
Utrustning
Med bastu avses till resp. lägenhet hörande bastu.

IFYLLANDET AV BOSTADSLÄGENHETSBLANKETT

På blanketten byggprojektanmälan lämnas uppgifter om en ny bostadslägenhet för byggnad med en bostad. Annars används för
att anmäla uppgifter om bostadslägenhetsdata blanketten ”Bostadslägenheter”.

Ifyllningsanvisningar

Tillägg/strykning/ändring av lägenheten

Tillägg
Uppgifterna om bostadslägenheter i ny byggnad eller nya
bostadslägenheter i samband med utvidning eller ändrings-
arbete lämnas alltid som tillägg.

Strykning
Strykning av bostadslägenheter i samband med utvidning eller
ändringsarbete lämnas alltid som strykning.

Ändring
Om utvidning, ändringsarbete eller med ombyggande jäm-
förlig ändring gäller en redan befintlig bostadslägenhet är det
frågan om ändring. I samband med ändring lämnas alltid
bostadslägenhetens slutliga situation.

BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN

Lägenhetsbeteckning
Om i byggnaden finns flera lägenheter, anmäls alltid trapp-
bokstav och/eller lägenhetsnummer. Uppdelningsbokstaven
kan användas när man av en lägenhet bygger en eller flera
lägenheter. (Befolkningsdataförordning 22 §).

Kokvrå är för matlagning avsett utrymme vars areal under-
stiger 7 m2.

Lägenhetstyp
I antalet rum utan kök inräknas endast för boende avsedda
rum (icke kök). Rummet skall ha en areal av minst 7 m2 och
vara försett med fönster. Rummets medelhöjd skall vara
minst 220 cm.

Kök är för matlagning reserverat rum.

Kokställe är för matlagning reserverat, till största delen av
väggar begränsat utrymme, som på ett eller flera ställen står i
öppen förbindelse (ej fast dörr) med andra boningsutrymmen.
Med kokställe kan också avses utrymme som tillhör det övriga
boningsutrymmet och som är färsett med köksutrustning.

Lägenhetsyta
Lägenhetsyta är den areal, som begränsas av de omslutande
väggarnas insidor och av eventuella inom lägenheten befintliga
sidor av bärande och för byggnaden övriga nödvändiga bygg-
nadsdelar (RT 12-10277, SFS 5139).

Bostadslägenhet är med kök, kokvrå, kokställe eller stugokök försätt, för boende avsätt rum eller grupp av rum, som byggnads-
teknisk är avskilt från andra lägenheter och vars lägenhetsyta utgör minst 20 kvadratmeter. Bostadslägenhet skall ha egen
ingång direkt utifrån, från trappuppgång eller från annat motsvarande utrymme.

Uppgifterna om bostadslägenheter lämnas med specificering för varje lägenhet skilt för sig.

Bostadslägenhetsblanketten skall jämte byggnadsprojektanmälan returneras till kommunens byggnadstillsynsmyndighet.
Om anmälningsskyldighet bestäms i 147 § markanvändnings- och bygglagen.

Med bostadslägenhetsblanketten insamlas uppgifter för befolkningsdatasystemet ocg den officiella statistiken. Kommunens
byggnadstillsynsmyndigheter ger vid behov tilläggsuppgifter.

Stugokök kök kombinerat med vardagsrum.


