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Kommunerna svarar sedan länge för gatuadresser
(belägenhetsadresser) inom tätorter. Posten ansvarar för
postadresser vilka ofta innehåller belägenhetsadresser
(utdelningsadress). Posten reviderar f n
utdelningsadresserna på landsbygden och slopar systemet
med postlådenummer. I samband härmed har frågan om
belägenhetsadresserna på landsbygden aktualiserats.
Svenska Kommunförbundet och Posten har genomfört ett
försöksprojekt i Köping och grundat på dessa erfarenheter
träffat ett normalavtal för samverkan mellan kommunerna
och Posten. Normalavtalet bifogas.
Ett basregister över byggnader införs nu i
fastighetsdatasystemet (FDS). Hösten 1995 ska basregistret
vara infört i hela landet för att bl a ligga till grund för 1996
års småhustaxering. Belägenhetsadressen för byggnad är av
stort intresse i detta sammanhang. I FDS finns ett särskilt
adressregister som i förekommande fall förs av
kommunerna.
SCB har haft regeringens uppdrag att utreda frågan om
förbättrad hushållsstatistik med hjälp av lägenhetsidentitet i
folkbokföringen (Rapport
1994-06-30). Syftet är att kunna registerbasera folk- och
bostadsräkningen (FOB) i framtiden. Förslaget innebär bl a
inrättande av ett lägenhetsregister, där belägenhetsadressen
är en nyckelfråga. I rapporten förutsätts att adressregistret i
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FDS och kommunernas ansvar att fastställa adresser
författningsregleras. Rapporten har lämnats till
finansdepartementet och är f n föremål för remissbehandling.
Inom standardiseringsprojektet STANLI på SIS-STG har
adressfrågan uppmärksammats som en följd av arbetet i
Europa-standardiseringen
(CEN/TC 287). En särskild arbetsgrupp inom TC 287
handlar om referenssystem, där adressen är en av flera
referenser.
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De här redovisade pågående aktiviteterna förutsätter ett
utökat kommunalt engagemang när det gäller ortnamn och
belägenhetsadresser. Förbundskansliet erbjuder via s k
modellprogram kommunförbunden på länen konferenser
för att stimulera kommunerna att engagera sig i adressfrågor
även utanför tätorterna.
Upplysningar i detta ärende lämnas av Rolf A Karlson, tfn 08 772 43 68, Gösta Pellbäck, tfn 08 - 772 41 70 eller Bertil
Adolfsson, tfn 08 - 772 41 83.
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