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______________________________________________________________________  

Forskrift navnsetting, adressering og adresseforvaltning for Hole kommune.  

 

Hjemmel: Fastsatt av Hole kommunestyre xx.xx.2020 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 

om eiendomsregistrering (matrikkellova) § 21, jf. forskrift 26. juni 2009 nr 864 om 

eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 59 og lov 18. mai 1990 nr 11 om stadnavn.  

 

§ 1. Adressemyndighet  

Rådmannen v/ avdeling for Arel, byggesak og miljø er kommunens adressemyndighet. 

Adressemyndigheten er ansvarlig for adresseforvaltning i kommunen, og skal adressere i 

henhold til lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) og tilhørende forskrifter. 

Adressemyndigheten deler inn kommunens veinett i adresseparseller som saksforberedende 

arbeid for tildeling av offisiell adresse i form av adressenavn og –nummer. 

 

§ 2. Navnemyndighet  

Levekårsutvalget er navnemyndighet og har det overordnede ansvaret for navnsetting og gjør 

vedtak om skrivemåten av adressenavn etter reglene i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn. 

Navneutvalget, et arbeidsutvalg oppnevnt av Formannskapet 04/03/1998 sak F-16/98, 

fremmer forslag til adressenavn. Navneutvalget behandler forslag om nye veinavn, legger disse 

ut på høring og sender over forslag til veinavn til Språkrådet for tilråding om skrivemåte før 

navnet 2. gangbehandles i Navneutvalget, og så behandles for vedtak i Levekårsutvalget. 
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§ 3. Offisiell adresse 

Med offisiell adresse menes: 

a) Veiadresse angitt av veinavn, adressenummer (husnummer) og ev. bokstav 

b) Matrikkeladresse, angitt med gårdsnummer, bruksnummer og ev. festenummer 

og/eller undernummer dersom det er flere bygninger på samme eiendom. 

Til offisiell adresse kan det også høre med et bruksenhetsnummer (bolignummer) dersom det er 

flere boenheter i den samme bygningen, og/eller et adressetilleggsnavn etter § 54 i 

matrikkelforskrift. 

 

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

 

§ 4. Nærmere om adressemyndighetens og navnemyndighetens arbeid 

Ved innføring av veiadresser bestemmer adressemyndigheten hvilke veier som 

utgjør en adresseparsell. Inndeling i adresseparseller med angitt start- og sluttpunkt vises på 

kartoversikt utarbeidet av adressemyndigheten. 

Navnemyndigheten bestemmer navn og skrivemåte for de enkelte adresseparseller. Aktuelle 

lag og foreninger og enkeltpersoner i kommunen skal gis anledning til å komme med forslag 

til navn. Når adressenavn er bestemt, tildeles adressenummer av adressemyndigheten. 

For nye bolig- og hyttefelt hvor veiadresser skal benyttes, bør adressering skje samtidig eller 

snarest etter godkjenning av plan, slik at ikke «tilfeldige» navn kommer i varig bruk. 

 

§ 5. Prinsipp for valg av adressenavn 

Følgende skal legges til grunn for valg av adressenavn: 

a) Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering, også der veien krysser 

kommunegrenser 

b) Navnet må være unikt for kommunen, og bør heller ikke kunne forveksles med andre 

navn i kommunen eller nabokommunen Ringerike så lenge man har felles blålyssentral. 

c) Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjon og bør passe på stedet. 

d) Navnene bør være varierte. 

e) Navnet må ikke virke støtende eller komisk. 

f) Navnet bør være lett å skrive og uttale. 

g) Navn på nålevende personer skal ikke brukes. Navn på avdøde personer eller 

fantasipersoner skal bare brukes når det er særlige grunner for dette. 

h) Skrivemåten skal bygge på den lokale uttalen og ellers følge gjeldene regler for 

skrivemåten av stedsnavn. 
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§ 6. Skilting 

Kommunen er ansvarlig for oppsetting og vedlikehold av veiskilt og andre adressenavnskilt 

for kommunale og private veier. For riks- og fylkesveier har regionveikontoret dette ansvaret. 

 

Enhver grunneier eller fester som får tildelt adressenummer til bygg eller eiendom i 

veiadresse, har plikt til selv å bekoste, sette opp og vedlikeholde nummerskilt og ev. nødvendige 

henvisningsskilt på eiendommen etter nærmere regler angitt i § 7. 

 

For eksisterende bygg/eiendommer som får tildelt adressenummer i veiadresse, skal 

nummerskilt være oppsatt innen 6 mnd. etter at adressetildelingen er gjort kjent.  

For nye bygg skal nummerskilt være oppsatt før bygget tas i bruk.  

Adressemyndigheten kan føre kontroll med at ovenstående regler blir fulgt og gi de nødvendige 

pålegg. 

 

§ 7. Skilting, plassering, materiale og utforming 

Adressenummerskilt skal som hovedregel stå ca. 2,5 meters høyde over bakken, godt synlig ved 

inngangsdør. 

 

Der det er vanskelig å se skiltet fra vegen, skal nummerskilt også settes på port eller særskilt 

stolpe i gjerdelinjen ved innkjørselen. 

 

Adressenummerskilt og henvisningsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt og 

holdbart materiale. Adressenummerskiltene skal ha svarte tall og ev. bokstaver på hvit bunn. 

 

Størrelsen på skiltene skal være i samsvar med skiltveilederen gitt i adresseveilederen 

utgitt av Statens kartverk. 

 

Andre skilttyper kan, etter godkjenning av adressemyndigheten, benyttes. Slike skilt 

må også være av varig materiale, ha tydelige tall og ha god kontrast mot bakgrunnen. 

 

§ 8. Klageadgang 

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

 

§ 9. Ikrafttreden 

Disse bestemmelser trer i kraft når de er vedtatt av kommunestyret og lovlig kunngjort. 
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