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Se adresseliste 

    

 
 
 

    Dato: 06.08.2018  

Deres ref.:   Vår ref.: 201806839-4 
Oppgis alltid ved henvendelse  

Saksbeh.: Stig Knutsen   Arkivkode: 521 

 
 

Vedtak om tildeling av adresser 
Plan- og bygningsetaten viser til brevet vi sendte 29.06.2018, og vedtar med dette nye adresser. 

Vi har ikke mottatt uttalelser fra berørte parter i denne saken. 

Vedtak 

Vi vedtar å endre adressene som nevnt i tabellen under. Vedtaket er hjemlet i matrikkelloven § 21 

og matrikkelforskriften §§ 49-59. 

Eiendom 

(Gnr/bnr) 

Ny adresse Bygning 

49/37 Solvang kolonihager 1-599 Se oversiktskart 

49/37 Solvang kolonihager 1001 Forsamlingshus avdeling 1 

49/37 Solvang kolonihager 2001 Styrerom 

49/37 Solvang kolonihager 2002 Forsamlingshus avdeling 2 

49/37 Solvang kolonihager 3001 Forsamlingshus avdeling 3 

49/37 Solvang kolonihager 4001 Forsamlingshus avdeling 4 

49/37 Solvang kolonihager 4002 Kafe Utsikten 

49/37 Solvang kolonihager 5001 Forsamlingshus avdeling 5 

 

Adressene er nå gjeldende 

Adressene er nå registrert i matrikkelen (Norges offisielle register for adresser, bygg og eiendom), 

og er dermed offisielt tilgjengelige. 

Begrunnelse for vedtaket 

Vi viser til vår vurdering og begrunnelse for adresseringen i informasjonsbrevet av 29.06.2018. 

Plan- og bygningsetaten mener på bakgrunn av dette at vilkårene for adresseringen er oppfylt. 

Klagefristen er tre uker 

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker fra du mottok dette brevet. For mer informasjon om 

hvordan du klager, se: http://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/.  

http://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/
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Aktuelt regelverk 

• Vedtaket om tildeling av offisielle adresser er hjemlet i matrikkelloven § 21 og 

matrikkelforskriften §§ 49-59.  

• Retten til å klage på vedtaket er hjemlet i matrikkelloven § 46 og forvaltningsloven 

kapittel VI. 

Vi gjør oppmerksom på at tildeling av offisiell adresse ikke må sees på som noen form for 

godkjenning etter andre lovverk, som for eksempel plan- og bygningsloven. 

Har du spørsmål? 

Ta gjerne kontakt med saksbehandler Stig Knutsen på telefon 46826747 eller på e-post 

postmottak@pbe.oslo.kommune.no hvis du har spørsmål.  

Dette må du gjøre nå som adressen er gjeldende 

Nå som adressen er gjeldende, må du 

• sette opp husnummerskilt 

• gi beskjed til dine kontakter om den nye adressen 

Husnummerskiltet skal være godt synlig 

Et godt synlig husnummerskilt med riktig offisiell adresse er svært viktig. Skiltet må synes fra 

veien, også i mørket. Det er eiers/tiltakshavers ansvar å sette opp husnummerskilt.  

For nye bygg skal husnummeret være satt opp før bygningen kan tas i bruk. Omadresserte bygg 

skal sette opp riktig husnummerskilt innen åtte uker etter at adressen er blitt gjeldende. 

Hvordan informere kontakter om den nye adressen? 

Posten har fått din nye adresse fra matrikkelen, og du trenger derfor ikke melde omadressering til 

Posten. Men du må informere kontaktene dine om din nye adresse, og Posten har en gratis 

tjeneste du kan benytte til dette: www.posten.no/meld-riktig-adresse. For spørsmål til Posten kan 

du ringe 04004 eller se www.posten.no. 

 

Bostedsadresser blir automatisk oppdatert hos folkeregisteret når adressen legges inn i 

matrikkelen. For mer informasjon kontakt Skatteetaten på 800 80 000. 

Husk å gi beskjed til andre berørte 

Denne adresseringen vil få virkning for alle som bor eller driver næring på eiendommen. Dette 

brevet er kun sendt til styret i sameiet og registrerte hjemmelshavere på eiendommen. Det er 

derfor viktig at du gir beskjed til alle berørte, for eksempel andelshavere, leietakere eller 

sameiere. 

 

 

mailto:postmottak@pbe.oslo.kommune.no
file:///C:/docutemp/kro/www.posten.no/meld-riktig-adresse
file:///C:/docutemp/kro/www.posten.no
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Plan- og bygningsetaten 

Avdeling for geodata 

Matrikkelenheten 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 06.08.2018 av: 

 

Stig Knutsen - saksbehandler 

Rolf Bekkhus - avdelingsdirektør 

 

 

Vedlegg: 

Adressekart 

Adressevarsel 

 

 

Samme brev er sendt til: 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Postboks 491 Sentrum, 0105 OSLO, 

postmottak@eby.oslo.kommune.no 

SOLVANG KOLONIHAGER AVDELING 1, Sognsveien 84, 0855 OSLO, 

solvang1@kolonihager.no 

SOLVANG KOLONIHAGER AVDELING 2, Postboks 3960 Ullevål Stadion, 0805 OSLO, 

solvang2@kolonihager.no 

SOLVANG KOLONIHAGER AVDELING 3, Postboks 3900 Ullevål Stadion, 0806 OSLO, 

solvang3@kolonihager.no 

SOLVANG KOLONIHAGER AVDELING 4, Postboks 3801 Ullevål stadion, 0508 OSLO, 

solvang4@kolonihager.no 

SOLVANG KOLONIHAGER AVDELING 5, Nordbergveien 105, 0875 OSLO, 

solvang5@kolonihager.no 

 

Kopi til: 

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 

 

Kopi, med adressekart, til: 

Samarbeidsutvalget Solvang kolonihager, susolvang@gmail.com 
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