
Ajourhållning av LÄGENHETSREGISTRET 
Flerbostadshus inklusive specialbostäder 

Datum …………….……………………. 
 

Mer information, sebaksidan

Sänds till 

Stadsbyggnadskontoret, Lantmäteriavdelningen 
Box 41 
221 00  LUND 

 

Kommun  

Fastighetsbeteckning  Datum för färdigställande 

Adress Diarienummer för berört bygglov Beslutsdatum för bygglov 

Byggnadsåtgärd (till exempel nybyggnad, rivning ombyggnad) 

Tillkomna lägenheter 
Förslag till 
lägenhets- 
nummer 

Bostads- area 
(Boarea) m2 Antal 

rum 

 
 
Kökstyp

 
 

Specialbostad avsedd för/som 

Köksut- Äldre eller Övrig Tillgång 

 Kök  Kokvrå  Kokskåp  rustning 
saknas  funktions- 

hindrade  Student- 
bostad  special- 

bostad  till gemen- 
samt kök 

  
   

    
    
    

  
    
    
    
    

  
  

    
  

  
  

                 
Summa   

Lägenheter som försvinner (till exempel vid ombyggnad, rivning, ändrad användning) 
Ange lägenhetsnummer för dessa 

          
 Antal lägenheter som försvinner 

        
 

Uppgiftslämnarens underskrift Namnförtydligande 

Telefon dagtid Telefon kvällstid 

E-postadress 

 

OBS! Endast en adress  
per blankett



Lägenhetsnumret ska bestå 

Instruktion till blankett för ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret 
 

Blanketten ska fyllas i och skickas till kommunen senast 1 månad efter färdigställandet. 
Använd en blankett per adress. Om en blankett inte räcker använd flera blanketter som 
sammanfogas per adress. 

Färdigställt anses huset vara när lägenheterna är klara 
att tas i bruk. Om inflyttning skett i lägenheten redan 
innan alla byggnadsarbeten är klara ska huset anses 
färdigställt när inflyttningen sker. 
Lägenhetsnummer föreslås av fastighetsägaren och 
beslutas sedan av kommunen. Finns bara en bostads- 
lägenhet på adressen ska inte lägenhetsnummer sättas. 

Lägenhetsnumret består av fyra siffror varav de två 
första anger våningsplan och de två sista 
bostadslägenhetens läge inom våningsplanet. 
Numreringen av våningsplan börjar med 10 på 
entréplanet och fortsätter uppåt med 11, 12 osv. 
Våningsplanen under entré- plan numreras nedåt med 
09, 08 osv. Numreringen inom ett våningsplan börjar, 
när man kommer till våningsplanet nerifrån, med 01 
vid den bostadslägen- het som ligger till vänster om 
trappan och fortsätter medsols dvs. från vänster till 
höger. Lägenhetsnummer ska reserveras för lokaler 
och andra utrymmen på våningsplanet om dessa kan 
byggas om till bostads- lägenheter. Mer om hur man 
sätter lägenhetsnummer finns på Lantmäteriets 
hemsida www.lantmateriet.se. 

 
 
 
 
 
 

För varje bostadslägenhet i huset ska bostadsarean 
(boarean) anges liksom antalet rum. I övriga rutor 
markeras med ett "x" det som är tillämpligt för 
lägenheten. 

Med ett rum avses ett utrymme som har en golvyta av 
minst sju kvadratmeter och har direkt dagsljus. Som 
rum räknas inte kök, kokvrå, kokskåp eller 
hygienutrymme. 

 
Med ett kök avses ett för matlagning avsett utrymme 
som har en golvyta av minst sju kvadratmeter (bänkar, 
skåp och liknande inräknat) och har direkt eller indirekt 
dagsljus. 
 
Som kök räknas även kokvrå med matrum om 
utrymmena tillsammans har en golvyta av minst sju 
kvadratmeter och har direkt eller indirekt dagsljus. 

Med en kokvrå avses ett för matlagning avsett utrymme 
som har en golvyta mindre än sju kvadratmeter (bänkar, 
skåp och liknande inräknat), men är så stort att en 
person kan vistas däri. Om utrymmet för matlagning har 
en golvyta av minst sju kvadratmeter räknas det som 
kokvrå om det saknar direkt eller indirekt dagsljus. 
Med ett kokskåp avses inredning för matlagning 
med tillgång till vatten, avlopp och kylskåp. Även så 
kallad Trinett räknas som kokskåp. 

 
Med en specialbostad för äldre eller 
funktionshindrade avses en bostad som både är 
varaktigt förbehållen äldre personer eller personer 
med funktionshinder och där boen- det alltid är förenat 
med service, stöd och/eller personlig omvårdnad. 
Med en studentbostad avses en bostad som är varaktigt 
förbehållen studerande vid universitet eller högskola. 

 
Med övrig specialbostad avses annan specialbostad än 
för äldre eller funktionshindrade och studentbostad och 
som är varaktigt förbehållen vissa väl avgränsade grupper 
av boende. En sådan bostad är avsedd för temporärt 
boende och hyrs ut med reducerat besittningsskydd. 

 
Vid ombyggnad, rivning, ändrad användning, 
ändring av lägenhetsfördelningen m m inträffar det 
att lägenheter utgår ur lägenhetsregistret. Dessa 
lägenheter identifieras med befintligt lägenhetsnummer 
och anges i den nedre delen av blanketten. 
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Information om hur Lunds kommun behandlar 
personuppgifter

Personuppgiftsansvarig
Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt 
Dataskyddsförordningen/GDPR är den personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsansvarig: 

Organisationsnummer:

Adress: 

E-post:

Telefon:

Dataskyddsombud
Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som nås 
via: dataskyddsombud@lund.se eller på telefon 046-359 60 81.

Typer av personuppgifter som behandlas
Vi behandlar dessa typer av personuppgifter om dig:

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen
Detta är anledningen till att dina personuppgifter behandlas: 

Hur har vi fått in dina personuppgifter?
Från dig själv

Från annan än dig själv: 

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter

Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska 
kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta 
åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal 

Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig 
förpliktelse)

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen 
som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person

Stadsbyggnadskontoret

Byggnadsnämnden
212000-1132

Box 41, 221 00 Lund

stadsbyggnadskontoret@lund.se
046-359 50 00

Namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress

Ajourhållande av lägenhetsregister.
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Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av 
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning

Annan laglig grund (väljs endast när särskilda kategorier av 
personuppgifter, även kända som känsliga personuppgifter, behandlas): 

Vem får ta del av dina personuppgifter?
Följande får ta del av dina personuppgifter:

Tredje land
Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje land (land 

utanför EU/EES).

Vi kommer att föra över dina uppgifter till tredje land (land utanför 
EU/EES) om du har samtyckt till att dina personuppgifter (foton/filmer) 
får publiceras på sociala medier kan uppgifterna komma att överföras till 
tredje land.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet 
med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna 
kommer sedan att hanteras enligt de lagar och regler som gäller för 
kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och 
gallringsbeslut. 

Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna 
handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter hur 
som helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga eller 
dataskyddsombudet för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas 
av oss

Begära tillgång till dina personuppgifter
Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina 
personuppgifter
Invända mot behandling av dina personuppgifter 
Begära dataportabilitet 
Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan 
du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke 
gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde.
Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till 
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna 
handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter.

Handläggare på stadsbyggnadskontoret och på statliga lantmäteriet. 




