För dig som ska
flytta eller åka
någonstans tillfälligt.

Ska du byta bostad?
Genom att följa instruktionerna på andra sidan så får Skatteverket och därmed även
folkbokföringen din flyttanmälan. Var du är folkbokförd har betydelse för var du betalar skatt
men också för rätten till bidrag och förmåner. Du kan också göra en anmälan om särskild
postadress (dvs annan adress än bostadsadressen).
Skatteverket vidarebefordrar din nya adress till:
•
•
•
•
•
•

Försäkringskassa
Kommunala förvaltningar
Landsting
Pliktverket
Skatteregistret
Statliga personadressregistret – SPAR
(som förser vissa myndigheter och företag med dina nya adressuppgifter)
• Svenska kyrkan
• Vägverkets bil- och körkortsregister

För dig som ska flytta
eller åka någonstans tillfälligt.

Inom cirka en vecka från registreringen i folkbokföringen så finns din nya adress hos
ovanstående mottagare. Flyttanmälan är kostnadsfri.
Det kanske är fler som vill veta vart du tar vägen?
Dina vänner eller företag och organisationer som du har en relation till får inte din nya
adress automatiskt. När du gör din flyttanmälan bör du därför också beställa eftersändning.
Då får du den post som är adresserad till din gamla adress, direkt till din nya adress under
ett helt år. Om du inte beställer eftersändning returneras posten till avsändaren.
Samtidigt som du beställer eftersändning från vår hemsida, kan du kostnadsfritt skicka
ett obegränsat antal elektroniska flyttkort och flytt-SMS till de närmast berörda. Sedan får
du även nio kostnadsfria, förtryckta inrikes-flyttkort med din nya adress hemskickade till
dig. Kostnaden för eftersändning varierar, som du kan se i tabellen till höger. Observera att
ungdomsrabatten endast gäller när beställningen avser en person.

Ska du flytta tillfälligt
eller vara bortrest ett tag?
Om du ska vistas någon annanstans under en period, t ex på landet eller utomlands,
kan det vara skönt att slippa oroa sig för att postlådan hemma överfylls och gör ditt hem
lockande för tjuvar. Genom att beställa lagring av post delas posten inte ut under din
frånvaro, istället får du all post i en klump när du är hemma igen. En annan möjlighet är
tillfällig eftersändning, då får du din post till din tillfälliga adress. Tillfällig eftersändning och
lagring av post kan du göra upp till max 6 månader. Priserna hittar du i tabellen till höger.
För utlandsbeställningar gäller speciella priser som du hittar på vår webbplats.
Om du är under 26 år eller har CSN-, Mecenat- eller Studentkortet kostar tillfällig
eftersändning och lagring under perioden 15 maj– 30 september 100 kronor, förutsatt att du
beställer via Internet och att beställningen omfattar en person.
Oadresserad reklam omfattas inte av eftersändning eller lagring. Om du vill slippa reklam i
postlådan eller brevinkastet under din frånvaro, märk dem med texten ”Ingen reklam”.

Så här enkelt är det:

1.
2.
3.

Besök www.adressandring.se, minst fem arbetsdagar innan du ändrar adress.

Fyll i uppgifterna och välj om du vill ha eftersändning eller lagring.

Du får ifyllda blanketter hemskickade till dig, kontrollera att uppgifterna stämmer.
Skriv under och posta direkt.

Det enklaste och smidigaste sättet att adressändra är via Internet. Du kan även göra
beställningen per telefon, ring 020-97 98 99. Vi har öppet vardagar 7-22, lördagar och
söndagar 9-15. Ringer du från utlandet eller mobiltelefon är numret 0771-97 98 99.
Du kan även göra din beställning på Posten till ett högre pris, att använda Internet är
det billigaste alternativet.
Priserna för eftersändning och lagring gäller från 1 mars 2004 och inom Sverige.
Betalningsvillkor 10 dagar.
Eftersändning
Internet
Telefon
Posten

Privatpersoner

Privatperson under 261)

Privatperson/student1,2)

235 kr
260 kr
285 kr

105 kr
130 kr
155 kr

105 kr
-

Startavgift

Pris/vecka

Max.pris

40 kr
40 kr
40 kr

500 kr
500 kr
500 kr

20 kr
20 kr
20 kr

500 kr
500 kr
500 kr

Tillfällig eftersändning
Internet
Telefon
Posten

100 kr
125 kr
150 kr

Lagring av post
Internet
Telefon
Posten
1)
2)

50 kr
75 kr
100 kr

Beställningen får endast avse en person
Gäller student med CSN-, Mecenat- eller Studentkort. Beställningen måste direktbekräftas på Internet.

SV002

Vad är Adressändring?
Adressändring är det smidigaste sättet för privatpersoner och företag
att anmäla ny adress och beställa tillfällig eftersändning eller lagring av post.
Företaget Svensk Adressändring AB samarbetar med Posten,
övriga postoperatörer och Skatteverket.
Besök vår webbplats www.adressandring.se eller ring 020-97 98 99.

