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Sakstittel:  OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEG ADRESSER 

I LEBESBY KOMMUNE  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar «Adresseplan for Lebesby kommune 2018-2020». 

 

2. Kommunestyret vedtar «Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Lebesby 

kommune, Finnmark» 

 

3. Kommunestyret er avgjørelsesmyndigheten etter Lov om stadnamn, jfr. Lov av 

18.5.1990 nr. 18. 

 

4. Kommunestyret nedsetter Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) som navneutvalg. 

 

5. Kommunestyret vedtar at det skal benyttes etterleddet.. – vei(en) på 

veiadressenavnene på både fremtidige og eksisterende veinavn.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Adresseplan for Lebesby kommune 2018-2020. 

2. Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning, Lebesby kommune. 

3. Status for vegadresser i Finnmark pr. 9.1.2018. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

I Norge har vi i dag to adressesystem: Vegadresser og matrikkeladresser.  

 

Det er ett fåtall kommuner som har vegadresser komplett i hele kommunen. De fleste 

kommuner har både veg- og matrikkeladresser. I Finnmark er det kun Hasvik kommune og 

Karasjok kommune som har fullført overgangen fra matrikkeladresse til vegadresse. 

 

Det er kommunene som er offisiell adressemyndighet og som fastsetter adresser. Fra sentralt 

politisk hold ønskes det en intensivering i arbeidet med en overgang fra matrikkel- til 

vegadresser. Et nasjonalt prosjekt er etablert for å få fortgang i denne prosessen. Statens 

kartverk har store forventninger til at kommunene følger opp målsettingen i prosjektet slik at 

enn innen 2015 får ett ensartet adressesystem, vegadresser. Det vil gjøre det enklere å finne 

frem til adresser i Norge. Særlig er det viktig i en nødssituasjon, når minutter kan bety 

forskjell mellom liv og død, at en har et ensartet og godt adressesystem. 

 

Pr. 3. januar 2018 er den følgende status for vegadresser i Norges 422 kommuner: 

 70 kommuner har full dekning av vegadresser 



 218 Kommuner nærmer seg full dekning (mellom 90 og 99,9 % 

vegadresser) 

 91,97 % vegadresser i landet 

 6 kommuner heilt uten vegadresse 

 3,52 % av boligene mangler vegadresse 

 23,97 % av hyttene mangler vegadresse 

 96 175 personer mangler vegadresse på boligen sin 

 

I disse og andre kommuner med matrikkeladresser er adressene en ”tallrekke”, 

sammensatt av eiendommens gårds- og bruksnummer, samt eventuelt festenummer og 

undernummer. Det kalles en matrikkeladresse og kan se slik ut: 36/8/53-1 (Fiksekaia i sentrum av 

Kjøllefjord), eller 23/19-1 (Omsorgsboligen på Lebesby). Ikke akkurat hva de fleste forbinder med en 

adresse. Ikke er den spesielt egnet å finne frem etter, og enda vanskeligere å huske. 

 

I en nødssituasjon der det gjelder liv, helse, og sikkerhet er en som regel avhengig av hjelp 

fra ambulanse, brannmannskaper eller politi. Da er adresse et nøkkelord for at de raskt og 

effektivt skal finne frem til rett adresse og rett person. I en slik situasjon er det ikke sikkert at 

en husker matrikkeladressen sin, og verdifulle minutter kan gå tapt på kjørebeskrivelse. 

 

I dag er det registrert 1 317 adresser i Lebesby kommune. Av disse utgjør 517 veiadresser og 

800 matrikkeladresser. De fleste veiadressene 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. Lebesby ligger på 17 plass i Finnmark kommune. Det er kun 

Porsanger og Nesseby som har flere % matrikkeladresser gjenstående. På landsbasis ligger 

Lebesby kommune på 389 plass av 422 kommuner. 

 

Kommunen er adressemyndighet og fastsetter offisielle adresser. Regelverket knyttet til 

fastsetting av adresser fremgår av Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) og 

Matrikkelforskriften med merknader, samt Lov om stadsnamn (Stadnamnlova) og tilhørende 

sentral forskrift for denne. I tillegg har Statens kartverk utgitt adresseveileder som gir råd i å 

etablere og forvalte et felles adressesystem og råd knyttet til de forskjellige delene av hele 

adresseringsprosessen. 

 

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne 

frem til bygninger, adkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som er viktig 

å finne frem til. Offisiell adresse tildeles i form av vegadresse og eventuelt 

bruksenhetsnummer (husnummer) og eventuelt adressetilleggsnavn.  

 

Matrikkeladresse kan også benyttes som offisiell adresse, men det er en uttalt politikk at 

denne adresseformen ikke skal brukes. Vegadresse skal knyttes til kjørbar gate, veg eller 

plass. Dersom det ikke er mulig, kan vegadresser knyttes til sti, gangveg eller et entydig 

avgrenset område. Det siste vil være tilfelle hvor det i kommunen ikke er noe vegsystem, 

men hvor det likevel skal gis adresser. 

 

Adressenummeret tildeles den vegen som er godkjent som adkomst, og dersom en ikke har 

det, skal adressen knyttes til kjørbar gate, veg eller plass. Matrikkelen er det eneste offisielle 

registeret for atkomstadresser (offisielle adresser). Folkeregisteret, Posten og andre brukere 

henter (automatisert) de offisielle adressene som kommunen fører inn i matrikkelen. 



Adressen skal tildeles så snart det er behov for den, og senest sammen med 

igangsettingstillatelsen for tiltaket som skal ha adresse. 

 

Kommunen deler vegnettet opp i adresseparseller, og hver av parsellene tildeles et navn. Det 

skal ikke være to eller flere like vegadressenavn i kommunen. Vegadresse kan også knyttes 

til stier eller et entydig avgrenset område (hyttefelt, øyer, fjell- og skogsområde). Navnet bør 

følge den lokale navneskikken, samtidig som det bør være lett å skrive og oppfatte. Også 

private veger og områder, riks- og fylkesveger tildeles vegnavn av kommunen dersom de er 

en del av de adresseparsellene kommunen har fastsatt. Skrivemåten av adressenavnene 

fastsettes etter reglene i Lov om stadnamn. 

 

Før kommunen tildeler eller endrer vegadresse skal det informeres, slik at de avgjørelsene får 

virkning for, skal få mulighet til å uttale seg. Kommunen kan kreve at uttalelsen skal være 

grunngitt og undertegnet. Informasjonsplikten er en naturlig del av den demokratiske 

prosessen, og kan gi positive effekter i forhold til å sikre lokal identitet. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Matrikkelforskriften § 57 Skilting 

Kommunen har ansvaret for skilting av gater, veger, stier, områder og plasser som er 

nødvendig for å oppnå god merking av adressene. For riksveg og fylkesveg har 

regionvegkontoret dette ansvaret. Skiltene skal settes opp så snart som mulig etter at 

skrivemåten til adressenavnet er vedtatt. 

 

Det er kommunen som dekker oppsetting av veinavnskilt langs kommune, fylkesveger. Ved 

fylkesveger som går ut fra fylkesveger, bør Vegvesenet bekoste skilting, eventuelt en deling 

med kommunen. 

 

En beregner at det trenges 1,2 skilter pr. adresseparsell/ veg som skal adresseres. Dette er 

erfaringstall og vil måtte endre seg avhengig av antall sideveier som skal adresseres til den 

enkelte parsell. For å beregne totale skiltkostnader legger en til grunn ca. kr. 2 500,- for skilt, 

stolpe og oppsetting. 

 

På nåværende tidspunkt har kommunen ikke oversikt over antall nye adresseparseller og 

eventuelle endringer som må utføres på eksisterende parseller. Etter gjennomgang av 

parsellene vil det bli fremlagt mer detaljer informasjon om kostnader forbundet med arbeidet. 

 

Vurdering: 

Gjennom å etablere ei logisk oppbygd adressesystem i hele kommunen, via etablering av 

vegadresser, får en på plass en viktig bit av kommunens infrastruktur. Det er av stor 

betydning at utrykningskjøretøyer finner fram hurtigst mulig. Vegadresser er med på å 

redusere responstiden for utrykningskjøretøyene, noe som i kritiske situasjoner kan spare liv. 

I tillegg er det viktig for all varetransport som i stor grad bruker bilnavigasjonssystemer 

(GPS) for å finne frem. De er avhengig av vegadresser for å få en eksakt adresse å kjøre til. 

Flere og flere privatbiler har også lignende bilnavigasjonssystemer, og skal en utnytte de fullt 

ut må en ha vegadresse som en kan legge inn når en skal bestemme kjørerute. Adressene er i 

stor grad knyttet til bygninger, og gjennom etableringen av et helhetlig adressesystem i 

kommunen vil en samtidig oppnå en kvalitetsheving av bygningsregisteret og matrikkelen. 

 

Det er kommunen som er adressemyndighet og kommunen bestemmer selv hvilke områder 

som skal tildeles vegadresser. Både lov, forskrift og adresseveieleder sier klart at det er 



ønskelig med ett adressesystem, nemlig vegadresser. Miljøverndepartementet uttalte i 

forbindelse med iverksettingen av Lov om eigedomsregistrering at ”… 

Miljøverndepartementet anbefaler at kommunene tar i bruk vegadresseformen på en så 

konsekvent måte som mulig..”. Dette er i tråd med de nasjonale politiske målene som er 

uttrykt i Ot.prp. nr. 70 om Lov om eigedomsregistrering hvor det heter i merknaden til § 21 

Fastsetjing av offisielle adresse at ”… Departementet føreset at bruk av 

matrikkelnummerforma etter kvart går ut, og at vegadresseforma blir innført som felles form 

for heile landet..”. 

 

Det anbefales at kommunen tildeler vegadresser i spredt bebygde områder og i hyttefelt. Det 

er behov for å etablere nye adresseparseller (vegnavn) for å få et logisk oppbygd 

adressesystem i kommunen. Veger i distriktene (gjelder blant annet skogsbilveger og veger til 

fritidsbebyggelse) vil søkes gitt vegadresser (så langt dette er teknisk og praktisk mulig) og 

innenfor de reglene for adressering som foreligger. Vegnavntildeling er en demokratisk 

prosess, hvor blant annet aktuelle høringsinstanser skal medvirke. 

 

Det vises til at det aktuelle adresseringsarbeidet er en omfattende og krevende jobb for 

kommunen. Pr. dags dato vet en ikke om arbeidet trenger ekstra innsats for å utføre jobben. 

Dette må en eventuelt komme tilbake til på et senere tidspunkt.  

 

Kommunestyret vedtok i sak PS 31/14 i møte den 18.12.2014 en adresseplan for Lebesby 

kommune 2015 – 2017. I denne var det lagt opp til at Formannskapet skulle delegeres 

avgjørelsesmyndighet for navnsetting, men i ettertid har det blitt opprettet et utvalg for plan-, 

teknisk og miljø (PTM) som har overtatt flere av ansvarsområdene fra Formannskapet. Det er 

vurdert at det endelige vedtaket om navnsetting bør ligge på et høyest mulig nivå og det 

legges derfor opp til at kommunestyret beholder sin avgjørelsesmyndighet for disse sakene. 

Utvalg for plan-, teknisk og miljø foreslåes utnevnt til navneutvalg for adresseringen og 

innstiller navneforslag frem til endelig avgjørelse i kommunestyret. Arbeidet med kartlegging 

av ny adresseparseller er igangsatt, men på grunn av stor arbeidsmengde er ikke dette 

arbeidet sluttført. 

 

Det er viktig at kommunen får igangsatt og gjennomført adresseprosjektet. Et velfungerende 

vegadresseringsystem har særlig betydning i forhold til liv og helse – dvs. å forebygge 

forsinkelser, unngå misforståelse og oppklare uklarheter i tilknytning til ”riktig” adresse. 

 

Det vises til at Lebesby kommune har vedtatt delegasjonsreglement hvor myndigheten til å 

fatte enkeltvedtak etter Lov om eigedomsregistrering av 17. juni 2005 for forvaltning av 

kommunens adressemyndighet og oppgaver etter lovens § 21 med tilhørende forskrifter er 

tildelt Rådmannen. 

 

Lov om eigedomsregistrering § 21 Fastsetjing av offisiell adresse 

”Kommunen fastset offisiell adresse. Før kommunen gjer endeleg vedtak om offisiell adresse, 

skal dei som vedtaket får verknad for, få høve til å uttale seg. Departementet kan i forskrift gi 

nærare regler for utforming, tildeling, endring og skilting av offisiell adresse, og om 

kommunen sitt høve til å fastsetje utfyllande lokale forskrifter.” 

 

I forhold til det planlagte adresseprosjektet er kommunestyret avgjørelsesmyndighet for saker 

etter Lov om stadnamn, jfr. Lov av 18.5.1990 nr. 18. Selve prosessen for å finne navn til de 

forskjellige vegene vil gå ut på å få innspill fra innbyggerne gjennom innspill, som vil bli 

behandlet av et navneutvalg (Utvalg for plan-, teknisk og miljø (PTM)).  



 

Det anbefales at kommunen følger de nasjonale råd og anbefalinger (blant annet bruker de 

veiledere og faglig tilrådninger som er utarbeidet av Statens Kartverk) når det mer detaljerte 

arbeidet mht. navnsetting skal gjennomføres. Det har i forbindelse med denne prosessen også 

blitt utarbeidet en adresseplan for Lebesby kommune som er ment som et hjelpemiddel under 

dette arbeidet. 

 

Lebesby kommune har i dag veinavn som både ender på – vegen og – veien. Det anbefales at 

kommunestyret gir klare føringer for hvilken av de to endingene som skal benyttes for å påse 

en helhetlig navnsetting. Det anbefales at etterleddet/ endingen – vei(en) benyttes både for 

nye og eksisterende veinavn i kommunen. Dersom dette blir vedtatt vil alle berørte navn få 

endingen – veien. Det vil også bli igangsatt prosesser med å endre eksisterende veinavn med 

– vegen til – veien. Noen eksempler på eksisterende navn: 1000 Strandvegen, 1200 

Mollavegen, 1300 Trottvikveien, 1305 Snattvikveien, 1307 Myrveien.  

 

På bakgrunn av ovenstående anbefales det at kommunen arbeidet med overgang fra 

matrikkeladresse til vegadresse for hele kommunen gjennomføres. Kommunestyret anbefales 

også å utnevne utvalg for plan- teknisk og miljø (PTM) som navneutvalg for å gjøre 

navnsettingen av vegene raskere. I tillegg anbefales det at det reviderte utarbeidede 

adresseplan for Lebesby kommune 2018-2020 og Forskrift for adressetildeling og 

adresseforvaltning, Lebesby kommune, Finnmark godkjennes for å gi føringer for hvordan 

prosessen med adressering skal gjennomføres. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


