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Lantmäteriet har beretts möjlighet att svara på remissen över promemoria om vissa 
kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbok-
föringen. 
Lantmäteriet ställer sig positiv till förslaget och lämnar endast synpunkter avseende 
de delar av förslaget som påverkar Lantmäteriets verksamhet. 
 

Lantmäteriets synpunkter 
Lantmäteriet vill tydliggöra att det finns tekniska och juridiska utmaningar för att 
säkerställa fastighetsregistrets kvalité och hantering av sekretess vid ändring av en 
fastighetsägares personnummer/samordningsnummer. Lantmäteriet bedömer att det 
idag saknas lagstöd för att byta ut personnummer/samordningsnummer i fastighets-
registret. I 14 § lag (2000:224) om fastighetsregister finns bestämmelse om rättelse 
av personuppgifter genom hänvisning till 19 kap jordabalken. Bestämmelsen om 
rättelse kan i vissa fall användas för att rätta ett felaktigt angivet personnum-
mer/samordningsnummer. Lantmäteriet anser dock att det vid byte av könstillhö-
righet inte handlar om en rättelse, utan om ett byte av personuppgifter.  

Förordningen (2000:308) om fastighetsregister (FRF) innehåller i 53 § bestämmel-
ser om när byte av namn- och adressuppgift får ske i fastighetsregistrets inskriv-
ningsdel. I andra stycket anges att en sådan åtgärd endast får vidtas om det i in-
skrivningsdelen finns ett personnummer/samordningsnummer eller organisations-
nummer för den som åtgärden avser. Det finns däremot inte något uttryckligt stöd 
för att ersätta ett personnummer/samordningsnummer med ett annat. Utifrån nuva-
rande lydelse finns det inte heller något uttryckligt stöd för att byta ut ett namn el-
ler en adress för en person som är registrerad med något annat identifieringsnum-
mer än personnummer/samordningsnummer.  

Detta innebär att det idag krävs att berörd person själv kontaktar Lantmäteriet med 
begäran om ändring av personnummer/samordningsnummer. Lantmäteriet ser det 
därför som nödvändigt med en ändring i förordningen som möjliggör byte av per-
sonnummer/samordningsnummer i fastighetsregistret. 
 

Konsekvenser för Lantmäteriets verksamhet 
Förenklingen av möjligheten att byta könstillhörighet kan antas innebära ökat be-
hov av att byta personuppgifter för fastighetsägare/tomträttsinnehavare, vilket för 
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Lantmäteriets del kommer att innebära ett ökat inflöde av ärenden. Detta kan i sin 
tur leda till ökade kostnader i samband med att det tar längre tid och krävs fler re-
surser för ärendehantering och tekniska anpassningar.  
 
På grund av att det idag saknas författningsstöd för byte av personnummer/samord-
ningsnummer i fastighetsregistret, går det inte att införa en automatisk rutin för 
detta. Om författningen ändras finns en möjlighet för en automatisk rutin att ut-
vecklas vilket skulle underlätta ärendehanteringen. Vidare skulle författningsänd-
ringen möjliggöra systemutveckling för att automatiserat fånga eventuellt behov av 
sekretessmarkering av de gamla personuppgifterna. 
 
Därutöver pågår förrättningsärenden ofta under lång tid varför det är troligt att det 
kommer att förekomma byte av könstillhörighet under handläggningen av förrätt-
ningar. Det finns en risk att sakägare som får ett nytt personnummer/samordnings-
nummer under pågående förrättning inte kan anses behörig företrädare för fastig-
heten, om det inte råder överensstämmelse mellan identifikationsnumret i folkbok-
föringsregistret och fastighetsregistret. Detta kan medföra att förrättningen inte kan 
avslutas innan identifikationsnumret i de båda registren överensstämmer. Denna 
risk försämrar rättssäkerheten för den enskilde och innebär även att handläggnings-
tiden kan öka. Ovan nämnda författningsändring skulle undanröja denna rättsliga 
osäkerhet. 

 
________________________ 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Susanne Ås Sivborg.  
 
I ärendets slutliga handläggning har deltagit ställföreträdande generaldirektören 
Anders Lundquist, Madeleine Ljungberg, jurist, David Fridh, jurist, Anders Svens-
son, funktionschef, Pia Ulin, informationsutvecklare samt Anna Ternlund, inform-
ationsutvecklare, den sistnämnde föredragande. 
 
 
För Lantmäteriet 
 
 
 
Susanne Ås Sivborg 
Generaldirektör 
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