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Vedtak - Adressering gnr/bnr 74/46 
 
Vi har behandlet saken som saksnr 21/2732 etter delegert myndighet fra Plan- og miljøutvalget. Skaun 
kommune har tildelt offisiell adresse for nybygg: 
 
Eiendom: 74/46 
Adresse: Åsan 74 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i "Lov om eiendomsregistrering" (matrikkellova) kapittel 4 § 21, med 
tilhørende forskrift. Vi minner om at hjemmelshaver er pliktig til å varsle alle adressebrukere på de 
berørte eiendommene om vedtaket. 
 
KLAGEADGANG  
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens kapittel IV og VI, matrikkelloven § 46 f og 
matrikkelforskriften § 22. Klagefrist er 3 uker. Ved klage over tildeling eller endring av offisiell adresse, 
er klageretten begrenset til:  
a) hvilken gate, veg eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til  
b) hvilket adressetilleggsnavn som er tildelt adressen  
c) feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer  
 
Klagen sendes til Skaun kommune som videresender den til fylkesmannen dersom vedtaket 
opprettholdes. Dersom det ikke er klaget på adressetildelingen innen 3 uker vil denne adressen bli 
registrert som endelig adresse i matrikkelen som er landets offisielle register for eiendommer, adresser 
og bygninger. 
 
 
Med hilsen 
Teknisk kontor 
 

 
Jonathan Ryan 
GIS-rådgiver  
 
Direkte innvalg: 72867239 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.  



GENERELL INFORMASJON ANGÅENDE TILDELING AV NY OFFISIELL ADRESSE  
Tildeling av offisielle adresse er en del av offentlig infrastruktur, der hovedformålet er å gjøre det lettest 
mulig for ulike adressebrukere å finne frem. En tildelt adresse er således ikke en personlig rettighet. 

Vi gjør oppmerksom på at omadressering kan bli iverksatt ved eventuell fortetting, bruksendringer eller 
gjennomgang av adressene i området. Dersom adressetildelingen vil få virkning for andre enn dem vi 
har nådd med tildelingsvedtaket, ber vi om at vedkommende blir informert.  

 
KLAGEADGANG VED TILDELING AV NY OFFISIELL ADRESSE:  
Følgende punkter bør du som mottaker av ny offisiell adresse undersøke, ved feil eller avvik benytt 
klageadgangen innen 3 ukers fristen slik at vi ikke registrerer feil adresse på eiendommen din.  
- Er det benyttet riktig vegnavn i adressen i forhold til riktig adkomstveg for eiendommen. Det er 
adresseparsellen som bruksenheten har direkte inngang og/eller avkjørsel fra som avgjør hvilket 
adressenavn som benyttes i adressen din.  
- Er det tildelt riktig adressenummer, venstre side av veg skal ha partall og høyre side skal ha oddetall. 
OBS! gjelder ikke i omadressering ved fortetting i noen av kommunens veger som er nummerert før 
2015.  
- Er din bruksenhet tildelt riktig bruksenhetsnummer.  
- Er det andre bygninger/bruksenheter på eiendommen som skulle hatt egen adresse, men som ikke er 
blitt tildelt offisiell adresse. Godkjente hybler/leiligheter med egen inngang skal for eksempel ha egen 
adresse.  
 
Vi minner om at det ved tildeling av vegadresse med husnummer ikke er klageadgang på navnevalget 
eller skrivemåten av navnet for vegen det adresseres til. Dette kommer av at vegnavnet vedtas 
igjennom egen navnesak forutgående for adressetildelingen. 
 
FOLKEREGISTER/POSTEN:  
Posten og Folkeregisteret er informert om adresseendringen og trenger ingen egen melding, men vi ber 
om at alle dine øvrige forbindelser blir informert om den nye adressen. Egnede blanketter finner du på 
postkontorene.  
Den tildelte adressen er eiendommens/boligens offisielle adresse. Dette blir også postadressen dersom 
ikke postboks eller annet er avtalt med Posten. Hvis man opplever at posten ikke kommer frem til 
adressen man bor på så kan det skyldes at de er registrert feil i folkeregisteret (f.eks. ikke har meldt 
flytting til korrekt adresse). Kommunen tildeler adresser til bygningen, mens folkeregisteret skal ha 
oversikt over hvem som bor i den enkelte bygning. Kontakt folkeregisteret for oppretting av feil 
folkeregistrertadresse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSESS NUMMERERING 
Vegadressering foregår ved nummerering av de ulike bruksenhetene knyttet til en adresseparsell, 
kommunen følger kartverkets veileder for adressering All ny nummerering følger hovedregelen om 
oddetall på høyre side og partall på venstre side av vegen. For de eldre vegene i kommunen hvor det er 
nummerert med partall til høyre og oddetall til venstre vil den praksisen videreføres ved fortetting. 
I tett bebyggelse skjer nummerering etter kantprinsippet ved at det nummereres fortløpende og 
nummereringen følger kanten av vegen inn i stikkveger og gårdsplasser. I spredt bebygd strøk 
nummereres det etter avstandsprinsippet ved at adressenummer tildeles i forhold til bruksenhetens 
avstand fra adresseparsellens startpunkt, angitt i nærmeste hele ti-meter. En avstand på 430 meter gir 
således adressenummer 43, eventuelt 42 eller 44. Avstandene måles til avkjørslene, dette kan medføre 
store sprang i nummereringen, men det forenkler adressering av eventuell ny bebyggelse og man kan 
følge med på avstanden for å finne frem til rett husnummer langs lange adresseparseller. Eget 
adressenummer tildeles bygningens innganger med direkte adgang fra bakkeplan. I adressenummeret 
og identifiseres entydig med bruksenhetsnummer i tillegg. Bruksenhetsnummeret er en del av den 
offisielle adressen for boenheten og fremgår av vedtaket. Godkjente hybler og sokkelleiligheter med 
egne innganger skal ha eget adressenummer, i andre tilfeller benyttes bruksenhetsnummer. 
Adressenummerering med bokstaver benyttes i hovedsak kun ved fortetting hvor det er 
uhensiktsmessig å omadressere hele adresseparseller. Bokstaver er kun en del av den offisielle adressen 
når dette kommer frem av kommunens vedtak.  
 
SKILTING  
Vegnavnskilt settes opp av Statens Vegvesen eller av Skaun kommune, vegnavn vil bli skiltet 
fortløpende iht. bevilgninger. I henhold til matrikkelforskriften § 57 er eier, fester og tiltakshaver 
ansvarlig for at den enkelte bygning eller eiendom blir merket med adressenummerskilt.  
- Nummerskilt må plasseres slik at det er lett synlig fra veg og slik at det tydelig angir hvilken 
bygning/eiendom det knytter seg til. De bør derfor være plassert ved port eller inngangsdør. Dersom 
adresseobjektet ligger et stykke fra vegen må det settes opp skilt ved vegen. En bør ha egne skilt på 
huset i tillegg. En bør unngå å sette opp skilt på porter og lignende som ikke er synlige når de er åpne. 
Skilt bør stå på venstre side av port, inngangsdør e.l.  
Nummerskilt bør være lesbart i mørket, det beste er om de har hvit eller grå reflekterende bakgrunn. 
For nummerskilt med enkeltnummer bør disse ha en god kontrast mot bakgrunnen. Anbefalt størrelse 
og utforming: Vanligvis anvendes teksthøyde H = 105 mm og skilthøyde 150 mm. Skiltbredden 
varierer med siffer-antallet som brukes og bør være 150 mm for 1-sifret tall, 220 mm for 2-sifret tall og 
280 mm for 3-sifret tall.  
 

 
 
Anskaff adressenummerskilt så snart som mulig ved tildeling av ny offisiell adresse. 
 
 
 
 
 
 
ADRESSETILLEGGSNAVN 



Adressetilleggsnavn er et tilleggsnavn til offisiell vegadresse som i noen tilfeller kan kreves eller 
anmodes av hjemmelshaver. Dette gjelder i hovedsak for bruksnavn på gårdsbruk og særlig kjent 
institusjoner eller bygninger. Per i dag vil et adressetilleggsnavn kun fremgå av matrikkelen og ikke i 
folkeregisteret, men ved innføring av nytt folkeregister vil adressetilleggsnavn også fremgå i 
folkeregistrertadresse. 
 
Matrikkelforskriftens §54 Adressetilleggsnavn, regulerer adgangen til å fremsette krav eller anmodning om 
adressetilleggsnavn: 
 
 
§ 54 Adressetilleggsnavn  
 
(1) Når adressen gjelder et gårdsbruk, kan den som har grunnbokshjemmel til eiendommen som eier, 
kreve at den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn, dersom navnet faller språklig og 
geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, jf. lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.  
 
(2) Når adressen gjelder en særlig kjent institusjon eller bygning og allmenne hensyn taler for det, kan 
kommunen på anmodning fra registrert eier fastsette at den offisielle adressen også skal omfatte et 
navn på institusjonen eller bygningen.  
 
(3) Kommunen kan tildele adresser innenfor mindre grender, bolig- eller hyttefelt eller andre 
avgrensede områder et felles adressetilleggsnavn.  
 
(4) Tildeling av adressetilleggsnavn etter første og andre ledd går foran tildeling av tredje ledd.  
 
(5) Er adressetilleggsnavnet på flere enn 25 posisjoner, skal det ved tildelingen også fastsettes en 
forkortelse for navnet som i alle sammenhenger kan brukes i stedet for adressetilleggsnavnet. 


