
  
 

Ajourhållning av lägenhetsregistret (småhus/fritidshus med två bostäder) 

Skickas till: OBS! 

Jönköpings kommun Om byggnaden innehåller fler än två bostäder 

Stadsbyggnadskontoret använd blanketten för flerbostadshus. 
551 89 Jönköping Mer information finns på sidan 2. 

 

Fastighetsbeteckning Datum för färdigställande 

Adress Diarienummer för berört bygglov Beslutsdatum för bygglov 

Byggnadsåtgärd 

Tillkomna bostäder 
Förslag till 

lägenhetsnummer 

Bostadsyta i 

kvm. 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

     

Summa:   
 

Bostad som försvinner (t.ex. vid ombyggnad, rivning, ändrad användning) 
Förslag till 

lägenhetsnummer 

Bostadsyta i 

kvm. 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

     

Summa:   
 

Namnteckning 
Ort och datum Telefon dagtid (inkl. riktnr.) Mobiltelefon 

Uppgiftslämnarens underskrift E-postadress 

Namnförtydligande 

 
 För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, 

GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse med hänvisning till Lagen om lägenhetsregister, 

Kap 4 8§. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. På Jönköpings kommuns webbplats kan 

du läsa mer om hantering av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är stadsbyggnadsnämnden/diaret, 036-105000 

 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 036-10 50 00 Epost: 

Stadsbyggnadskontoret 

Lantmäteriavdelningen 
551 89 Jönköping 

       Juneporten 
V. Storgatan 16 

 sbk.klm@jonkoping.se 

https://www.jonkoping.se/kommunpolitik/kontaktaoss/hanteringavpersonuppgifter.4.2ab24ac71633ee7de901690.html
mailto:sbk.klm@jonkoping.se


Instruktion till blankett för lägenheter till lägenhetsregistret 

Blanketten ska fyllas i och skickas till kommunen senast 1 månad efter färdigställandet. 

Använd en blankett per adress. 

 

Färdigställt anses huset vara när berörda lägenheter är klara att tas i bruk. Om inflyttning skett i lägenheten redan 

innan alla byggnadsarbeten är klara ska huset anses färdigställt när inflyttning 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 lägenhet och dessa har därför inte lägenhetsnummer utan identifieras enbart genom 

adressen. 

För varje bostadslägenhet i huset ska bostadsytan (boarean) och adress anges. 

Mer om hur man sätter lägenhetsnummer finns på Lantmäteriverkets hemsida www.lantmateriet.se 
 

Vid ombyggnad, rivning, ändring av lägenhetsfördelningen m.m. inträffar det att lägenheter utgår ur 

lägenhetsregistret. Dessa lägenheter identifieras med befintligt lägenhetsnummer eller adressen och anges i den 

nedre delen av blanketten. 

 

För ytterligare information kontakta Jönköpings kommun, Lantmäteriavdelningen tfn 036-10 52 94. 

http://www.lantmateriet.se/
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