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1. INNLEDNING

Vågsøy kommune har satt i gang arbeidet med å innføre offisielle vegadresser i
kommunen. Vedtaket om å erstatte matrikkeladresser med vegadresser i hele
Vågsøy kommune ble vedtatt som del av prosjekt 1032 «Kvalitetsheving av kart og
matrikkel i Vågsøy kommune». Tildeling av adresser vil inngå som Del 3 i
ovennevnte prosjekt.
Arbeidet er i tråd med anbefalinger fra blant annet Geodatautvalget for Sogn og
Fjordane og Hordaland, samt Miljøverndepartementet. I Geodataplan for Hordaland
og Sogn og Fjordane, vedtatt 06.12.2012, ble det vedtatt at en vil følge opp det
nasjonale prosjektet for overgang fra matrikkeladresser til vegadresser /
områdeadresser. Alle kommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane skal i løpet av
2013 ha satt i gang arbeidet for å gå over til vegadresser.
Det har vært et sterkt ønske fra blant annet utrykningsetater at samtlige kommuner i
Norge går over til bruk av vegadresser og ikke kun baserer seg på matrikkeladresser.
Bruk av vegadresser vil ha flere positive virkninger, blant annet raskere responstid
ved for eksempel utrykning.
Ved oppstart av adresseringsarbeidet hadde Vågsøy kommune totalt 2971 adresser.
Hvorav 778 av disse er tilknyttet vegadresser, og de resterende 2193 forholder seg i
dag kun til matrikkeladressen. De etablerte vegadressene er i Måløy. Kommunen vil i
størst mulig grad unngå omadressering av allerede eksisterende og vedtatte
vegnavn, der det ikke er et sterkt behov for det.
Praktiserende og historiske steds- og vegnavn vil tillegges mye vekt ved
adresseringsarbeidet, men det må også tenkes på at vi først og fremst adresserer for
de som ikke er lokalkjent i kommunen.
Lovgrunnlag:
 Forskrift om offentlige vegskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger
(Skiltforskriften)
 Lov om vegtrafikk (Vegtrafikklova)
 Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova)
 Lov om stadnamn (Stadnamnlova)
 Forskrift om eiendomsregistrering (Matrikkelforskriften)
 Kartverkets adresseveileder – Om tildeling og forvaltning av adresser etter
matrikkellova
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2. ADRESSERINGSOMRÅDE





Vågsøy kommune defineres som ett adresseringsområde. Adresseparsellene er
inndelt i 8 områder. Hvert adresseringsområde er gitt en egen firesifret gatekode.
Totalt er det 8 ulike nummerserier, dette er gjort for lettere å holde oversikt over
hvilken del av kommunen adresseparsellene befinner seg i.
Et adresseringsområde er et geografisk område som det er naturlig å se på som
en samlet enhet i forhold til adressesystemet.

3. HVA ER EN OFFISIELL ADRESSE?





Offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bruksenhet,
bygningsdel, eiendom eller annet objekt som er registrert med egen
matrikkelkode.
En adresse besår av: ett adressevegnavn (adresseparsell), adressenummer
(husnummer), og eventuelt et bruksenhetsnummer og adressetilleggsnavn.
Offisielle adresser skal hjelpe publikum, redningstjenester og andre med enkelt å
finne fram til personer, firmaer etc.

4. HVA ER EN MATRIKKELADRESSE?






Adresse i form av gårds- og bruksnummer, samt eventuelt feste- og
seksjonsnummer.
Matrikkeladresse tildeles alle eiendommer ved registrering i Statens Kartverk.
Matrikkeladresser er ment brukt som adresse i påvente av en vegadresse.
Man vil ikke «miste» matrikkeladressen, denne vil alltid ligge i bunn.
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5. HVA ER FORSKJELLEN MELLOM OFFISIELL ADRESSE OG POSTADRESSE?





En offisiell adresse er stedet der adresseobjektet er plassert / ligger.
Postadresse er leveringsadresse for post og inneholder i tillegg til vegadressen
også et postnummer og et postnavn. Postadressa kan også være til en postboks
(postboks og nr. istedenfor for veg-/gateadresse).
Om ikke annet er avtalt med Posten, vil den nye vegadressen nå også være
postadresse sammen med postnummer og poststednavnet.

Matrikkeladresse vs vegadresse:

Figur 1 eksempel på en persons adresse dersom den offisielle adressen er en vegadresse, vs.
figur 2 som viser matrikkeladresse. Mye av adresseinformasjonen som skal hjelpe en å finne frem
blir borte når eksempelvis Posten må bruke matrikkeadresse som offisiell adresse.

6. HVA ER ET ADRESSEOBJEKT?





Alle faste eiendommer, bedriftslokaler, fritidseiendommer og i mange tilfelle
tomter, blir definerte av lovverket som et adresseobjekt.
Adresseobjektet blir tildelt en offisiell adresse satt sammen av: adressevegnavn,
adressenummer (husnummer) og eventuelt bruksenhetsnummer og
adressetilleggsnavn.
Er det flere boenheter med samme ytterdør, benytter en i tillegg et
bruksenhetsnummer for å identifisere boenhetene.

7. HVA ER ET BRUKSENHETSNUMMER?





I bygninger med flere boenheter med felles inngang, skal hver boenhet ha et eget
nummer for å identifisere boenhetene. Dette gjelder for eksempel blokkleiligheter
eller flermannsboliger med samme ytterdør.
Huseier får tilsendt et oblat med bruksenhetsnummer som skal festes på eller ved
inngangsdøra til boenheten. Oblatet blir sendt direkte til huseier / hjemmelshaver
som må distribuere dette videre til eventuell leietaker.
Ved flytting til eller fra en eiendom med bruksenhetsnummer, gir man dette
nummeret til Folkeregisteret i tillegg til vegadresse og husnummer.
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8. HVA ER EN ADRESSEPARSELL?





Den delen av vegnettet som skal ha samme adressenavn kalles adresseparsell
En adresseparsell er en gate, vegstrekning, plass, område (øyer/hytteområder)
eller sti som har eller som kan få tildelt eget adressevegnavn.
En adresseparsell skal ha start og sluttpunkt på naturlige geografiske steder, slik
som vegkryss, vegdeler ved broer eller andre klare naturlige punkt.

9. HVA ER ET ADRESSETILLEGGSNAVN?






Adressetilleggsnavn er et nedarvet bruksnavn eller navn på en institusjon eller
bygning, brukt som del av den offisielle adressen.
Dette vil blant annet si at når adressa gjelder et gårdsbruk, kan den som har
hjemmel i grunnboken til eiendommen (eier) kreve at den offisielle adressen også
skal omfatte gården sitt bruksnavn, dersom navnet faller språklig og geografisk
sammen med et nedarva stedsnavn, jf. Lov av 18. mai 1990 nr. 11 og Stadnamn.
Dette gjelder også det man kan kalle kulturhistoriske bruksnavn, samt navn på
særlig kjente institusjoner eller bygninger som også kan være med som slikt
adressetilleggsnavn, dersom allmenne hensyn taler for det.

10. HVORDAN BLIR ADRESSENUMMER TILDELT?









Ansvarlig avdeling i kommunen tildeler adressenummer (husnummer) og
bruksenhetsnummer.
Hovedregelen er at hus på venstre siden av veien får partallsnummer og hus på
høyre siden får oddetallsnummer. Vågsøy kommune har valgt å videreføre den
praksisen som er benyttet i Måløy by per i dag. Dette vil gi partall på høyre side
og oddetall på venstre side, jf. matrikkelforskriftens § 52 m/ kommentar.
I områder med spredt bebyggelse vil man benytte avstandsnummering. Dette vil
gi et husnummer per 10 meter veg. For eksempel så vil et hus som har avkjøring
på venstre side 2570 meter fra startpunktet få tildelt husnummer 257. Ligger det
på høyre side av veien vil det få nr. 258. Ligger det 18 km fra startpunktet vil det
få nr. 1801 om det ligger på venstre side og 1800 om det ligger på høyre side av
veien fra startpunktet av adresseparsellen.
Der adresseparsellen er et område vil nummereringen gå frem av skilt på plassen
(områdeskilt).
De eiendommer som i dag er tilknyttet vegadresse, men som ikke har
husnummer, må merke sine eiendommer. Plan og utvikling kan svare på hvilket
husnummer man har dersom det er usikkerhet rundt dette.

11. VALG AV OFFISIELT ADRESSEVEGNAVN







Kommunen v/ prosjektgruppen deler inn vegnettet og avgrenser områder (t.d. ei
øy) i egne adresseparseller.
Formannskapet vedtar vegnavn og områdenavn (adresseparsellnavn) etter
innstilling fra prosjektgruppen.
Lokale lag- og foreninger samt privatpersoner vil få mulighet til å fremme forslag
om navn til vegene i kommunen.
Kommunen prøver så langt det er råd, å ta vare på kulturverdier i lokale
stedsnavn.
Det skal også tas hensyn til muntlig bruk av navn slik at en unngår forvekslinger
ved oppringning til nødetater, bestilling av transporttjenester med mer.

6




Man vil legge opp til unike navn innenfor kommunegrensen samt se på
navngivingen til våre nabokommuner (Eid, Selje og Vanylven).
Før politiske organ i kommunen treffer sine vedtak, vil saksdokumentasjon bli lagt
ut til offentlig høring.

12. SKILTING AV ADRESSENE










Adressene skal skiltes slik at ukjente lett skal kunne finne til fram til adressen,
også når det er mørkt.
Kommunen har ansvaret for å sette opp og vedlikeholde adressevegnavnskiltene.
Kommunen har og ansvaret for å sette opp tilvisningsskilt ved sideveier / stier
samt områdeskilt der dette skal opp.
Huseier har ansvar for skilting av adresseobjektet (eiendommen) og må stå for
bekostningen med dette, jf. lokal adressetildelingsforskrift §§ 7,8 og 9.
Skiltet skal være utformet i samsvar med gjeldende standard og plassert slik at de
er godt synlige, jf. lokal adressetildelingsforskrift §§ 7, 8 og 9 og Adresseveileder
fra Statens Kartverk.
Dersom du oppdager at kommunale skilt er ødelagte, bør du snarest mulig
opplyse Drift og Anlegg i kommunen om dette.
Huseier har 3 måneder fra tildeling av offisiell adresse er gjort kjent til
eiendommen må være merket.
De huseiere som fra før har offisiell adresse, men som ikke har merket sine
eiendommer har 3 måneder fra mottatt brev vedrørende husnummermerking.

13. VARSLING

De hjemmelshavere som vil bli direkte berørt ved tildeling av vegadresser vil få varsel
tilsendt på folkeregistrert adresse. Hjemmelshaver plikter å informere eventuelle
leietakere om endringen.
14. MELDE FRA OM NY ADRESSE

Huseier har plikt til å informere leietaker om ny adresse for eiendommen.
Når veger og adresser blir ført i matrikkelen vil disse opplysningene bli direkte
overført til folkeregisteret, statistisk sentralbyrå, posten, Norge digitalt parter og
Norsk eiendomsinformasjon (NE).
Du er selv ansvarlig for å informere andre som trenger å vite om din nye adresse.
15. ENDRING AV OFFISIELL ADRESSE

Kommunen kan endre tildelt(e) adresse(r). Dette blir gjort etter retningslinjer i
regelverket og når kommunen finner det nødvendig. Kommunen vil i størst mulig
grad unngå omadressering der det ikke er et sterkt behov for det. En adresseendring
er et enkeltvedtak på linje med adressetildeling og vil bli varslet på samme måte.
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16. DIVERSE

Det er Plan- og utvikling v/ prosjektgruppen i kommunen som har ansvaret for
gjennomføringen av prosjektet. Prosjektgruppen svarer til Rådmannen, og innstiller
blant annet adressevegnavn / områdenavn til Formannskapet for behandling på
politisk plan. Før vedtak fattes vil saksdokumentasjon bli lagt ut til offentlig høring på
blant annet kommunens hjemmeside.
Mer informasjon og skjema for innsending av forslag på adressevegnavn finner man
på www.vagsoy.kommune.no.
17. HVEM KAN SVARE PÅ SPØRSMÅL?

Dersom de har spørsmål til innholdet i denne brosjyren eller til selve prosessen kan
prosjektgruppen svare på spørsmål, informere mer om tildeling av vegadresser og
generelt om det arbeidet som pågår.
På våre hjemmesider, www.vagsoy.kommune.no, vil det legges ut informasjon
fortløpende gjennom prosjektet, som oversikt over adresseparseller, foreslåtte og
vedtatte vegnavn med mer.

Kontakt oss på følgende måte:
Vågsøy kommune
v/ Plan og utvikling
Postboks 294
6701 MÅLØY
Kontaktperson: Silje Bøe Tubbene
Telefon: 57 84 50 00
E-post: post@vagsoy.kommune.no
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