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Møtedato

Rådmannens innstilling
Namdalseid kommune godkjenner med hjemmel i Matrikkelloven kap. 4 § 21 og
Matrikkelforskriftens § 59 at adresseforskriften for Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag
sendes ut på offentlig høring og ettersyn til Fylkesmannen og Kartverket.
Høringsfrist 6 uker fra mottatt melding om vedtak/kunngjøring.

Dokumenter i saken

Vedlegg
Nr.

Tittel

1

Forslag til forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Namdalseid kommune,
Nord-Trøndelag

Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok i 2012 adresseplan for Namdalseid kommune.
Arbeidet med adressering er nå kommet i gang og en ser/er blitt anbefalt å ha en lokal
adresseforskrift.
Kommunen kan fastsette lokal adresseforskrift der en gir bestemmelser for hvilke
prinsipp/regler som skal gjelde for tildeling av adressenummer og adressenavn, hvor i
kommunens organisasjon adresse- og navnemyndighet skal ligge og hvilke oppgaver som ligger
til de ulike ansvarsområdene, eksempelvis skilting og skiltansvar, navneansvar med mer.
Adresseveilederen fra Statens Kartverk vil også gi utfyllende retningslinjer.
Forskriften kan blant anna si noe om:
 hvor kommunens adressemyndighet skal ligge og hvilke oppgaver den har
 hvor kommunens namnemyndighet skal ligge og hvilke oppgaver den har
 regler/prinsipp for tildeling av adressenummer
 regler/prinsipp for valg av adressenamn
 skilting der det går fram hvem som har ansvar for å sette opp skilta og skiltas utforming
og materiale
 iverksetting
Kommunestyret godkjenner den lokale adresseforskrifta og den skal kunngjørast i Norsk
Lovtidend.
Før en lokal adresseforskrift vedtas, skal den på høring til Kartverket og til Fylkesmannen.
Høringsfrist skal normalt være tre månader, men ikkje mindre enn seks veker.

Vurdering
Rådmannen anbefaler at Namdalseid kommune godkjenner med hjemmel i Matrikkelloven kap.
4 § 21 og Matrikkelforskriftens § 59 at adresseforskriften for Namdalseid kommune, NordTrøndelag sendes ut på offentlig høring og ettersyn til Fylkesmannen og Kartverket.
Høringsfrist 6 uker fra mottatt melding om vedtak/kunngjøring.

