Särskild postadress
Särskild postadress kan du endast anmäla hos vår Kundtjänst, 020-97 98 99 vardagar 08-19. Om du ringer från mobil
eller utlandet, 0771-97 98 99.
Vad är särskild postadress?
Särskild postadress kan användas av två olika skäl, dels för hantering av post till dödsbon och dels
för att få post till annan adress. Läs mer om de två alternativen nedan.

Hantering av post till dödsbon
Särskild postadress anmäler du för att kunna ta emot post från ett dödsbo. Postoperatörerna
informeras om ändringen, men för att få posten till annan adress bör du komplettera med tjänsten
eftersändning av post. Inga övriga register kommer att uppdateras.

Post till annan adress
Särskild postadress anmäler du om du under minst 6 månader vill ha din post till annan adress än
bostadsadressen. Att anmäla särskild postadress kostar ingenting. Den särskilda postadressen
registreras som ett komplement till bostadsadressen i folkbokföringsregistret. Den medför inte att
din folkbokföring ändras. Det är den särskilda postadressen som vidarebefordras till myndigheter
och företag som hämtar sin information från folkbokföringen. Har du frågor eller vill anmäla
särskild postadress kontaktar du vår Kundtjänst.
Särskild postadress är alltså avsedd för dig som under minst 6 månader t ex veckopendlar och bor
på en annan adress än där du är folkbokförd. Komplettera denna anmälan med eftersändning (mot
en avgift), så får du post adresserad till din folkbokföringsadress eftersänd till din veckoadress.
Tillfällig eftersändning eller särskild postadress?
Vid kortare vistelser under 6 månader på en annan adress rekommenderar vi att du beställer
tillfällig eftersändning.

Din särskilda postadress måste godkännas av Skatteverket
Din särskilda postadress blir alltid prövad av Skatteverket. Skulle din särskilda postadress inte
godkännas av Skatteverket görs inga ändringar i berörda register. Har du beställt eftersändning av
post påverkas denna beställning inte av Skatteverkets beslut utan posten eftersänds enligt ditt
önskemål.

Borttag av särskild postadress
Om den särskilda postadressen inte längre ska gälla måste du själv anmäla detta, vilket du kan
göra genom Adressändring. Även om du senare flyttar till en ny bostadsadress så finns den
särskilda postadressen kvar om du inte anmäler att den skall upphöra eller ersättas av annan. Har
du frågor eller vill göra ett borttag av särskild postadress kontaktar du vår Kundtjänst.

