
Forslag til adresseforskrift for Gausdal kommune 

Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Gausdal kommune. 

 

Hjemmel: Fastsatt av Gausdal kommunestyre xx.xx.2022 med hjemmel i lov av 17. juni 2005 nr. 101 
om eigedomsregistrering (matrikkelloven) § 21, jf. forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendoms-
registrering (matrikkelforskriften) § 59 og lov av 18. mai 1990 nr. 11 om stadnavn. 

 

§ 1. Adressemyndighet  

Kommunedirektøren er kommunens adressemyndighet. Adressemyndigheten har ansvar for at 
adresseforvaltningen i kommunen skjer etter reglene i matrikkelloven og tilhørende forskrift.  

 

§ 2. Navnemyndighet 

Kommunestyret er kommunens navnemyndighet.  

 

§ 3. Offisiell adresse  

Med offisiell adresse menes:  

Vegadresse eller områdeadresse angitt med navn, adressenummer (husnummer) og eventuell 
bokstav. Til offisiell adresse kan det også medhøre et bruksenhetsnummer (bolignummer) og/eller 
adressetilleggsnavn.  

Statens kartverks ”Adresseveileder” legges til grunn for tildeling av offisiell adresse. 

 

§ 4. Adressetilleggsnavn 

Særlig kjente institusjoner eller bygninger, grender, boligfelt, hyttefelt, osv. kan etter søknad eller 
behov gis et adressetilleggsnavn. Dette er et tillegg til vegadressen med adressenavn og 
adressenummer. 

 

§ 5. Adkomstpunkt 

Der adressepunktet ikke definerer atkomsten på en klar og entydig måte, skal kommunen i tillegg 
tildele et atkomstpunkt. Atkomstpunkt må legges til kjørbar veg der det vanligvis parkeres. 

Der det er forskjellig adkomst om sommeren og vinteren skal det være to atkomstpunkter for samme 
adressepunkt, ett for sommer og ett for vinteradkomst. Dette gjelder kun der vinteratkomst er stabilt 
fra år til år. 

 

§ 6. Skilting, plassering, materiale og utførelse 



Ansvar for skilting følger av § 57 Skilting i matrikkelforskriften. Kommunen har ansvar for skilting av 
gater, veger, stier, områder og plasser som er nødvendig for å oppnå god merking av adressene.  

 

§ 6.1 Adressenummerskilt skal så vidt mulig plasseres i 2,5 meters høyde godt synlig fra vegen det 
hører til. Der det er vanskelig å se skilt fra denne, skal adressenummerskilt settes opp på port eller 
særskilt stolpe i gjerdelinjen ved innkjørselen. Der det er flere adressenummer som ikke er synlig fra 
vegen det adresseres fra, skal det være et henvisningsskilt til disse. 

Adressenummerskilt og henvisningsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt materiale. 
Adressenummerskiltene skal ha svarte tall på hvit bunn.  

Det skal anvendes teksthøyde 105 mm. og skilthøyde 150 mm. 

 

§ 6.2 I fjellområder hvor det ikke er veg skal det settes opp skilt med veg- eller områdenavn og 
husnummer som er synlig ved inngangsdør.  

Skiltet skal være 8-15cm bredde og 4-5 cm høyde. 

Denne skilttypen brukes også i fjellområder der det ikke er vinterbrøytet veg. 

Skilt skal være satt opp når bygning tas i bruk. 

Enhver bygningseier har plikt til å bekoste, sette opp og vedlikeholde adressenummerskilt på 
eiendommen. 

Hvis husnummerskilt ikke blir montert etter skriftlig purring kan adressemyndigheten rekvirere 
oppsetting for huseiers regning. 

 

§ 7 Klageadgang  

Tildeling eller endring av adresse kan påklages i henhold til matrikkellova § 46.  

 

§ 8 Ikrafttreden  

Disse bestemmelsene trer i kraft etter endelig vedtak i kommunestyre og lovlig kunngjøring. Tidligere 
adresse- og skiltregler for Gausdal kommune erstattes av denne forskrift. 


