
    
 

 

 

§1 ADRESSEMYNDIGHET 

 Oppmålingsseksjonen er kommunens adressemyndighet og er ansvarlig for 

adresseforvaltningen i kommune. 

 

§2 NYE ADRESSENAVN 

 Hovedutvalget for areal, miljø og teknisk drift er navnemyndighet og har ansvar for 

navnsetting og gjør vedtak om skrivemåten av steds- og adressenavn etter reglene i 

Lov om Stadnamn.  

§3 OFFISIELL ADRESSE 

  
 

3 REGLER FOR TILDELING AV ADRESSENUMMER. 

3.1 Nummerering starter fra bysentrum og stiger utover mot kommunegrensa. 

3.2 Innenfor tettbygd strøk (regulerte områder) gis adressenummeret fortløpende, med 

like nummer 

 på venstre side (partall) og ulike nummer (oddetall) på høyre side sett fra vegens 

startpunkt.  

 Det holdes av nummer til eventuell senere fortetting av hus/eiendommer. 

3.3 Utenfor regulert område (spredt bebyggelse) gis nummer etter avstand fra vegens 

startpunkt. 

3.4 I område med fritidsbebyggelse som ikke har direkte atkomst fra veg, benyttes 

områdenummerering.   

Nummer gis fortløpende i sirkel, med urviseren. 

4 PLIKT TIL Å SETTE OPP SKILT. 

4.1 Grunneier, fester, bygningseier har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde 

nummerskilt. 

5 SKILTENES PLASSERING. 

5.1 Adressenummerskiltet og tilleggsskilt skal plasseres slik at de tydelig viser hvilken 

eiendom de hører til.  Skiltene skal være lett synlige fra den vegen/gata de hører  til, 

holdes rene og hele med tydelige tall og bokstaver.  Samtidig bør skiltene plasseres 

slik at de er lesbare i mørket.  

5.2 Har bygningen inngangsdør eller portåpning umiddelbart ved fortau eller vegkant, skal 

skiltene som regel plasseres like til høyre for døren eller porten, sett fra gaten/vegen 

i cirka 2,5meters høyde. 

5.3 Er det vanskelig å se skiltet fra vegen, skal adressenummerskiltet også settes opp på 

port eller særskilt stolpe i gjerdelinja, til høyre for innkjørselen.  Adressemyndigheten 

(kommunen) kan pålegge eier/fester  å sette opp felles skilt med henvisning til 

adressenummerne der stikkvegen e.l. tar av fra gata/ vegen nummeret hører til. 

5.4 Er det flere adresseenheter langs en stikkveg/felles avkjørsel, kan bokstav settes over 

inngangen dersom slik bokstav er gitt som adressenummer. 

6 SKILTENES MATERIALE OG UTFØRELSE. 

6.1 Adressenummerskilt og tilleggsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt 

materiale 

6.2 Skiltene skal ha svarte tall på hvit bunn, teksthøyde min.105mm, skilthøyde 150mm. 

6.3 Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. 
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7. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER. 

7.1 Adressemyndighet eller den han bemyndiger, skal føre kontroll med at ovenstående 

regler blir fulgt og gi de nødvendige pålegg. 

7.2 Pålegg som ikke imøtekommes, kan adressemyndigheten la utføre på eierens 

/festerens bekostning.  

8. IKRAFTTREDEN.  

 Disse bestemmelsene trer i kraft når de er vedtatt av kommunestyret, stadfestet av 

Fylkesmannen og lovlig kunngjort.  Tidligere bestemmelser og regler oppheves 

samtidig. 

 
 


