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Småhus inklusive fritidshus

OBS! Endast en fastighet per blankett.

E-post

kommun@kristianstad.se 
  
 

Kristianstads kommun 
Miljö- och samhälls- 
byggnadsförvaltningen 
291 80 Kristianstad

Postadress Besöksadress

Västra Storgatan 12 
  
 

044-13 53 18 
  
 

Telefon

044-10 29 49 
  
 

Telefax

21 20 00-0951 
  
 

Orgnr

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen



Instruktion för ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret  
Blanketten ska fyllas i och skickas till kommunen senast en månad efter färdigställandet 
Om en blankett inte räcker använd flera blanketter som sammanfogas per adress.

Färdigställt anses huset vara när bostäderna är klara att tas i bruk. 
Om inflyttning skett i lägenheten 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 bostadsarea (boarea=BOA) och adress 
anges. 
  
Vid ombyggnad, rivning, ändrad användning, ändring av 
lägenhetsfördelning med mera inträffar det att lägenheter utgår r 
lägenhetsregistret. Dessa lägenheter identifieras med befintligt 
lägenhetsnummer och anges i den nedre delen av blanketten. 
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Kristianstads kommun
Miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstad
Postadress
Besöksadress
Västra Storgatan 12
 
 
044-13 53 18
 
 
Telefon
044-10 29 49
 
 
Telefax
21 20 00-0951
 
 
Orgnr
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Instruktion för ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret 
Blanketten ska fyllas i och skickas till kommunen senast en månad efter färdigställandetOm en blankett inte räcker använd flera blanketter som sammanfogas per adress.
Färdigställt anses huset vara när bostäderna är klara att tas i bruk. Om inflyttning skett i lägenheten 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 bostadsarea (boarea=BOA) och adress anges.
 
Vid ombyggnad, rivning, ändrad användning, ändring av lägenhetsfördelning med mera inträffar det att lägenheter utgår r lägenhetsregistret. Dessa lägenheter identifieras med befintligt lägenhetsnummer och anges i den nedre delen av blanketten.
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Ajourh lghreg, Småhus inkl fritidshus
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