 1997-1998 for månedsdata.

⎯ B.1.3: oppdeling etter bostedsland for 1996-1998.

⎯ B.1.2, B.2.2: referanseperiode 1997 for månedsdata.

⎯ C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: referanseperiode 1997 for kvartalsdata og 1996-1997 for årsdata.

Italia

⎯ B.1.1., B.1.2, B.1.3: forsinkelse på seks måneder for oversending av årsdata for 1996-1997.

⎯ B.2.1, B.2.2: forsinkelse på seks måneder for oversending av månedsdata for 1997.

⎯ C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: forsinkelse på 12 måneder for oversending av årsdata for 1996 og kvartalsdata for 1997.

Luxembourg

⎯ A.1.2: antall sengeplasser i «Andre overnattingsvirksomheter» for 1996.

⎯ C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: referanseperiodene 1996-1997 for årsdata.

Østerrike

⎯ A.1.1, A.1.2: herunder «ferieboliger» under «Hoteller og lignende virksomheter» for 1996-1997 for årsdata.

⎯ B.1, B.2: herunder «ferieboliger» under «Hoteller og lignende virksomheter» til oktober 1997 for månedsdata og for 
1996-1997 for årsadata.

⎯ B.1.3: oppdeling etter bostedsland for 1996-1997.

⎯ C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4: referanserperiodene 1996-1997 for årsdata og 1997-1999 for kvartalsdata.
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Portugal

⎯ A.1.2, B.1.2, B.2.1, B.1.3: referanserperiode 1997 for månedsdata og 1996-1997 for årsdata vedrørende 
«Ferieboliger».

Sverige

⎯ B.1.3: referanseperiode 1996-1997 for årsdata.

⎯ B.2.1: referanseperiode 1997 for månedsdata.

⎯ C.1.1.1: referanseperiode 1997 for kvartalsdata og 1996 for årsdata.

⎯ C.1.3: referanseperiode 1997 for kvartalsdata og 1996 for årsdata.


