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Information om lägenhetsregister
Enligt lagen (2006:378) 0m lägenhetsregister ska uppgifter om Sveriges bostäder samlas
i ett lägenhetsregister. Lantmäteriet (LMV) är den myndighet som samlar in uppgifterna
till lägenhetsregistret. Syftet med registret är att göra det enklare och billigare att ta fram
hushålls- och bostadsstatistik som används i samhällsplaneringen, t.ex. vid bostadsbyggande.
Tidsplanen är i korthet. 2008-2010 samlas uppgifterna in och lägenhetsregistret upprättas. 2010-2011 folkbokför Skatteverket befolkningen på bostadslägenhet i stället för,
som i dag, på fastighet. 2012 tar Statistiska centralbyrån med hjälp av lägenhetsregistret
och folkbokföringsregistret fram hushålls- och bostadsstaistik.
Ägare av flerbostadshus, t.ex. en bostadsrättsförening, är skyldig att lämna in
uppgifter om bostäderna till Lantmäteriet och att informera de boende när Lantmäteriet godkänt förslaget till lägenhetsnummer. Det godkännandet har vi nu fått.
Om det finns fler än en bostad med samma adress i ett hus (och det gäller alla våra fyra
hus på fastigheten Viken 1) så ska varje bostad ges ett lägenhetsnummer enligt lägenhetsregistrets standard.
Numret ska bestå av fyra siffror. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på och de två sista siffrorna anger bostadens läge inom våningsplanet. 10 är
entréplanet, 11 första våningen, osv. 01 är bostaden till vänster om trappan, 02 bostaden
rakt fram, 03 bostaden till höger om trappan. Finns bara två lägenheter på ett våningsplan blir de sista två siffrorna 01 respektive 02, finns bara en så blir det två sista siffrorna 01.
Det nummer som lägenheten har i dag och som är registrerat hos föreningen, ändras inte. Det är detta ”gamla” nummer som du ska använda dagligdax i kontakt
med styrelse, mäklare eller annan. Det nya numret är endast ett nummer som
lantmäteriet kommer att använda i sitt lägenhetsregister.
I varje portgång kommer att anslås väl synligt en förteckning över de lägenhetsnummer
som finns på den adressen. Förteckningen kommer att ange dels det gamla lagenhetsnumret, dels det nya lägenhetsnumret enligt LMV:s lägenhetsregister. Du kan alltså enkelt se vilket lägenhetsnummer i lägenhetsregistret just Din lägenhet har fått.
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