
Flora kommune har brukt fylgjande prinsipp for 

adressenummertildeling: 
 

Hovudprinsipp for nummerering langs vegar: 

Som hovudregel bør ein starte nummereringa frå sentrum av den største tettstaden i 

adresseringsområdet eller eit anna naturleg utgangspunkt. 

 

Kantprinsippet: 

Denne metoden er best kjent og i all hovudsak brukt i Flora kommune. Nummereringa følgjer 

kanten av vegen inn i stikkvegar, gardsplassar og opne portrom. Sett frå startpunktet av vegen 

har ein oddetal på høgre side og partal på venstre side som hovudregel, jf. 

Matrikkelforskrifta § 52 første ledd. 

 

Nummereringa langs sidene i vegen bør gå mest mogleg parallelt. For å få dette til, har det i 

nokre høve vore nødvendig å lage sprang i numra. Flora kommune har også reservert nummer 

der det er påregnelig med framtidig utbygging. 

 

Avstandsprinsippet: 

I sprettbygde strøk er tildeling av adressenummer utført i høve til adressa sin avstand frå 

vegens startpunkt, angitt i nærmaste heile ti-meter. Ein avstand på 430 meter frå vegen sitt 

startpunkt gjev såleis adressenummer 43, eventuelt 42 eller 44. Bur ein 2 km. frå startpunkt 

får ein såleis adressenummer 200, bur ein 20 km frå starpunkt blir adressenummeret 2000. 

Der avstandsnummerering vert brukt med sidegreinar, vert avstanden regna frå der sidegreina 

tek av. Avstandsadressering er f.eks brukt i Svardalsvegen, Florøvegen og Norddalsfjord. 

 

Fordelen med avstandsprinsippet er først og fremst at ein automatisk får reservert ledige 

nummer og ein får parallell nummerering. Dette kan også vere til nytte for dei som skal finne 

fram til ein oppgitt adresse, dersom dei er kjent med at dette prinsippet er nytta. 

 

Avstandsprinsippet kan brukast saman med ordinær nummerering på same veg. Eksempelvis 

når vegen startar i tettbygd strøk med ordinær nummerering som går over i meir sprettbygde 

områder. Det kan da vere riktig å gå over til avstandsnummerering. Denne metoden er brukt 

for Rekstavegen. 

 

 

Adressenummerskilt 
 

Huseigar har sjølv ansvar for riktig og godt synleg nummerering av eigen eining. 

 
Figur 1: Eksempel på adressenummerskilt. Svart tekst på kvit reflekterande bakgrunn. 

 



 
 

Adressenummerskiltet viser til den einskilde tilkomst. Skiltet må plasserast tydeleg. Dersom 

adresseobjektet ligg eit stykke frå vegen må det settes opp skilt ved vegen. Ein bør ha eigne 

skilt på huset i tillegg. Er det fleire adresseobjekt (for eksempel fleire inngangar på same 

bygg) må ein ha fleire skilt ved vegen og på huset. Ein må unngå å sette opp skilt på porter og 

liknande som ikkje er synlege når dei er opne.  

 

Adressenummerskilta er det siste ledd i vegvisingskjeden. Det er viktig at alle hus er 

nummerert. Skilta må være godt synlige og plassert der trafikantane ventar å finne dei. 

Dei bør difor vere plassert ved port eller inngangsdør. Annen plassering ved privat veg som 

fører inn til eigedomen kan også være tilfredsstillande. Skilt bør stå på venstre side av port, 

inngangsdør e.l.  

 

Storleik og utforming  

Vanlegvis nyttast teksthøgde H = 105 mm og skilthøgde 150 mm. Skiltbredda varierer med 

siffertalet som brukast og skal vere 150 mm for 1-sifra tal, 220 mm for 2-sifra tal og 280 mm 

for 3- og 4 sifra tal. 

 
Figur 2: Mål adressenummerskilt 
 

 
 

 

 

 

Flora kommune deler ikkje ut husnummerskilt. Det er den einskilde huseigar sjølv som er 

ansvarleg for å skaffe og sette opp skiltet. 

 

Ta kontakt med Flora kommune, Kart og oppmåling dersom der er spørsmål til adresseringa 

eller adressenummerskilt. 


