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HØRING - LOKAL FORSKRIFT FOR NAVNSETTING, ADRESSERING OG ADRESSEFORVALTNING 
FOR GAUSDAL KOMMUNE  
 
Vedlegg:  
Forslag til lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning i Gausdal 
kommune. 
 
SAMMENDRAG: 
For blant annet å sikre rettsgrunnlaget som kreves for å pålegge private parter plikter og 
gjennomføre tiltak på en ensartet måte, foreslår administrasjonen at det innføres en lokal 
forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning i Gausdal. Administrasjonen 
foreslår at forslag til forskrift legges ut på offentlig ettersyn og sendes på høring.  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Gausdal kommune har siden den første adresseringa på 1990-tallet hatt egne lokale regler 
for adressering og adresseskilting. Disse reglene var basert på lovverket den gang. Siden er 
delingsloven erstattet av matrikkelloven og Kartverket ga ut revidert adresseveileder i 2021.  
 
Nå skal fjellområdene adresseres. Da er det viktig at skilting av bygninger blir hensiktsmessig 
utført, og at vinter- og sommeradkomst registreres.   
 
Kommunen kan lage utfyllende regler om tildeling av adresser, jf. matrikkelforskriften § 59. 
For blant annet å sikre rettsgrunnlaget som kreves for å pålegge private parter plikter og 
gjennomføre tiltak på en ensartet måte, foreslår administrasjonen at det innføres en lokal 
forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning. Kartverket er sammen med 
Statsforvalteren høringsinstans for lokale adresseforskrifter.  
 
En lokal forskrift skal ikke gjenta det som er hjemlet i lov eller sentral forskrift, men være et 
utfyllende, lokalt tillegg. 
 
Kommunestyret er kommunens adressemyndighet, men kan delegere ansvaret etter 
kommunens vedtatte delegasjonsreglement.  
 
VURDERING: 



  
 
 

  
 
 

 

 
For blant annet å sikre rettsgrunnlaget som kreves for å pålegge private parter plikter og 
gjennomføre tiltak på en ensartet måte er det viktig å få på plass en lokal forskrift.  
 
Administrasjonen foreslår at foreliggende forslag til lokal forskrift for navnsetting, 
adressering og adresseforvaltning for Gausdal kommune legges ut til offentlig ettersyn og 
sendes på høring til Statens kartverk og Statsforvalteren i Innlandet. Høringsfristen settes til 
8 uker etter kunngjøring.  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Foreliggende forslag til lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning for 
Gausdal kommune legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til Statens kartverk og 
Statsforvalteren i Innlandet. Høringsfristen settes til 8 uker etter kunngjøring. 


