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VARSEL OM ENDRING AV ADRESSE - LAKKEGATA 56 TIL 

HEIMDALSGATA 10A-B FRA PLAN OG BYGG. 
 

Av plantegninger er det tydelig at beboerne har atkomst fra Heimdalsgata. I følge lovverk og 
gjeldende adresseringspraksis skal adresse da være til Heimdalsgata. 
 
Adressen Heimdalsgata 10 er allerede tildelt næringslokalet på hjørnet Heimdalsgata mot Lakkegata. 
For at boliginngangen skal få egen adresse må vi derfor endre tidligere adressevedtak og tildele 
adressen 10A til boliginngangen og 10B til næringslokalet. Endring av adresse vil medføre endring av 
bolignumre fordi prinsippet for tildeling er med utgangspunkt i ytre inngangsdør. 
 
Begrunnelse 
I følge matrikkelforskriften § 52 1.ledd skal veiadresser nummereres fortløpende. Nummereringen 
følger kanten av veien inn i stikkveier, gårdsplasser og åpne portrom. Atkomst for næringslokalet er 
etter innkjøringen til leilighetene og for at adressenummer skal kunne tildeles i stigende rekkefølge i 
samsvar med lovverket, varsler Plan- og bygningsetaten om at næringslokalet endrer adresse. 
Adresser tildeles etter Matrikkelloven med tilhørende forskrift om eiendomsregistrering, samt 
Adresseveilederen utgitt av Statens Kartverk. I Adresseveilederen står det å lese i pkt 7.1.5 at bokstav 
kan benyttes i tillegg til tall for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser, og at når 
bokstav slik benyttes i tillegg til et tall skal bokstav som hovedregel innføres for alle adresser med 
dette nummeret, med bokstavering i stigende rekkefølge. 
 
Uttalerett 
Etter matrikkellovens § 21 har de som blir berørt av adressetildelingen anledning til å uttale seg. 
Eventuell uttalelse må være grunngitt og undertegnet.  
 
Eventuelle uttalelser må være styret i hende innen 26. november 
 
Videre saksgang 
Etter uttalefristens utløp vil det bli fattet vedtak om de nye adressene og offisielt adressevedtak blir 
sendt ut. De nye adressene vil da bli lagt inn i Matrikkelen og trer umiddelbart i kraft. Posten og 
folkeregisteret vil automatisk bli oppdatert med de nye adressene, mens eiendommens beboere selv 
må kontakte sine øvrige forbindelser. 
 
Endring av postnummer 
Som følge av adresseendring vil også postnummer bli endret fra 0187 (Grønland postkontor) til 0561 
(Grünerløkka postkontor) 
(Den nye adressen blir: Heimdalsgata 10A, 0561 Oslo) 
 
 
/Styret 


