Ajourhållning av LÄGENHETSREGISTRET
Småhus inklusive fritidshus
Datum …………………………………….
Sänds till

Stadsbyggnadskontoret, Lantmäteriavdelningen
Box 41
221 00 LUND

OBS! Endast en fastighet
per blankett
Mer information, se baksidan
Kommun

Datum för färdigställande

Fastighetsbeteckning
Adress

Diarienummer för berört bygglov

Beslutsdatum för bygglov

Byggnadsåtgärd (t ex nybyggnad, rivning ombyggnad)

* Bara om det är ett tvåbostadshus

Tillkomna bostäder
Förslag till
lägenhetsnummer *

Bostads-area
(Boarea) m2
Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Postort

Summa
Bostäder som försvinner (till exempel vid ombyggnad, rivning, ändrad användning)
Lägenhetsnummer *

Bostads- area
(Boarea) m2
Utdelningsadress (gata, box etc)

Uppgiftslämnarens underskrift

Postnummer

Namnförtydligande

Telefon dagtid

E-postadress

Postort

Telefon kvällstid

Instruktion till blankett för ajourhållning av bostäder till lägenhetsregistret
Blanketten ska fyllas i och skickas till kommunen senast 1 månad efter färdigställandet.
Om en blankett inte räcker använd flera blanketter som sammanfogas per fastighet.
Färdigställt anses huset vara när bostäderna är klara att
tas i bruk. Om inflyttning skett i bostaden 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 bostadslägenhet på adressen ska inte lägenhetsnummer sättas.

I de flesta småhus finns bara en bostad och dessa har
därför inte lägenhetsnummer utan identifieras enbart
genom adressen.
För varje bostad i huset ska bostadsarean (boarean) och
adress anges.
Vid ombyggnad, rivning, ändrad användning med mera
inträffar det att bostäder utgår ur lägenhetsregistret. Dessa
bostäder identifieras med befintligt lägenhetsnummer eller
adressen och anges i den nedre delen av blanketten.

Stadsbyggnadskontoret

Information om hur Lunds kommun behandlar
personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt
Dataskyddsförordningen/GDPR är den personuppgiftsansvarige.
Personuppgiftsansvarig: Byggnadsnämnden
Organisationsnummer: 212000-1132
Adress: Box 41, 221 00 Lund
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se
Telefon: 046-359 50 00

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:
Namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen
Detta är anledningen till att dina personuppgifter behandlas:
Ajourhållande av lägenhetsregister.

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

1(2)

2(2)

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:
Handläggare på stadsbyggnadskontoret och på statliga lantmäteriet.

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
x
x
x
x
x
x

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.

