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Störningar i spridningen av adresser i samhället 

Sammanfattning 
Svenska Kommunförbundet vill med detta cirkulär upplysa kommunerna om 
orsaken till att nyupplagda belägenhetsadresser under en period inte kom-
mer att slå igenom i det övriga fullt ut i samhället. Anledningen är stora för-
seningar i systemutveckling av folkbokföringssystemet FOLKE inom Riks-
skatteverket.Det är docksannolikt att det är Kkommunerna som kommer där-
för att se en ökning i antalet synpunkter och kontakter från allmänhet och 
fastighetsägareangående det uteblivna genomslaget av adresserna i övriga 
samhället.  om att de av kommunen fastställda belägenhetsadresserna inte får 
tillräckligt snabbt genomslag i folkbokföringen. 

BakgrundAdressflödet 
I flertalet av Sveriges kommuner pågår uppläggningen av belägenhetsadres-
ser.Arbetet utförs på frivillig basis, och tjänar sitt syfte genom att Sverige 
uppnår ett enhetligt uppbyggt adressystem, vilket är till gagn för flertalet 
samhällsfunktioner. I händelse av ett beslut om en lag kring ett lägenhetsre-
gister till grund för en registerbaserad insamling av Hushålls- och bostadssta-
tistik, kommer den kommunala åsättningen av belägenhetsadresser att ut-
göra en förutsättning och sannolikt lagregleras. Fr.o.m. den 7 oktober 2002 
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läggs adresserna upp i Lantmäteriets inrapporteringssystem BALK. Ca X 
kommuner är klara med uppläggningsarbetet, medan det fortgår i X kom-
muner. Kring ajourföringsarbetet finns f.n. avtal mellan X kommuner och 
Lantmäteriet. Syftet är att åstadkomma ett enhetligt och tillförlitligt system 
över landets adresser. Dessutom förbereds ett arbete med en registerbaserad 
Hushålls- och bostadsstatistik, vilken bygger på att ett lägenhetsregister upp-
rättas. Den förväntade lagen om lägenhetsregister leder till att kommunerna 
åläggs att svara för belägenhetsadresser för bostadsfastigheter. 

Samhällets behov av adresser är tänkt tillgodoses genom en rapporterings-
kedja som initieras av kommunerna, vilka sätter belägenhetsadresserna. 
Adresserna sprids till berörda fastighetsägare och inom den kommunala or-
ganisationen samt till Lantmäteriet. Efter kompletteringar från Posten skickar 
Lantmäteriet dem vidare till Riksskatteverkets folkbokföring, varefter de 
sprids till övriga adressanvändare i samhället, såsom andra statliga myndig-
heter samt funktioner som Spar m fl.  

Nuläge 
Enligt planerna skulle Riksskatteverkets folkbokföringssystem FOLKE vara i 
funktion i paritet med Lantmäteriets BALK-system (ajourhållning för bygg-
nader, adresser och lägenheter med kartstöd) den 7 oktober 2002. En förse-
ning av FOLKE till maj 2003 aviserades från Riksskatteverket i juni 2002. 
Samhället i stort kommer att bli lidande av det långa avbrottet i kommunikat-
ionen och kommunerna torde få problem med betungande kontakter från 
allmänhet och fastighetsägare då de nya adresserna inte slår igenom fullt ut. 
Konsekvenserna finns utförligare beskrivna i bilaga 1. 

Svenska Kommunförbundet har lagt fram situationen i en skrivelse till de 
båda myndigheterna och begärt att man säkerställer ett kontinuerligt inbör-
des adressflöde (bilaga 1). Lantmäteriet har utrett konsekvenserna och förut-
sättningarna för att etablera ett provisoriskt system (bilaga 2) då Riksskatte-
veket inte ser någon möjlighet att påskynda systemutvecklingen av FOLKE 
(bilaga 3). 

Lantmäteriet meddelar att man har informerat kommunernas adressätt-
ningspersonal om FOLKE-förseningen via sina BALK-seminarier, och plane-
rar att även gå ut med skriftlig information. Informationen från Riksskatte-
verket har enligt uppgift bestått i meddelande till mottagarna av folkbokfö-
ringsuppgifter (dvs. även kommunerna i denna roll) om FOLKE:s driftstart i 
maj månad. 

Svenska Kommunförbundet följer den fortsatta utvecklingen, och kommer att 
lämna ytterligare information så snart sådan finns. 

Kontaktpersoner i detta ärende är Marianne Christensson, 08-4527874, 
marianne.christensson@svekom.se och Carl-Göran Sjögren, 08-4527887, carl-
goran.sjogren@svekom.se 

mailto:marianne.christensson@svekom.se
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