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Arkivsak: 16/302   

Sakstittel:  OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEGADRESSER I 

LEBESBY KOMMUNE  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften kap. 12 sendes forslag til nye 

adressenavn ut på høring til lag og foreninger, samt utleggelse av adresseforslagene for 

kommunens øvrige befolkning. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Oversikt over aktuelle adresseparseller, Lebesby kommune 

2. Kartutsnitt over adresseparseller. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Fastsetting av adressenavn på alle veier og områder i Lebesby kommune er en del av et 

nasjonalt arbeid med overgang fra matrikkeladresser til veiadresser. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet forutsetter at matrikkelnummer går ut, og at veiadresser blir 

innført som en felles adresseform for hele landet (Ot. prp. 70 (2004-2005) Om lov om 

eiendomsregistrering). 

 

Lebesby kommune er i startfasen av dette arbeidet og teknisk etat har delt kommunens veier 

og områder inn i adresseparseller hvor det fra før av bare er matrikkeladresser (gnr, bnr, fnr). 

Pr. i dag er det ca. 800 matrikkeladresser som skal endres til vei- og områdeadresser. 

Områdeadresser er adressering i områder uten vei (eks. hytteområder). 

 

Utvalg for plan, teknisk og miljø er kommunens navneutvalg, jfr. kommunestyrets vedtak PS 

13/18 datert 17.4.2018, som gjelder vedtak av kommunal adresseforskrift.  

 

Lovgrunnlag:  

Det er matrikkelforskriften § 51 som gir kommunen hjemmel til å fastsette adressenavn:  

”Kommunen skal tildele alle gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell  

adressering, et navn som er entydig innenfor kommunen. Skrivemåten fastsettes etter reglene 

i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.”  

 

Næringsutvikling: 

Ved fastsettelse av adressenavn og nummer vil det bli lettere for bedrifter i kommunen å 

informere sine samarbeidspartnere om stedsadressen til sine lokaler. 

 

Infrastruktur: 

Kvalitetsheving av digitale system for ruteplanlegging. (GPS osv.) 

 



Folkehelse: 

Ved fastsettelse av adressenavn og nummer på alle hytter, boliger og næringsbebyggelse vil 

utrykningskjøretøy finne raskere fram til bestemmelsesstedet, noe som igjen vil skape større 

trygghet for folk. 

 

Vurdering: 

Teknisk etat som kommunens adressemyndighet har gjennomgått og kartlagt hele området til 

Lebesby kommune for å foreslå nye adresseparseller i forbindelse med overgangen fra 

matrikkeladresse til veiadresser. 

 

Kommunen har i dag ca. 800 adresseenheter som skal få ny veiadresse. Teknisk etat har 

utarbeidet et forslag for å dekke disse enhetene med 140 nye adresseparseller. Dette utgjør 75 

områdeadresseparseller og 65 veiadresseparseller. 

 

Det høye antall nye veiparseller ligger i at det må etableres områdeadresseparsell for hver vik 

som inneholder adresseenhet uten vei (75 stk). På veiene i kommunen kunne det vært gitt et 

navn på lange strekninger som eksempelvis fra Ifjord og til Kunes, men dette ville ha medført 

at kommunen hadde fått enorme adressenummer godt opp i tusentallet. Adressemyndigheten 

har derfor valgt å foreslå flere mindre veienheter i de områdene hvor det er etablert 

adresseverdige enheter. Dette øker antall veiparseller (65 stk), men samtidig vil 

nummerserien være på et lavere tall og lettere for folk flest å huske. 

 

Valg av adresseparseller og utforming er kommunens ansvar og er ikke grunnlag for høring 

blant kommunens innbyggere. Derimot er navnet som skal benyttes på de aktuelle 

veiparsellene grunnlag for høring. Det er kommunestyret i Lebesby som endelig vedtar de 

navn som til slutt skal brukes på de nye område- og veiparsellene. Men veien frem til dette er 

krevende. Når kommunen har mottatt forslag til nye veinavn må dette sjekkes ut mot 

språkrådene for å avklare godkjent skrivemåte for navnet. Når de endelige navnene er avklart 

vil dette bli fremlagt Kommunestyret for endelig vedtak av veinavn. 

 

Kommunen skal først ta standpunkt til forslaget for adressenavn og legge dette ut på høring 

til aktuelle instanser som så skal ha mulighet til å kunne gi forslag til navn på de fremlagte 

område- og veiparsellene i kommunen. For å gi innbyggerne mulighet til gi forslag og delta, 

skal ikke denne høringen ha mindre enn 6 ukers frist. Det bør også tas hensyn til ferietid. 

 

Det er her fremlagt forslag til område- og veiadressenavn for 140 nye parseller i Lebesby 

kommune og det anbefales at PTM vedtar at dette forslaget blir lagt ut på høring i 

kommunen. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 



 


