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Kommunstyrelsen, Byggnads- 
och Tekniska nämnden, 
Mätnings-, Tekniska och 
Planeringskontoret, Läns- och 
Regionförbund 

 

Förordning om ändring i förordning (2007:108) om 
lägenhetsregister - anstånd med fastställande av 
belägenhetsadresser för bl.a. flerbostadshus 
Lag (2006:378) om lägenhetsregister trädde i kraft 1 juli 2006. Lagen innebär att 
kommunerna ska ha fastställt belägenhetsadresser för bostadsentréer senast 1 juli 
2007. Sveriges Kommuner och Landsting informerade i cirkulär 07:3 om rege-
ringens förordning (2007:108) om lägenhetsregister, vilken trädde i kraft 15 april 
2007. Förordningen reglerar bl.a. kommunernas möjlighet till anstånd med fast-
ställandet av belägenhetsadresser. Kommunerna beviljas generellt anstånd att fast-
ställa adresser för de flesta småhus till 1 januari 2010 och för fritidshus till 1 janu-
ari 2015. Efter hemställan från Sveriges Kommuner och Landsting har regeringen 
24 maj 2007 beslutat om ändring av förordningen om lägenhetsregister inne-
bärande ett generellt anstånd med fastställande av belägenhetsadresser för övriga 
byggnader med permanent boende till 1 januari 2008. Till denna grupp hör bl.a. 
flerbostadshusen. Ändringsförordningen (SFS 2007:282) utkom från trycket 5 juni 
2007 och träder i kraft 15 juni 2007. 

Ändringen innebär att förordningens 8§ får följande lydelse:  

8 § Kommunerna får anstånd med att fastställa belägenhetsadresser för småhus 
med permanent boende där det på fastigheten finns endast en småhusbyggnad, 
med en enda entré och en enda bostadslägenhet längst till den 1 januari 2010 och 
för småhus utan permanent boende längst till den 1 januari 2015. 

Kommunerna får anstånd med att fastställa belägenhetsadresser för övriga bygg-
nader med permanent boende längst till den 1 januari 2008. 

 

Kontaktperson i detta ärende är Marianne Leckström, 08-452 78 74, 
marianne.leckstrom@skl.se. 
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Länk till  Förordning om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister 
(SFS 2007:282) 

 
Länk till Förordning om lägenhetsregister (SFS 2007:108)   
 
Länk till  Lag om lägenhetsregister (SFS 2006:378) 
 
Länk till  SKL:s cirkulär 07:3 Förordning om lägenhetsregister (SFS 2007:108)  

- anstånd med fastställande av vissa typer av belägenhetsadresser 
 
Länk till  SKL:s cirkulär 2006:28 Ny lag om lägenhetsregister 
 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avd för tillväxt och samhällsbyggnad 

 

 

Ulf Johansson 

 

 Bengt Falke 

http://62.95.69.3/SFSdoc/07/070282.PDF
http://62.95.69.3/SFSdoc/07/070282.PDF
http://62.95.69.3/SFSdoc/07/070108.PDF
http://62.95.69.3/SFSdoc/06/060378.PDF
http://brs.skl.se/skbibl/cirkdoc.jsp?searchpage=brsbibl_cirk.htm&search1_cnr=07%3A*&op1=&type=&db=CIRK&from=1&toc_length=20&currdoc=17
http://brs.skl.se/skbibl/cirkdoc.jsp?searchpage=brsbibl_cirk.htm&search1_cnr=07%3A*&op1=&type=&db=CIRK&from=1&toc_length=20&currdoc=17
http://brs.skl.se/skbibl/cirkdoc.jsp?searchpage=brsbibl_cirk.htm&search1_all=l%E4genhetsregister&op1=&type=&db=CIRK&from=1&toc_length=20&currdoc=1

	Förordning om ändring i förordning (2007:108) om lägenhetsregister - anstånd med fastställande av belägenhetsadresser för bl.a. flerbostadshus

