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1 Översiktlig beskrivning
I detta dokument beskrivs hur Referens Uppslag Adress är strukturerad vid
leverans och vilka typer av information som ingår. Informationen kan inte
visas direkt i en webbläsare utan behöver hämtas och visas i ett system eller
en applikation. Tjänsten har REST-gränssnitt och svaren levereras i JSONformat.
Detaljerad information finns i den tekniska beskrivningen för Referens Uppslag Adress där det även finns en gränssnittsdefinition med gällande JSONschema. Tjänstens funktion är att med hjälp av adressökningar hämta referens till fastighet för den angivna adressen.

2 Funktioner
Detaljerad förklaring till hur bilderna ska tolkas går att hitta på
Lantmäteriets hemsida – Så fungerar tjänsterna.

2.1 Hitta registerenhet
Frågan ställs genom att ange adress eller början på adressen eller adressplatsen. Svaret innehåller registerenhetsreferenser i form av objektidentiteter
(till fastigheter och/eller samfälligheter) med tillhörande adresser (belägenhetsadress samt postnummer och postort) Objektidentiteter kan vidare användas i andra geodatatjänster för att hämta mer information om fastigheter
och samfälligheter.
Figur 1. Beskrivning av frågan Hitta registerenhet.
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3 Informationsinnehåll
Med funktionen ”Hitta registerenhet” får man ”Registerenhetsreferens” i
svaret (se 3.1).

3.1 Registerenhetsreferens
Tabell 1. Tabell över registerenhetsreferens.

Registerenhetsreferens

Referens till registerenhet.

objektidentitet

Global unik identitet (UUID) för fastigheten/samfälligheten.

adress

Adressen som sökningen träffat i form av en sammanslagen etikett
eller ett objekt med utbrutna komponenter, se tabell Adress nedan.

Tabell 2. Tabell över adress.

Adress

kommun

Namn på kommun.
Kommunnamn utgör en del av beteckningen för en fullständig belägenhetsadress.

kommundel

Av kommunen fastställt namn för den geografiska kommundelen.
Namnet ska vara unikt inom kommunen.
Anger namn på kommundel för adressplatsen. Används för att skilja
flera adressområden med samma namn inom en kommun.

adressområde

Namnet på adressområdet.
Namnet är unikt inom den geografiska kommundelen.
För en kommun kan samma fastställda namn på adressområdet finnas i flera geografiska kommundelar.

gårdsadressområde

Av kommunen fastställt namn för gårdsadressområdet. Namnet är
unikt inom byadressområdet.

adressplatsnummer

Adressnummer som sätts på adressplatserna inom ett adressområde.

bokstavstillägg

Ett tillägg till adressplatsnumret i form av en eller två bokstäver.
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Adress

lägestillägg

Ett tillägg till adressplatsnumret som identifierar en uppgång i en
entré.
Lägestillägg kan vara:
UH = Uppgång höger
UV = Uppgång vänster
U = Uppgång

lägestilläggsnummer

Ett unikt nummer tillhörande lägestillägget U, t.ex. U1, U2.

avvikande adressplatsbeteckning

Adressplatsbeteckning som avviker från standarden, t.ex. så kan
adressplatsnummer saknas.

postnummer

Adressplatsens postnummer fastställd av PostNord AB.

postort

Adressplatsen postort fastställd av PostNord AB.

4 Förändringsförteckning
Tabell 3. Tabell över förändringsförteckning.

Version

Datum

Orsak samt ändring mot tidigare version

2.2

2020-11-16

Tjänsten är uppdaterad till gränssnittsversion 2.0.1. Förtydligande av texten.

2.1

2017-05-17

Bytt mall, lagt till bild samt sett över beskrivningarna av
attributen.

2.0

2016-08-18

Bytt till REST-gränssnitt och JSON-format.

1.3

2014-09-02

Sökning med samt presentation av svaret med postnummer och postort.

1.2

2014-02-14

Bytt mall, ändrat sökbegreppet i Funktioner samt lagt till
attributet adress i registerenhetsreferens.

1.1

2013-06-26

Kompletterat beskrivningar av objekt och attribut.

1.0

2012-12-18

Första versionen.
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