
ADRESSER OG ADRESSERING I BERGEN KOMMUNE 
 
Hva er gateadresse? 
En offisiell adresse er en beliggenhetsbeskrivelse.   I kombinasjon med skilting og 
kart skal den hjelpe publikum, postverk, utrykningskjøretøy og lignende å finne 
frem raskt til rett sted. En offisiell adresse består av et gate-/veinavn og et 
husnummer og for flerboligbygg et bolignummer. 
 
Hva er en adresseenhet? 
Offisielle adresser skal brukes til å identifisere og stedfeste punkt som flere har 
behov for å finne frem til.  Hovedregelen vi arbeider etter, er derfor at alle inn-
gangsdører fra terreng som andre enn bruker ønsker å finne frem til, skal ha egen 
gateadresse.  Har du en dør som mangler adresse, hører vi gjerne fra deg. 
 
Hvordan tildeles gateadresser? 
Det er kommunens oppgave å tildele offisielle adresser.  Det kan tildeles adresser 
langs alle offentlige og private veier.  I Bergen kommune er ansvaret for 
adresseringen delt mellom en politisk del og en administrativ del. Navnsettingen er 
en politisk avgjørelse hvor myndighet ligger til Byrådet i Bergen, mens 
nummereringen er overlatt administrasjonen. 
 
Hvordan velges gate- og veinavn ut? 
Ved valg av navn er det viktig at navnet er entydig, slik at forvekslingsfaren blir så 
liten som mulig.  I selve navnet legges det vekt på å føre videre tradisjonsnavn 
som er registrert i området.  I viss grad brukes det også navn på kjente personer.  
Skrivemåten for stedsnavn er regulert i en egen lov om stedsnavn.  Forslag til nye 
navn på gater eller veier fremmes av Plan- og bygningsetaten etter at forslaget har 
vært forelagt Navnekonsulenten for Vestlandet.  Det endelige valget av hvilket 
navn avgjøres så av Byrådet i Bergen. 
 
Hvordan tildeles husnummer? 
Tildeling av husnummer er som nevnt en administrativ oppgave.  Hovedprinsippet 
er at en adresseenhet skal adresseres til den veien eller gaten den har atkomst fra.  
Adresseenheter på høyre side av veien sett fra gatens begynnelse får ulike 
nummer, mens enheter på venstre side får like nummer.  I tilfeller hvor det går 
 
 
 

stikkveier ut til siden, vil alle adresseenheter langs stikkveien få nummer etter 
hvilken side den går ut fra. 
 
 
Hvordan blir det skiltet? 
Når et navnevedtak er fattet, setter kommunen opp navneskilt.  Navneskiltene er 
vesentlig for at adresseverket skal fungere etter sin hensikt.  Vi ber derfor om at 

det vises hensyn overfor skiltene.  Dersom du oppdager at et skilt er fjernet eller 
ødelagt, hører vi gjerne fra deg! 
 
Det enkelte husnummer er huseierens ansvar.  
Husnummeret er også et viktig element i et godt 
adresseverk.  Skiltene må derfor være utformet og 
plassert slik at de er lette å finne og lette å lese.  I 
Bergen kommune ønsker vi at flest mulig bruker 
standard husnummerskilt og at skiltet plasseres til 
venstre for inngangsdøren eller – dersom døren 
ligger langt fra veien – på venstre side av porten, 
eller annet lett synlig sted. 

Kvartalsskilt og anvis-
ningsskilt settes opp av 
kommunene etter behov.  
Kvartalsskilt setter vi 
kun opp i sentrum, mens 
anvisningsskilt brukes 
på stikkveier. 
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Kvartalsskilt har bokstavhøyde 70 mm.   Henvis-
ningsskiltene ser ut som kvartalsskiltene, men med 
det unntak at rammen er utformet som en pil.    

 
Husnummerskilt skal ha 
sorte tall på hvit, reflek-
terende bakgrunn.   
Bokstavhøyde 105 mm. 



 
Hva gjør jeg dersom jeg er misfornøyd med adressen jeg er tildelt? 
Vedtak om gate-/veinavn er endelig og kan ikke påklages.   Derimot kan det 
klages på: 
• Selve nummertildelingen 
• Avgjørelsen om til hvilken gate eller vei bygningen skal ha adresse 
 
Det er bygningens eier som kan klage.  Dersom du er leietaker og er misfornøyd 
med en tildelt adresse, må du således få eier til å fremme klagen din. 
 
Klagefristen er tre uker fra den dagen eier fikk melding om adressen.  Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen, og det er anledning til å søke om 
forlengelse av fristen for å klage. 
 
I klagen må du angi det vedtaket det klages på og helst angi hvilken endring du 
ønsker. Du kan også ta med begrunnelse som kan få følger for bedømmelsen av 
klagen. 
 
Klagen skal stiles til Fylkesmannen i Hordaland, men sendes om kommunen.  
Vår adresse er: 
Bergen kommune 
Plan- og bygningsetaten 
Postboks 7700  
5020 Bergen 
 
Mer utfyllende regler om klage vil du få ved henvendelse til oss. 
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