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1 Översiktlig beskrivning 

I detta dokument beskrivs hur Referens Uppslag Organisation är strukture-

rad 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 ett maskin till maskin-gränssnitt som följer stan-

dardformaten REST och XML/Json. 

Detaljerad information om detta finns i den tekniska beskrivningen för Re-

ferens Uppslag Organisation där det även finns en gränssnittsdefinition med 

gällande XML-schema. Tjänsten används för att få en lista på de registeren-

heter och taxeringsenheter som en viss företag/organisation är lagfaren/taxe-

rad ägare till eller tomträttsinnehavare till. Svaret kan användas i andra geo-

datatjänster för att hämta information. 

2 Funktioner 

2.1 Hitta ägande 

Frågan ställs genom att ange organisationsnummer 

Svaret ger de fastigheter där organisationen är 

• Lagfaren ägare 

• Tidigare lagfaren 

• Tomträttsinnehavare 

• Tidigare tomträttsinnehavare 

Samt de taxeringsenheter där organisationen är 

• Taxerad ägare 

Figur 1. Beskrivning av frågan Hitta ägande. 
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3 Informationsinnehåll 

3.1 Fastighetsreferens och Taxeringsenhetsreferens 

Tabell 1. Tabell över fastighetsreferens. 

Fastighetsreferens Innehåller referenser till de fastigheter som organisationen är 

nuvarande eller tidigare lagfaren ägare eller tomträttsinneha-

vare till. 

objektidentitet Globalt unik identitet (UUID) för fastigheten. 

beteckning Unik beteckning för fastigheten (fastighetsbeteckning). Be-

teckningen består av registerområde, trakt, block och enhet. 

Till exempel fastigheten Lyckeby Berga 1:8 för en fastighet i 

”Lyckeby” kommun. 

status Fastighetens status i fastighetsregistret. 

• Levande 

• Avregistrerad 

Beslut Lantmäteriet fattar beslut under handläggningen av lagfarter 

eller tomträttsinnehav. Det senaste beslutet för det inskrivna 

ägande av den här fastigheten visas här. 

• Avslag 

• Avvisad 

• Beviljad 

• Okänd 

• Uppskov 

• Vilande 
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Tabell 2. Tabell över taxeringsenhetsreferens. 

Taxeringsenhetsreferens Innehåller referenser till de taxeringsenheter som organisat-

ionen är nuvarande taxerad ägare för. 

id Unik identitet för en taxeringsenhet (t.ex. 716758-9). 

typ Typ av taxeringsenhet. 

• Lantbruksenhet 

• Småhusenhet 

• Hyreshusenhet 

• Industrienhet 

• Ägarlägenhet 

• Täkt 

• Elproduktionsenhet 

• Specialenhet 

• Okänd 

4 Förändringsförteckning 

Tabell 3. Tabell över förändringsförteckning. 

Version Datum Orsak samt ändring mot tidigare version 

2.0 2020-01-08 Nytt attribut Status. Uppgift om fastighetens status i fastighets-

registret redovisas. 

Nytt attribut Beslut. Uppgift om beslut av inskrivet ägande 

(lagfart/tomträttsinnehav) redovisas. 

Nya versionen innehåller även tidigare ägare tidigare tomträtts-

innehavare. 

Registerenhetsreferens byter namn till Fastighetsreferens. 

Borttag av attributet Typ i Fastighetsreferens. 

Det är en fråga som ger svar på både fastigheter och taxe-

ringsenheter. 

Denna version har fått REST-gränssnitt i stället för SOAP. 

1.4 2017-08-03 Förtydligande av beskrivningen. Lagt till en bild. Rättelse: 

Hitta registerenhet ger endast fastigheter inte samfälligheter el-

ler gemensamhetsanläggningar som det förut stod. 

1.3 2014-02-14 Bytt mall, endast nu gällande taxeringsenhetsreferenser hittas 

vid sökning. 
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Version Datum Orsak samt ändring mot tidigare version 

1.2 2013-06-26 Kompletterat beskrivningar av objekt och attribut. 

1.1 2013-01-21 Kompletterat frågeställningar i kap 2. 

1.0 2012-12-18 Första versionen. 
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