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Begäran om adress
Fastighetsbeteckning
och eventuellt
platsnamn
För- och efternamn
Adress
Postnr och ort
Telefon
E-post

______________ __________________________________________________________
Datum
Underskrift
Information
Bifoga en karta där byggnaden som behöver en adressplats är markerad. Det är också bra
om vi kan se hur byggnaden ligger i förhållande till eventuell väg och andra byggnader. Om
du känner till närmaste grannes adress så ange gärna denna också eftersom det kan vara
svårt för oss att hitta om platsen ligger utanför Kiruna C. Ligger platsen dessutom långt ifrån
övrig bebyggelse, väg eller andra referensmärken är det också bra om vi får en
översiktskarta.
Din begäran om adress skickar du antingen via e-post till diabas@kiruna.se eller med
vanlig post till Kiruna kommun, Dokumenthanteringen, 981 85 KIRUNA

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i
dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.
Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig
och ska skickas till kommunstyrelsen. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
På https://www.kiruna.se/Kommun/Kommun-politik/dataskyddsforordningengdpr/ kan du läsa mer om Kiruna kommuns
hantering av personuppgifter.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@kiruna.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter
har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna
Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31
Telefon: 0980-70 000

Organisationsnr: 21 20 00-2783
Webb: www.kiruna.se
E-post: kommun@kiruna.se
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EXEMPEL

Begäran om adress
Fastighetsbeteckning
och eventuellt
platsnamn

Långtbortibyn 3:23, Nikkajaure

För- och efternamn

Anders Andersson

Adress

Bostadsvägen 1

Postnr och ort

123 45 SMÅSTADEN

Telefon

0123-123 45 alt 070-123 45 67

E-post

anders.andersson@epost.se

2014-01-01
Datum

Anders
Andersson
___________________________________________________________
Underskrift

Information:
Bifoga en karta där byggnaden som behöver en adressplats är markerad. Det är också bra
om vi kan se hur byggnaden ligger i förhållande till eventuell väg och andra byggnader. Om
du känner till närmaste grannes adress så ange gärna denna också eftersom det kan vara
svårt för oss att hitta om platsen ligger utanför Kiruna C. Ligger platsen dessutom långt ifrån
övrig bebyggelse, väg eller andra referensmärken är det också bra om vi får en
översiktskarta.
Nedan hittar du exempel på hur dina handlingar kan vara utformade.
Din begäran om adress skickar du antingen via e-post till diabas@kiruna.se eller med
vanlig post till Kiruna kommun, Dokumenthanteringen, 981 85 KIRUNA

Sida 3(4)

Exempel 1
Om det finns ett plats- eller ortsnamn, grannens adress är känd eller annan bebyggelse och
referensmärken finns på platsen.
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Exempel 2
Om huset är placerat långt från övrig bebyggelse, saknar officiellt platsnamn eller andra
referensmärken. Om möjligt ser vi gärna att du uppger en koordinat (helst i Sweref
99TM, ange annars vilket koordinatsystem).

