
Strömstads kommuns adresspolicy 2008 
 
Grunderna enligt Bilaga 1. Handboken Adressdelen utgiven av Lantmäteriet ska följas. 
 
De platser som Strömstads kommun sätter belägenhetsadress på är: 

• Huvudentréer till byggnader med bostäder där människor bor stadigvarande eller 
under längre perioder, t.ex. småhus, fritidshus. 

• Om det finns flera huvudentréer som leder direkt eller via trapphus till bostäder i 
sådana byggnader, ska varje sådan entré ha en unik adress. 

• Huvudentréer till byggnader med verksamhet som kontor, verkstäder, butiker m.m. där 
anställda och andra normalt verkar och vistas under arbetstid. 

• Huvudentréer till samlingslokaler, kyrkor, utbildningslokaler, idrottsanläggningar och 
liknande där många människor vistas samtidigt. 

• Industriella anläggningar av permanent karaktär som behöver regelbundna leveranser 
eller tillsyn. 

• Obebyggda tomter (där bebyggelse kan förväntas). 
• Byggnader där människor är eller kan förväntas bli folkbokförda. 

 
Strömstads kommun följer traditionella adressättningsprinsiper enl. BALK. 

• Dessa principer är t.ex. vid gatuadresser udda nummer till vänster, jämna till höger. 
Vid byadresser måste namnet vara allmänt känt, definierat på kartor eller andra 
handlingar. 
 

Vid avstyckade fastigheter  
• Vid avstyckning av mindre fastigheter som delats, bibehåller man adressplatsens 

nummer med efterföljande A-B som tillägg, om annat nummer inte är möjligt att 
tilldela. 

 
Landsbygd 

• Strävan ska vara att bibehålla eller skapa en struktur i alla adressområden så att 
besökare, räddningstjänst och postutdelning så lätt som möjligt hittar till rätt adress. 
Adressområde kan vara vägar, gator och dylikt eller platsnamn d.v.s. namn på 
bebyggelsegrupper, gårdar, tomtplatser, anläggningar, eller enstaka hus. 
Adressområdet ska efterföljas av en adressplats, som utgörs av ett nummer. Numret 
kan med fördel vara tresiffrigt för att möjliggöra en förtätning i ett område. 
Användningen av by- och gårdsnamn med efterföljande nummer i 
belägenhetsadressen är ett sätt att bevara vårt språkliga kulturarv. Det innebär våld 
mot kulturarvet om nykonstruerade namn utan anknytning till ortens namn och 
språkskick förs in i belägenhetsadressen.  

 
Adresser sätts inte vid följande tillfälle: 

• Strandnära mindre ekonimibyggnader (sjöbodar), även om viss ekonomisk verksamhet 
bedrivs. 

 


