
Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten 
Se adresseliste

Dato: 04.02.2015

Vår ref(saksnr): 201413623-5
Oppgis amid ved henvendelse Saksbeh: Aneta Monika Knoll Arkivkode: 521.3Deres ref:

ADRESSEVEDTAK - LAKKEGATA  56

Adresseringi henhold til varsel om endring av adresse datert 06.11.2014

Det har ikke kommet inn uttalelser, og nye offisielle adresser tildeles.

Adressenummer er tildelt i medhold  av  matrikkelloven  av  17. juni  2005  med Forskrifter og den nye

adressen trer umiddelbart i kraft.

Adresser
Plan- og bygningsetaten har vedtatt følgende offisielle adresser:

Gnr.229 bnr. 16 Heimdalsgata  10A  tidl. gitt Lakkegata 56

Heimdalsgata 10B tidl. gitt Heimdalsgata 10

Øvrige adresser på eiendommen er uendret.

OBS! Vi gjør oppmerksom påat postnummergrensene i området er endret som følge av omadresseringen,

slik at Heimdalsgata 10A tidl. gitt Lakkegata 56 også endrer postnummer fra 0187 Oslo til 0561 Oslo.

Posten informerer om at nytt hentested for pakker blir Sofienberg Post i butikk Rimi Trondheimsveien.

Nærmere om lovhjemmel:
Plan- og bygningsetaten fastsetter offisielle adresser etter myndighet tildelt etaten gjennom bystyrevedtak

av 16.12.2009  — sak 379; byrådsvedtak av 21.01.2010 - sak 1007/10, samt videredelegering fra byråd for
byutvikling av 01.02.2010 sak 6/2010

Adressen tildeles på bakgrunn av Lov om eigedomsregistrering av 17.06.2005 med tilhørende forskrift om
eiendomsregistrering.  I  forskriftens §50 kan man lese kriteriene for tildeling av adresser. Hele paragrafen

er gjengitt i brev ”Varsel om endring av adresse” utsendt i forkant av dette vedtak.

Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Sentralbord: 02 180 Bankgiro: 1315.01.01357

Vahls gate , 0187 Oslo Kundesenteret: 23 49 10 00 Orgnr.: 971 040 823 MVA

Boks 364 Sentrum Telefaks: 23 49 10 01 0102 Oslo www.pbe.oslo.kommune.no E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
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Plan- og bygningsetatens vurdering: 
Offisiell adresse skal kunne brukes til å identifisere og stedfeste ulike typer av bygningsenheter for 
enkeltpersoner, publikum og offentlige organer som ambulanse og utrykningstjeneste, postverk, televerk 
og andre adressebrukere, det er derfor viktig at dette skjer etter et ensartet system og praksis. 
 
For ordens skyld vil vi understreke at tildeling av offisiell adresse er en del av offentlig infrastruktur, der 
hovedformålet er å gjøre det lettest mulig for ulike adressebrukere å finne frem. En tildelt adresse er 
således ikke en personlig rettighet. 
 
Spesielle forhold: 
Vi gjør oppmerksom på at omadressering kan bli iverksatt ved eventuell fortetning, bruksendringer eller 
gjennomgang av adressene i området. 
 
Dersom adressetildelingen vil få virkning for andre enn dem vi har nådd med dette vedtaket, ber vi om at 
vedkommende blir informert.  
 
I følge matrikkelforskriften er eier, fester og tiltakshaver ansvarlig for at den enkelte bygning eller 
eiendom blir merket med riktig adressenummer. Adressenummeret skal være satt opp før bygning eller 
bygningsdel kan tas i bruk. Omadresserte eiendommer må sette opp skilt med riktig adressenummer innen 
åtte uker etter mottatt vedtak. 
 
Den tildelte adressen er eiendommens offisielle adresse. Dette blir også postadressen dersom ikke 
postboks eller annet er avtalt med Posten. Posten og folkeregisteret er informert om eiendommens 
adresseendring. Eiendommens beboere må selv informere sine øvrige forbindelser om sin nye adresse.  
For spørsmål til Posten, kontakt Postens kundeservice på telefon 04004 eller www.posten.no   
 
Bolignummer er en del av den offisielle adressen for boenheter i flerboligbygg.  Bolignumrene går fram av 
vedlagte plantegning.  
 
Adressenummer er tildelt i medhold av matrikkelloven av 17. juni 2005 med forskrifter, og den nye 
adressen trer umiddelbart i kraft. 
      
Klageadgang 
Dette vedtaket kan påklages, og fristen for å klage er tre uker. Se våre nettsider 
http://www.pbe.oslo.kommune.no/ for mer informasjon. 
 
Ved klage over tildeling eller endring av offisiell adresse, er imidlertid klageretten begrenset til  
 

a) hvilken gate, veg eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til  
b) hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen  
c) feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer. 

 
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Avdeling for geodata 
Matrikkelenheten 
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Offisiell adresse skal kunne brukes til å identifisere og stedfeste ulike typer av bygningsenheter for

enkeltpersoner, publikum og offentlige organer som ambulanse og utrykningstj eneste, postverk, televerk

og andre adressebrukere, det er derfor viktig at dette skjer etter et ensartet system og praksis.

For ordens skyld vil vi understreke at tildeling av offisiell adresse er en del av offentlig infrastruktur, der

hovedformålet er å gjøre det lettest mulig for ulike adressebrukere å finne frem. En tildelt adresse er

således ikke en personlig rettighet.

Spesielle forhold:
Vi gjør oppmerksom på at omadressering kan bli iverksatt ved eventuell fortetning, bruksendringer eller
gjennomgang av adressene i ornrådet.

Dersom adressetildelingen vil få virkning for andre enn dem vi har nådd med dette vedtaket, ber vi om at

vedkommende blir informert.

l følge matrikkelforskriften er eier, fester og tiltakshaver ansvarlig for at den enkelte bygning eller

eiendom blir merket med riktig adressenummer. Adressenummeret skal være satt opp før bygning eller
bygningsdel kan tas ibruk. Omadresserte eiendommer må sette opp skilt med riktig adressenummer innen

åtte uker etter mottatt vedtak.

Den tildelte adressen er eiendommens offisielle adresse. Dette blir også postadressen dersom ikke

postboks eller annet er avtalt med Posten. Posten og folkeregisteret er informert om eiendommens

adresseendring. Eiendommens beboere må selv informere sine øvrige forbindelser om sin nye adresse.
For spørsmål til Posten, kontakt Postens kundeservice på telefon 04004eller WWW.posten.no

Bolignummer er en del av den offisielle adressen for boenheter i flerboligbygg. Bolignumrene går fram av

vedlagte plantegning.

Adressenummer er tildelt i medhold av matrikkelloven av 17. juni 2005med forskrifter, og den nye

adressen trer umiddelbart i kraft.

Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages, og fristen for å klage er tre uker. Se våre nettsider

http://WWW.pbe.oslo.kommune.no/ for mer informasjon.

Ved klage over tildeling eller endring av offisiell adresse, er imidlertid klageretten begrenset til

a) hvilken gate, veg eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til

b) hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen

c) feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer.
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent 04.02.2015 av: 
 
Aneta Monika Knoll - Saksbehandler 
Siri Lajord - for enhetsleder Kristin Tveit 
 
Vedlegg:  
Kartkopi. 
Plantegninger påført bolignummer 
 
Likelydende brev sendt til: 
Jørgen Indset, Heimdalsgata 10A, 0561 Oslo,  join03@handelsbanken.no 
FRANG JENS, BJØRNEMYRSVEIEN 11, 1344 HASLUM 
KERDI SHALAW HASAN SAID, SKØYENÅSVEIEN 35, 0686 OSLO 
BROKJØB RAGNHILD, SKRIVERVEIEN 21, 1346 GJETTUM 
AS NATURBETONG, Sørkedalsveien 7, 0369 OSLO, firmapost@naturbetong.no 
HEIMDALSGATA 4 BORETTSLAG, c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Postboks 6668 St Olavs plass, 
0129 OSLO 
Tore Hartmann, Heimdalsgata 10A, 0561 Oslo, Tore.Hartmann@kiwi.no 
 
Kopi av adressevedtak, kart og plantegning er sendt: 
Posten Norge AS, Divisjon Post - PMI - Adresseajourhold, Postboks 1500 Sentrum, 0001 OSLO, 
adresseajourhold@posten.no 
Skatt øst, Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO, skattost@skatteetaten.no 
Telenor Kabelnett, Postboks 7150, 5020 BERGEN, kabelnett@telenor.com 
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