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1 BAKGRUNN

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) trådte i kraft 1.1.2010. Samtidig trådte
matrikkelforskriften i kraft. Loven og forskriften inneholder regler for tildeling av offisielle
adresser. I tillegg har Kartverket gitt ut en adres seveileder som gir råd og eksempler på god
adressering. Både lov, forskrift og adresseveileder sier klart at det er ønskelig med ett
adressesystem; veiadresser .

Matrikkeladresser (gårdsnummer, bruksnummer og fest enummer) som i dag brukes på bl.a.
fritidsbygg egner seg ikke til å finne frem etter, spesielt ikke for tilreisende og nye innflyttere
som ikke er kjent i kommunen. Andre som har store p roblemer med matrikkeladresse er
ambulansetjenesten, brannvesen, politi, taxi, poste n, andre vareleverandører, folkeregisteret
m. fl. Store adressebrukere baserer seg mer og mer på tekniske løsninger på bekostning av
lokalkunnskap for å finne frem. Flere omorganiserer og sentraliserer og på den måte
forsvinner lokalkunnskapen og må erstattes med et g odt og logisk oppbygd adressesystem.
Kartverket, som forvaltningsansvarlig for matrikkel en, arbeider for å få alle kommuner til å
bruke å registrere offisielle veiadresser som er sø kbare og mulig å finne frem til for alle.

Alle bygninger som skal brukes til boligformål, fri tidsformål, næringsvirksomhet, offentlig-
eller publikumsrettet virksomhet, skal ha veiadress e med husnummer (adressenummer).

Det er et sterkt ønske fra ulike adressebrukere at det gjennomføres et adresseprosjekt i alle
kommuner.

1.1 Mål og tiltak:

• Lebesby kommune skal i løpet av 2018 ha vedtatt en adresseplan.
• Innen 2020 skal alle matrikkeladresser ha fått en v eiadresse.

Adresseplanen skal, sammen med sentralt lovverk og prinsippene i adresseveilederen danne
grunnlaget for adressearbeidet i Lebesby kommune, o gså utover prosjektperioden.

Kart og oversikt legges på kommunens hjemmeside .

Pr. 9.1.2018 er det registrert 1 317 adresser i Leb esby kommune. Av disse utgjør 517
veiadresser og 800 matrikkeladresser. De fleste vei adressene er i Kjøllefjord (noen få i
Dyfjord, Lebesby og Kunes), mens matrikkeladressene for det meste består av fritidsboliger
og boliger plassert utenfor Kjøllefjord. Det betyr at 60,74 % av adresseverdige bygninger i
kommunen må tildeles ny veiadresse.
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Formålet og bruken av veinavn er vesentlig mer vikt ig nå som bruken av ruteplanleggere og
GPS i bil er vanlig. I dagens sentraliserte alarmse ntraler forutsettes det korrekte og entydige
adresser.

For de som har en offisiell veiadresse i dag kan om adressering bli en følge av ny adressering
av fritidsbygg da disse som regel ligger i områder hvor det i dag også er bolighus.

Eksisterende veinavn og adresser ble i sin tid valg t ut fra at de var beskrivende og
meningsfulle for de som bodde der, nå må vi tenke a t vi adresserer først og fremst for alle de
adressebrukerne som ikke er kjent. Dette gjør det a ktuelt å endre en del av de eksisterende
adresser, det kan dreie seg om endret adkomst og en dring av husnummer.

2 LOVGRUNNLAG

• Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova)
• Lov om stadsnamn (Stadsnamnlova)
• Forskrift om eigedomsregistrering (Matrikkelforskri ften)
• Statens kartverk adresseveileder – Om tildeling og forvaltning av adresser etter

matrikkellova
• Forskrift om offentlig trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger

(Skiltforskriften)

3 FASTSETTELSE AV OFESIELL ADRESSE

Kommunen er lokal matrikkelmyndighet og fastsetter offisiell adresse. Kommunens ansvar
kan deles inn i to hoveddeler:

3.1 Adressemyndighet
Teknisk etat er adressemyndighet og har ansvaret fo r adresseforvaltningen i
kommunen og tildeling av offisielle adresser etter reglene i matrikkelloven og
tilhørende forskrifter. Adressemyndigheten skal uta rbeide hensiktsmessige
adresseparseller som skal ha som hovedmål å gjøre d et enkelt for alle å finne frem.

3.2 Navnemyndighet
Kommunestyret som er kommunens navnemyndighet, har ansvaret for navnsetting og
gjør vedtak om skrivemåten på adressenavn og stedsn avn etter reglene i Lov om
stadsnamn. Teknisk etat har ansvaret for saksforber edelser knyttet til navnsetting og
skrivemåte på adressenavn og stedsnavn. Navnemyndig heten har ikke anledning til å
gjøre endringer på adresseparseller som adressemynd igheten har utarbeidet, men skal
finne gode navn på disse.
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4 ADRESSERINGSOMRÅDE

Et adresseringsområde kan være et geografisk område som det er naturlig å se på som en
samlet enhet i forhold til adressesystemet. Lebesby kommune defineres som ett
adresseringsområde.

4.1 Samarbeid med nabokommuner
Adressesystemet er bygd opp rundt kommunen som enhe t. Kommunegrensene er imidlertid
ikke alltid egnet som yttergrense hvis man skal ha et velfungerende adressesystem. Det er
derfor viktig å se på adresseringen i en større sam menheng og samarbeid med
nabokommunene.

Mange adressebrukere opererer innenfor større regio ner og de ønsker et adressesystem som er
entydig med hensyn til adressenavn innenfor regione n. AMK- og 110- sentralene er eksempel
på slike brukere. Andre utrykkingsetater og distrib usjons- og transportnæringen oppfatter også
områder og veger som naturlige geografiske og kommu nikasjonsmessig «enheter» uavhengig
av kommunegrenser.

Det er derfor hensiktsmessig at veger som krysser k ommunegrensen defineres som samme
adresseparsell med samme adressenavn i begge kommun ene og får en gjennomgående
adressenummerering. Dette gjelder f.eks. FV 894, FV 89, FV 183 og PV 99612.

Av samme grunn bør man på mindre adresseparseller u nngå bruk av adressenavn som allerede
er i bruk i nabokommune.

5 Adresseparseller

Den delen av vegnettet som skal ha samme veinavn ka lles en adresseparsell. Et adressesystem
skal være lett å orientere seg i uavhengig av veity pe og eierforhold. Både privatveier og
skogsbilveier kan få tildelt navn i tillegg til off entlig veier. Hovedregelen for at en vei skal få
eget navn er at det må være minst 5 adresseobjekter (bygninger) langs veistrekningen som
skal adresseres eller at veien må være over 2 km la ng. Det er gjort noen unntak fra dette i
områder som i kommuneplanen er avsatt til områder f or spredt bolig- og hyttebygging for å
slippe omadressering ved seinere utbygging/ fortett ing i disse områdene.

Sideveier til en overordnet veg bør gis egne adress enavn dersom sidevegen er:

a) Kortere enn 200 m og har minst 8 adresseenheter.
b) Lengre enn 200 m og har minst 6 adresseenheter.
c) Lengre enn 500 m og fører til minst 3 adresseenhete r.

Der adresseenhetene mest tjenlig kan knyttes til et naturlig avgrenset område bør området ha
et eget adressenavn dersom området har minst 10 adr esseenheter (områderegulering).
Områderegulering blir brukt i områder uten klart ve gsystem.
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6 PRINSIPPER FOR ADRESSERING

Det er to hovedprinsipper for adressering, for uten om områdeadressering. Kantprinsippet
benyttes i sentrumsområdene og regulerte boligfelte r, samt regulerte hyttefelt der det er
hensiktsmessig. Avstandsprinsippet brukes i områder med spredt bebyggelse. Startpunktet for
nummertildeling er normalt der vegen tar av fra ove rordnet veg.

6.1 Kantprinsippet
Det tas utgangspunkt i starten av vegen og nummeres fortløpende med oddetall på
høyre side og partall på venstre side som hovedrege l. Nummereringen følger kanten av
vegen inn i stikkveier, gårdsplasser og lignende.

6.2 Avstandsprinsippet
Adressenummer til dels i forhold til adressenes avs tand fra vegens startpunkt, angitt i
nærmeste hele timeter. En avstand på 430 meter gir derfor adressenummer 43 på høyre
side, eventuelt 42 eller 44 på venstre side. For st ikkveger som skal adresseres til en
adresseparsell med avstandsnummerering, blir avstan den regnet til der stikkvegen tar
av. Fordelen med avstandsprinsippet er først og fre mst at en automatisk får reservert
ledige nummer og en får parallell nummerering. Dett e er svært nyttig system for de
som skal finne fram til en oppgitt adresse. Hvis ma n er kjent med dette prinsippet vet
man alltid hvor langt man skal kjøre.

6.3 Områdeadresser
Områdeadresse er en fortløpende tildeling av adress enummer knyttet til et stedsnavn.
Det kan brukes i områder uten veitilknytning, f.eks . i hytte-, sæterområder eller øyer.

7 ADRESSENAVN

Adressenavn og stedsnavn er erfaringsmessig saker s om skaper engasjement blant
innbyggerne i en kommune og det legges derfor opp t il størst mulig brukermedvirkning i
prosessen. Både privatpersoner, lag og foreninger h ar mulighet til å komme med
vegnavnforslag. Kart over veiene legges på kommunen s hjemmeside. Kommunen bestemmer
hvilke navn som skal brukes som adressenavn mens sk rivemåten fastsettes ut fra
bestemmelsene i Lov om stadsnamn. Ved valg av navn følges prinsippene for valg av
adressenavn i Kartverkets adresseveileder.
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8 RUTINER

8.1 Rutiner ved tildeling av nye vegnavn
1. Privatpersoner, lag og foreninger eller administras jonen kommer med forslag til

nye veinavn.
2. Forslag sendes på høring til Stedsnavntjenesten (Sp råkrådet).
3. Adressemyndighet forbereder saken for Utvalg for pl an, teknisk og miljø (PTM)

som innstiller navnesaken til Kommunestyret (KS).
4. Kommunestyret (KS) vedtar eller forkaster navnefors laget. Navnevedtaket fra

Kommunestyret (KS) kan ikke påklages.
5. Dersom navneforslaget forkastes av Kommunestyret (K S) sendes saken tilbake til

Adressemyndigheten for ny behandling. Dette gjelder også dersom det kommer
benkeforslag på andre veinavn.

6. Nytt veinavn legges inn i matrikkelen, kartdatabase n vegnett og SSR (Statens
stedsnavnregister).

7. Melding sendes utrykningsetater, Kartverket og andr e berørte.

8.2 Rutiner ved adressering
1. Adresser tildeles etter kant-, avstands- og områdep rinsipper.
2. Vedtak om tildelt adresse sendes eier og fester som gis 3 ukers frist til å uttale seg

om adressen.
3. Kommunen vurderer eventuelle innkomne uttalelser og tildeler endelig adresse.

Den som får tildelt adresse kan klage på tildelinge n i henhold til forvaltningslovens
bestemmelser. Det klages på hvilken vei det har bli tt adressert til og
adressenummeret. Veinavnet kan ikke påklages.

4. Klager på tildelt adresse behandles av Adressemyndi gheten. Hvis vedtaket
opprettholdes i Kommunestyret (KS) sendes saken vid ere til Fylkesmannen som
klageinstans.

5. Adresse føres i matrikkelen etter klagefristen er u te, eller etter eventuell klage er
avgjort.

9 SKILTING

Statens vegvesen region nord har ansvaret for skilt ing av europa- og riksveiene i kommunen,
og fylkeskommunen har ansvaret for fylkesveiene. Fo r resten av veinettet som får
adressenavn på eksisterende veier har kommunen ansv ar for plassering, oppsetting og
vedlikehold av veiskilt. Ved utbygging av nye veier har utbygger selv ansvar for oppsetting av
veinavnskilt.
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Eier/ fester har ansvar for kjøp, oppsetting og ved likehold av adressenummerskilt
(husnummerskilt). Adressenummerskiltene må være god t synlige og plasseres der trafikanter
forventer å finne dem, fortrinnsvis på husveggen, e ventuelt portstolpe. Er det langt fra
avkjørselen til huset må det være eget skilt ved ve ien.

Skiltene skal utformes slik det er beskrevet i Fors krift om offentlige trafikkskilt,
vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (S kiltforskriften) og adresseveilederen.

10 BEGREPSLISTE

Adressekode Adressekode (tidligere gatekode) er et nummer som entydig
identifiserer adresserbare gater, veger, stier, pla sser og områder som
er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal d et således foreligge
en adressekode, jfr. Matrikkelforskriften § 51.

Adressenavn Adressenavn er definert i matrikkelfors kriften § 2 bokstav e som navn
på gate, veg, sti, plass eller område, brukt som de l av den offisielle
adressen. Et adressenavn skal være entydig innenfor samme
kommune. To gater kan således ikke ha samme navn i samme
kommune. Dersom to eller flere kommuner har et fell es
adresseringsområde skal navnet være entydig innenfo r alle de
aktuelle kommunene. Dersom navnet er på flere enn 2 2 posisjoner,
skal det i tillegg tildeles en offisiell forkortels e for navnet. Nærmere
regler om tildeling av adressenavn framgår av matri kkelforskriften §
51.

Adressenummer Adressenummer er definert i matrikkel forskriften § 2 bokstav f) som
et nummer og en eventuell bokstav som entydig ident ifiserer
eiendommer, anlegg, bygninger eller innganger til b ygninger innenfor
en adresserbar gate, veg, sti, plass eller område. Adressenummeret
kan peke til områder, plasser og objekter hvor det ikke finnes noe
bygg.
I bygning med flere boliger der disse har atkomst f ra forskjellig ytre
inngang, skal hver enkelt inngang tildeles eget adr essenummer, jfr.
Matrikkelforskriften § 50 tredje ledd. Adressenumme ret peker i alle
tilfeller til adressens ytre atkomst. Nærmere regle r om
adressenummer framgår av matrikkelforskriften § 52.

Adresseobjekt Med adresseobjekt menes det sted, byg ning, bygningsdel eller
bruksenhet som en offisiell adresse viser til.

Adresseparsell Adresseparsell er å forstå som en ga te, vegstrekning, sti, plass eller
område som har eller skal tildeles et eget adressen avn. En
adresseparsell kan ligge i en eller flere kommuner (eksempelvis i et
felles adresseringsområde). I siste tilfelle gis ad resseparsellen
forskjellige adresse-kode i hver kommune, men samme adressenavn.
En adresseparsell skal utgjøre en enhet med start o g sluttpunkt på
naturlige geografiske steder, slik som vegkryss, ve gdeler ved broer
eller andre klare naturlige punkt.

Adressetilleggsnavn Adressetilleggsnavn er et nedar vet bruksnavn eller navn på en
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institusjon eller bygning, brukt som del av den off isielle adressen.
(Jfr. Matrikkelforskriften § 2 bokstav h)

Avstandsprinsippet Avstandsprinsippet går ut på til deling av adressenummer i forhold til
adressens avstand fra vegens startpunkt, angitt i n ærmeste hele
timeter (et hus som ligger på venstre side 2 kilome ter fra vegens
startpunkt gis adressenummer 200). Der sidegrener i nngår i en
adresseparsell med avstandsnummerering, blir avstan den regnet til
der sidegrenene tar av. Hovedprinsippet med partall på venstre og
oddetall på høyre side følges også her. Avstandspri nsippet benyttes
hovedsakelig i spredtbygde strøk.

Bruksenhet Bruksenhet er del av en bygning som er b rukt som en enhet.
Bruksenheter som er av type bolig, er også kalt boe nhet eller bolig.
Leilighet og lokale er andre betegnelser som har væ rt brukt på
bruksenhet.
Som bolig regnes enhver bruksenhet som har minst et t rom og egen
inngang, og hvor man har adgang til vann og toalett uten å gå
gjennom annen bruksenhet.

Bruksenhetsnummer Bruksenhetsnummer er definert i m atrikkelforskriften § 2 bokstav g)
som en bokstav og fire siffer som entydig identifis erer den enkelte
bruksenheten innenfor en adresserbar bygning eller bygningsdel
(bolignummer). Når bruksenheten er en bolig, kan bo lignummer
brukes som synonymt begrep for bruksenhetsnummer.
Bruksenhetsnummeret er en del av den offisielle adr essen for
vedkommende adresseobjekt, og er slik knyttet til d et enkelte
adresseobjekt. Regler for tildeling av bruksenhetsn ummer framgår av
matrikkelforskriften § 53.

Bruksenhetstype Det er definert følgende bruksenhet styper i matrikkelen:
• Bolig
• Ikke godkjent bolig
• Fritidsbolig
• Annet enn bolig
• Unummerert bruksenhet

Bruksenhetstype Unummerert brukes til å ta vare på knytning fra
bygning til matrikkelenhet og adresse. Brukes som e n pekerhjelp,
dersom adresse og/ eller matrikkelenhet ikke er pek t til fra andre
vanlige bruksenheter på bygningen.

Bruksnavn Navn på matrikulert eiendom, jfr. § 8 i l ov om stadnamn. Jfr.
Gårdsnavn.

Godkjent adkomst Godkjent adkomst – er den atkomste n kommunen har godkjent fra
eiendom eller bygning til offentlig eller privat ve g som adressen skal
knyttes til.

Grunnkrets En kommune er delt inn i flere grunnkret ser. En grunnkrets er den
minste geografiske enhet SSB fører statistikk for. Grunnkrets består
av fire siffer og et navn. De to første sifrene ang ir delområde, og de to
siste angir grunnkretsen.

Hjemmelshaver Den grunnboken utpeker som formell ei er og eventuelt fester av en
matrikkelenhet er hjemmelshaver og har grunnbokshje mmel.
Vedkommende kan ha grunnbokshjemmel som eier eller fester. For
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eierseksjoner vil hjemmelshaver være den som er reg istrert i
grunnboka til å ha enerett til seksjonsnummeret.

Matrikkeladresse Matrikkeladresse er definert i mat rikkelforskriften § 2 bokstav j). En
matrikkeladresse er en adresse i form av et gårds- og bruksnummer
og et eventuelt festenummer, eventuelt også et unde rnummer. En
matrikkeladresse kan peke til et eller flere adress e- objekter.
Matrikkeladresseformen benyttes inntil videre i noe n kommuner i
stedet for vegadresseformen.

Matrikkeladressenavn Matrikkeladressenavn er definert i matrikkelforskri ften § 2 bokstav k)
som stedsnavn knyttet til en offisiell adresse som er gitt som en
matrikkeladresse som ikke er tildelt adressetillegg snavn. Nærmere
regler om matrikkeladressenavn framgår av matrikkel forskriften § 55
tredje ledd.

Offisiell adresse Offisiell adresse er definert i m atrikkelforskriften § 2 bokstav d) som
den fullstendige adressen for en bygning, bygningsd el, bruksenhet,
eiendom eller annet objekt som er registrert med ad resse i
matrikkelen. Med offisiell adresse menes med andre ord en
identifikasjon knyttet til adresseobjekt i kommunen . Den offisielle
adressen kan enten være basert på en vegadresse ell er en
matrikkeladresse. Dersom det til samme veg- eller m atrikkeladresse
er knyttet flere bruksenheter, f.eks. for en boligb lokk, vil den
offisielle adressen også omfatte et nummer (bruksen hetsnummer)
som identifiserer bruksenheten. Den offisielle adre ssen kan i tillegg
omfatte et adressetilleggsnavn (Jfr. Matrikkelforsk riften § 54) eller et
matrikkeladressenavn (Jfr. Matrikkelforskriften § 5 5). Den offisielle
adressen angir en adkomst til et område, bygning, b ygningsdel eller
bruksenhet.

Vegadresse Vegadresse er definert i matrikkelforskr iften § 2 bokstav i). En
vegadresse er en adresse i form av et adressenavn o g et
adressenummer, f.eks. Myntgata 2. En vegadresse kan peke til et eller
flere adresseobjekter. Reglene for tildeling av veg adresse framgår av
forskriften § 50.


