Blankett - Uppgifter till lägenhetsregistret

Flerbostadshus inklusive specialbostäder
OBS! Endast en adress per blankett
Fastighet
Adress
Diarienummer
bygglov
Uppgiftslämnare

Datum för
färdigställande

E-post

Lägenhetsnummer

Antal
rum

BOA*
m2

Kökstyp:
Kök

Kokvrå

Specialbostad avsedd för:
Kokskåp

Köksutrustning
saknas

Tillgång till
gemensamt kök

Äldre eller
funktionsvarierade

Studentbostad

Övrig
specialbostad

* Bostadsarea
Organisationsnr: 212000-2080

Postadress
Västerås stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
721 87 Västerås

Besöksadress
Stadshuset

E-post
stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Kontaktcenter
021-39 00 00

Webbplats
www.vasteras.se
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Lägenhetsnummer

Kökstyp

Våningsplan numreras med utgångspunkt från det
våningsplan som är entréplan. Entréplanet sätts till 10.
Våningar ovanför entréplan numreras uppåt med 11, 12
och så vidare. Om det finns en halvtrappa numreras
halvplanet lika som våningsplanet där halvtrappan börjar.
Om det finns våningsplan med bostäder under entréplanet
börjar numreringen av våningsplan med 09 direkt under
entréplanet och fortsätter nedåt med 08, 07 och så vidare.
Det gäller även halvplan. Numrering av bostäderna inom
varje våningsplan börjar med 01 för den bostad som ligger
till vänster om trappan när man kommer till våningsplanet
nerifrån. Numreringen fortsätter sedan medsols. Där hiss
och trappa ligger på olika sidor på ett våningsplan gäller
trappan som utgångspunkt.

Kök innebär ett för matlagning avsett utrymme som har en
golvyta av minst sju kvadratmeter - bänkar, skåp och
liknande inräknat - och direkt eller indirekt dagsljus. Som
kök räknas även kokvrå med matrum om utrymmena
tillsammans har en golvyta av minst sju kvadratmeter och
direkt eller indirekt dagsljus.
Kokvrå innebär ett för matlagning avsett utrymme som har
en golvyta som är mindre än sju kvadratmeter - bänkar,
skåp och liknande inräknat - men så stort att en person kan
vistas där. Även om utrymmet för matlagning har en
golvyta av minst sju kvadratmeter räknas det som kokvrå,
om det saknar direkt eller indirekt dagsljus.
Om kök och kokvrå förekommer med öppet rumssamband
med till exempel vardagsrum, anges både köksutrymmet
och rummet i registret. Om den sammanlagda
köksbänkslängden är två meter eller mer exklusive spis
anges köksutrymmet som kök. Om den är mindre än två
meter anges utrymmet som kokvrå.
Kokskåp avser inredning för matlagning med tillgång till
vatten, avlopp och kylskåp. Så kallad trinett är ett exempel
på kokskåp.
Eventuellt gemensamt kök anges endast för
specialbostäder.
Specialbostadstyp

Numrering av bostäderna börjar med 01 för den bostad
som ligger längst till vänster om trappen när man kommer
till våningsplanet nerifrån. Numreringen fortsätter sedan åt
höger.

Specialbostad för äldre eller funktionshindrade är en
bostad som är varaktigt förbehållen äldre personer eller
personer med funktionshinder och där boendet alltid är
förenat med service, stöd och personlig omvårdnad.
Enstaka lägenheter i vanliga flerbostadshus räknas inte som
specialbostäder. Detsamma gäller vanliga bostäder som
handikappanpassats. Som specialbostäder räknas inte
heller seniorbostäder eller så kallade 55+ boenden.

För lokaler och andra utrymmen som kan byggas om till
bostäder hoppar man över det lägenhetsnummer i
ordningen som utrymmet skulle få och lämnar på så sätt en
lucka i numreringen. Om det bara finns en lägenhet per
adress behövs inga lägenhetsnummer.

Studentbostad är en bostad som är varaktigt förbehållen
studerande vid universitet eller högskola. Elevhem, internat
och andra typer av specialbostäder för studerande vid
gymnasiala utbildningar, folkhögskolor eller andra liknande
utbildningar räknas inte som studentbostäder.

Antal rum
Med ett rum avses ett utrymme som har en golvyta på
minst sju kvadratmeter och som har direkt dagsljus. Som
rum räknas inte kök, kokvrå eller hygienutrymme. Som rum
räknas inte heller matrum i anslutning till kokvrå om
matrummet tillsammans med kokvrån anges som kök.
Utrymmen som är mindre än sju kvadratmeter redovisas
inte som rum.

Övrig specialbostad är en bostad som är varaktigt
förbehållen vissa väl avgränsade grupper. Exempel är
samlade bestånd av utslussningsbostäder för personer som
nyss frigivits från kriminalvårdsanstalt samt elevhem och
internat som inte räknas in i gruppen studentbostäder.
För mer information om lägenhetsregistret gå in på
Lantmäteriets hemsida.
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