
Videreformidling av nye     

adresser 

• Alle nye veiadresser i over-

føres via Matrikkelen �l 

bl.a. Posten og Folke-

registeret og andre offent-

lige virksomheter. 

• Du må selv informere andre 

som trenger å vite om     

adressen din. 

• Huseier plikter å informere  

leietakere. 

• Posten anbefaler at post-

kassen merkes tydelig med 

adressen i �llegg �l post- 

mo"akers navn. 

 

Hvem kan svare på spørsmål? 

• Fagansvarlig oppmåling i    

kommunen kan gi deg mer     

informasjon hvis du har fle-

re spørsmål om �ldeling av      

offisielle veiadresser.  

 

 

Skil�ng 

• Kommunen har ansvaret for 

oppse'ng og vedlikehold av 

veinavnskilt og henvisningsskilt. 

• Huseier har 

ansvaret for å 

se"e opp skilt 

med adresse-

nummer. 

• Skiltene skal       

plasseres godt    

synlig, å kunne    

reflekteres i       

mørket. 

	KRØDSHERAD	KOMMUNE	

Kommunestyret vedtok 17.12.2015 at det skal �ldeles 

offisielle  veiadresser i Krødsherad kommune.  

 

Adressenavn og skilt skal sørge for at alle på en le" og 

forståelig måte kan finne frem �l bygninger, boliger og 

andre steder som man kan trenge å finne frem �l.  

 

Ved utrykning og ved distribusjon av offentlig og privat   

tjenestey�ng er veiadresser en stor fordel. 

 

Orientering	om	

adressering	

Telefon: 32 15 00 00 

E-post: 

Krodsherad.kommune@ 

krodsherad.kommune.no 



Hva er offisiell veiadresse? 

• Veiadresse består av et       

adressenavn, adresse-

nummer (husnummer) og ev 

et bruksenhetsnummer. 

• En veiadresse sier hvor en 

eiendom, bygning, bygnings-

del, bruksenhet eller et sted 

ligger, da den er �lkny"et en 

koordinat som gjør den søk-

bar i kartsystemer. 

• Det er kommunen som fast-

se"er offisielle adresser.  

• Adresser skal �ldeles byg-

ninger �l boligformål, fri�ds-

formål, nærings– og offentlig 

virksomhet. Adresser kan 

også �ldeles andre byg-

ninger/anlegg dersom kom-

munen finner de"e hensikts-

messig. 

• Har en bygning flere bruks-

enheter med felles inngang,  

skal hver bruksenhet (f.eks. 

bolig) ha eget bruksenhets-

nummer som da vil inngå i 

den offisielle adressen. 

Hva er et adressenavn? 

• Navn på gate, vei, s�, plass   

eller område. 

• Navnet skal være entydig     

innenfor samme kommune. 

Dvs. to veier kan ikke ha     

samme navn i samme         

kommune. 

Hva er forskjellen på offisiell 

adresse og postadresse? 

• Postadresse er leveringsadresse 

for post og inneholder i �llegg 

postnummer og poststed. Post-

adresse kan være en postboks. 

• Om ikke annet er avtalt med 

Posten, blir ny veiadresse også 

postadresse.  

Valg av adressenavn 

• Kommunestyret er kommu-

nens navnemyndighet.  

• Før vedtak fa"es, sendes 

navnene på høring. 

• Kommunen prøver så godt 

som mulig å ta vare på lokale 

stedsnavn. Navnene skal 

være entydige, sam�dig som 

de bør være le" å skrive og 

oppfa"e.  

• Skrivemåten av stedsnavn i 

adressesammenheng skal 

følge regelverket i ”Lov om 

stadnamn”. 

Hvordan blir nummer �ldelt? 

• Hus på høyre side av veien får 

oddetallsnummer, og hus på 

venstre side av veien får par-

tallsnummer. 

• I te"bygde strøk beny"es kant-

prinsippet hvor det tas utgangs-

punkt i starten av veien og 

nummereres fortløpende. 

• I spredtbygde strøk �ldeles ad-

ressenummeret i forhold �l ad-

ressens avstand fra veiens 

startpunkt, angi" i nærmeste 

hele 10-meter. F.eks. får et hus 

med avkjøring på høyre side 

430 m fra startpunktet, adres-

senummer 43. 

 


