
Adresser i sAmhället
kommunernas roll

information från projektet ”3-steg”
i samverkan mellan kommunerna och lantmäteriet



Adressen en allt viktigare nyckel i 
samhällets olika IT-system

Aktuella och korrekta adresser med koppling till geografin är 
grundläggande för en rad verksamheter i olika delar av sam-
hället. Adresser är lika viktiga i utvecklingen av e-förvaltningen 
som e-ID och personnummer. Adresser knyter samman personer, 
företag och verksamheter med platsen.

Exempel på verksamheter där adresserna är centrala är
• räddningstjänsten och polisen
• post och distribution
• folkbokföringen
• transportplanering- och navigering
• positionering
• utveckling av e-förvaltningen
• utveckling av e-tjänster och produkter
• kommunal ärendehantering och administration

Också inom EU är tillgången till lägesanknutna adresser priori-
terad - i EG-direktivet INSPIRE är adresser ett av de datateman 
som är högst prioriterat.



Aktuella och korrekta adresser ger stor 
samhällsnytta

Heltäckande och aktuella adresser till alla bostäder, företag, 
verksamheter och fritidsbebyggelse 

• sparar liv
• skyddar egendom 
• sparar tid
• skonar miljön
• minskar kostnader
• bidrar till näringslivets tjänsteutveckling
• utvecklar e-förvaltningen

Kommunernas medverkan är grunden för samhällets tillgång till 
tillförlitliga och aktuella adresser.



IT-utvecklingen skapar nya möjligheter
IT-utvecklingen skapar nya användningsmöjligheter men kräver 
hög kvalitet och aktualitet på adresser, bebyggelse, vägar m m. 
Användning av geografiska informationssystem, GIS, och geo-
data ökar starkt i offentlig förvaltning och näringsliv. Hitta, Eni-
ro, Google earth, bilnavigeringssystem och kartor i mobilen har 
samtidigt blivit brett använda tjänster i samhället. Adressen är 
en viktig söknyckel i praktiskt taget alla system och det medför 
att kraven på data ökar. Det är mycket viktigt att adresser och 
övriga geodata som t ex bebyggelse och vägnät är korrekta 
och aktuella och att spridningen ut i samhället fungerar bra.



Adressens väg från kommun till användare
Flera aktörer ansvarar för ett effektivt nationellt adressflöde:

Uppläggning
• Kommunerna har en nyckelroll. De beslutar om alla adresser 

och för över dem till Lantmäteriet.
• Lantmäteriet säkerställer adressens koppling till fastigheter, ko-

ordinater, administrativa indelningar som församling m m
• Posten AB lägger till postort och postnummer till nya adresser
• Skatteverket inför de nya adresserna i folkbokföringen

Spridning
• från Lantmäteriet sprids koordinatsatta adresser till alla delar 

av samhället
• från Skatteverket sprids uppgifter om personer med adress till 

alla delar av samhället

Användning
Adresserna används i alla delar av samhället. Det är därför fun-
damentalt att adresserna är heltäckande, med entréadresser till 
verksamheter, bostäder och fritidshus, helt aktuella, med adres-
sättning i kommunen i ett tidigt skede i byggprocessen och att 
alla relevanta adressregister uppdateras från källorna.

KOMMUN
Beslutar och
registrerar
adresser

POSTEN
Sätter post-
nummer och
postort

LANTMÄTERIET
Förvaltar
adressregistret

SKATTEVERKET
Förvaltar folkbok-
föringsregistret

Distribuerar adresser

Distribuerar personuppgifter

Adressflödet i samhället



Tidig adressättning är viktigt för många 
verksamheter
Vid nybyggnad räcker det inte 
att det finns en adress dagen 
för inflyttning. Långt innan dess 
har många verksamheter behov 
av adresser. Adresser behövs 
naturligt för flyttningsanmä-
lan, folkbokföring, post, m m. 
I ett ännu tidigare skede be-
hövs adresserna även för exem-
pelvis byggare, ledningsägare 
och renhållningen för installa-
tioner och tecknande av abon-
nemang. Även räddningstjäns-
ten m fl blåljusmyndigheter är 
viktiga användare. Det är där-
för nödvändigt att kommunen ti-
digt beslutar om ny adress och 
också levererar den till Lantmä-
teriet för vidare distribution ut i 
samhället.
 Nästan alla adresser har en 
koppling till en byggnad, för 
flerfamiljshus även till en entré. 
Det är därför viktigt att integre-
ra arbetet med adressättning i 
bygglovsprocessen.

Fastighetsbildning,
Bygglovsbeslut

Adresser

Beslut om och
registrering av adress

Ny adress till
Lantmäteriet

Vid utstakning,
lägeskontroll

förbättras läge.
Entréadress

koordinatsätts

Entréadress till
Lantmäteriet

Status:
Gällande

Status:
Gällande



Nya arbetsrutiner för effektivare hantering 
av adress- och byggnadsinformation

För att tillgodose de ökade kraven 
på korrekt och aktuell adress- och 
byggnadsinformation är det nöd-
vändigt att ha effektiva arbetspro-
cessen i kommunen och mellan 
kommunen och lantmäteriet. 
Förutom en tidig registrering av 
byggnader och adresser behövs 
en direkt koppling och automatisk 
överföring av informationen mel-
lan kommunens ärendehanterings-
system och lantmäteriets adress- 
och byggnadsregister.
För att visa på ett önskat arbets-
sätt har vi tagit fram en ”idealpro-
cess” med ett nytt flöde där bygg-
nad och adress registreras tidigt i 
de kommunala systemen. Genom 
ett standardiserat gränssnitt över-
förs uppgifterna automatiskt till 
Lantmäteriet för vidare spridning.
Genom att kommunerna ser till att 
det finns kompetens och personal-
resurser säkerställs adressflödet i 
samhället.

Handläggning av
bygglov

Byggnader

Registrering byggnads-
geometri och unik ID

Ny byggnad till
Lantmäteriet

Bygganmälan

Ändrad byggnad
till Lantmäteriet

Status:
Planerad

Status:
Gällande

Vid utstakning,
lägeskontroll för-
bättras geometri

Beslut och
expediering

Komplettering med
byggnadsuppgifter

från bygglovet
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För frågor kontakta:
marianne leckström, sveriges Kommuner och landsting
Allan Almqvist, malmö stad
margareta lindquist, lantmäteriet
Adressansvarig i din kommun

Broschyren är 
framtagen i samverkan med:

2008


