OBS! En blankett för varje adress

UPPGIFT
Till lägenhetsregistret
Datum

……………………..
Kommun
Eskilstuna Kommun
Fastighetsbeteckning

Datum för slutbevis (år, månad)

Adress

Diarienummer för berört bygglov

Beslutsdatum (bygglov)

Byggnadsåtgärd (t.ex. nybyggnad, rivning, ombyggnad)

Tillkomna lägenheter
Förslag till
lägenhetsnummer

Bostadsarea
(Boarea) m²

Antal
rum

Specialbostad avsedd för/som

Köksstandard
Kök

Kokv rå

Kokskåp

Köksutrustning
saknas

Äldre el
funktionshindrade

Studentbostad

Öv rig
specialbostad

Tillgång
till gemensamt kök

Lägenheter som försvinner (t.ex. vid ombyggnad, rivning, ändrad användning)
Ange lägenhetsnummer för dessa

Namnteckning
Uppgiftslämnarens underskrift

Namnförtydligande
Telefon dagtid (även riktnr)

E-postadress

Telefon kvällstid (även riktnr)

Instruktion till blankett
Lägenhetsnummer
Varje bostadslägenhet ska tilldelas ett fyrsiffrigt
nummer efter ett visst system. Sifferkombinationens
två första nummer berättar vilket våningsplan bostadslägenheten ligger på. Entréplanets lägenheter
har nr 10xx, lägenheterna våningen över har nr 11xx
osv. Bostadslägenheter på våningsplanet närmast
under entréplan har nr 09xx o.s.v.
De två sista siffrorna beskriver bostadslägenhetens
placering på respektive våningsplan. Första
lägenheten på vänster sida efter entrén/trappen har
nr xx01 och sedan fortsätter man numrera i medsols
riktning (från vänster till höger) xx02, xx03 o.s.v.
Första bostadslägenheten på vänster sida på
entréplan efter entrén ska alltså ha nr 1001. Lokaler
och andra utrymmen som ligger inom fastigheten ska
också reserveras ett lägenhetsnummer om det är
möjligt att, i framtiden göra om lokalen till
bostad/bostäder. Ytterligare information om hur
numreringen av bostadslägenheter sker finns på
www.lantmäteriet.se.

Rutan för specialbostad avsedd för äldre eller
funktionshindrade kryssas för om
bostadslägenheten är avsedd för äldre eller
funktionshindrade och där den boende alltid
tillhandahålls service eller stöd.

I blanketten ska det ges information om varje
bostadslägenhets bostadsarea och antal rum. Det
ska även sättas ett kryss ”x” i de rutor som
överensstämmer med bostadslägenheten.

E-post: gissupport@eskilstuna.se

Som rum räknas de utrymmen som har en golvyta
om minst 7 m² och direkt dagsljus. Kök, kokvrå,
kokskåp eller hygienutrymme räknas inte som rum.
Som kök räknas ett utrymme om minst 7 m² golvyta
som är avsett till matlagning (inräknat bänkskivor,
skåp e.d.) och har direkt eller indirekt dagsljus.
Kokvrå med tillhörande matplats om totalt 7 m²
golvyta med direkt eller indirekt dagsljus räknas
också som kök.
Som kokvrå räknas ett utrymme avsett för
matlagning som har en golvyta mindre än 7 m²
(inräknat bänkskivor, skåp e.d.) men är så stort att
en person kan vistas däri. Som kokvrå räknas även
ett utrymme avsett för matlagning om minst 7 m²
golvyta om utrymmet saknar direkt eller indirekt
dagsljus.
Som kokskåp räknas inredning avsett för
matlagning med tillgång till vatten, avlopp och
kylskåp. Trinett räknas som kokskåp.

Rutan för specialbostad avsedd som
studentbostad kryssas för om bostadslägenheten
är till för studerande vid universitet eller högskola.
Övrig specialbostad avser bostadslägenheter
avsedda för andra än äldre, funktionshindrade eller
studerande men för en väl avgränsad grupp.
Då lägenheter utgår från lägenhetsregistret, såsom
vid rivning, ombyggnation m.m. ska detta informeras.
Det görs genom att fylla i lägenhetsnumret (på de
lägenheter som utgår) i fälten under lägenheter som
försvinner.
Blanketten skickas in till en av följande adresser:

Papperspost:
Stadsbyggnadsförvaltningen
Projekt- och GIS- avdelningen
631 86 ESKILSTUNA

