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Lokal adresseforskrift i Hole kommune 
 
 
 
I henhold til Lov om stadnamn, Forvaltningsloven og Hole kommunes delegasjonsreglement legges 
forslag til «Lokal adresseforskrift for Hole kommune» ut på høring av Levekårsutvalget, etter 
anbefaling fra Navneutvalget. 
 
 

Navneutvalget - 001/20 

31.03.2020  
Møtebehandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK - Navneutvalget: 
I henhold til Lov om stadnamn, Forvaltningsloven og Hole kommunes delegasjonsreglement legges 
forslag til «Lokal adresseforskrift for Hole kommune» ut på høring av Levekårsutvalget, etter 
anbefaling fra Navneutvalget. 
 

 

Levekårsutvalget - 008/20 

12.05.2020  
Møtebehandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK - Levekårsutvalget: 
I henhold til Lov om stadnamn, Forvaltningsloven og Hole kommunes delegasjonsreglement legges 
forslag til «Lokal adresseforskrift for Hole kommune» ut på høring av Levekårsutvalget, etter 
anbefaling fra Navneutvalget. 
 

 

Sammendrag 
Det er ønskelig å få vedtatt en lokal adresseforskrift for Hole kommune, i hovedsak for å få stadfestet 
hva Navneutvalgets oppgaver er som navnemyndighet og hva administrasjonens oppgave er som 



 
 

adressemyndighet. 
 

Saksopplysninger 
I 1998 ble «Navneutvalget» oppnevnt av Formannskapet. I henhold til Hole kommune sitt 
delegajonsreglement er «lov om stadnamn» underlagt Levekårsutvalget. 
 
I dag behandler Navneutvalget forslag om nye veinavn, legger disse ut på høring og sender over 
forslag til veinavn til Språkrådet for tilråding om skrivemåte før navnet andregangsbehandles i 
Navneutvalget, og så sluttbehandles i Levekårsutvalget. 
 
Det er ønskelig å få denne praksisen formalisert gjennom en lokal adresseforskrift, og få tydeliggjort 
administrasjonens oppgave som adressemyndighet og Navneutvalgets oppgave som 
navnemyndighet. 
 
Den lokale forskriften er laget etter mal på lokale adresseforskrifter gitt av Kartverket. 
 
Etter høringsperioden blir det lagt opp til endelig vedtak av forskriften i Kommunestyret, og så  
sendes den vedtatte forskriften inn til Norsk Lovtidend for kunngjøring. 
 

Vurderinger 
 
Administrasjonen finner at det er behov for en formalisering av den nåværende praksisen 
vedrørende tildeling adresser og nye veinavn. Den vedlagte lokale adresseforskriften legger til rette 
for en mer korrekt saksbehandling i henhold til lovverket, av både adresser og veinavn. 
 

Konklusjon  
 
Administrasjonen ber om at forslag til «Lokal adresseforskrift for Hole kommune» legges ut på 
høring. 
 
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Lov om stadnamn 
Forvaltningsloven 
Matrikkelloven 
Delegasjonsreglementet til Hole kommune 
 
 

Vedlegg: 
Forslag til lokal adresseforskrift for Hole kommune 
 
 
 
 


