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Organisasjonskart for Plan- og g j g
bygningsetaten 

• Etaten har rundt 450 ansatte



Matrikkelenheten

12 ansatte

• Fører matrikkelen for Oslo kommune med registrering 
av:

Ei d d l (700 k i å t)– Eiendomsdelen (700 saker i året)
– Bygningsdelen (6800 vedtak i året)
– Adressedelen (400 saker i året)Adressedelen (400 saker i året)

• Saksbehandler adressering, krav om retting av 
matrikkelopplysninger sammenslåing av eiendommermatrikkelopplysninger, sammenslåing av eiendommer 
og sletting av seksjonering

I k tt tti dt k• Iverksetter navnsettingsvedtak

• Besvare bolignummerhenvendelserBesvare bolignummerhenvendelser



Oslo kommunes matrikkeldata:

• 64.400 Eiendommer64.400 Eiendommer

128 400 Ei k j• 128.400 Eierseksjoner

• 126.500 Bygninger (aktive)

• 96.200 Adresser



Tildeling av adresseg

• Tildeling av adresse skjer i 
all hovedsak samtidig som 
i i t tvi registrerer et 

førstegangsvedtak i en 
byggesak i matrikkelen.ygg

• Tildeling av adresse kan 
å kj å b kogså skje på bakgrunn av 

bolignummer-
henvendelser, registrering , g g
av seksjonering, eller ved 
henvendelser med ønske 
om ny adresseom ny adresse.



Adresseringsprosesseng

• Vi varsler alle tildelinger 
og endringer av adresser, 
med 3 ukersmed 3 ukers 
uttalelsesfrist

• Adressevedtak sendes, 
og adressen opprettes i 
matrikkelen, etter at 
uttalelsesfristen er gått ut.

• Eventuelle klager påEventuelle klager på 
vedtaket oversendes 
fylkesmannen i Oslo og 
AkershusAkershus



Adresseprosjekter i 2014j

• Adressering av 
Nakholmen, LindøyaNakholmen, Lindøya 
og Bleikøya 

• Adressering av 
SørkedalenSørkedalen

Adressering av• Adressering av 
næringsområde på 
ØkernØkern



Adressering i Sørkedalen
• Sørkedalen var svært mangelfullt 
adressert.  Noen eiendommer hadde 
adresser: Sørkedalen + vilkårlig nummeradresser: Sørkedalen + vilkårlig nummer

• Etter en lang prosess ble alle veier 
navnsatt, og adresseprosessen startet 
h t 2014høsten 2014. 

• Orienteringsbrev om adressering ble 
lagt i samtlige postkasser i samarbeid g g p
med posten. 

• Problematisk å finne alle huseierne. 
Her samarbeidet vi med postenHer samarbeidet vi med posten, 
folkeregisteret og Løvenskiold.

• Ca. 50 adressevarsler ble sendt ut i 
l tt kt b ( 200 dslutten av oktober (ca. 200 nye adresser 

og noe omadressering)

• Adressevedtak blir sendt ut i løpet avAdressevedtak blir sendt ut i løpet av 
kort tid.



Adressering av næring –g g
noen eksempler

• Adressering av 
eksisterende • Adressering av næring 
næringsområde 
på Økern

er lite beskrevet i 
adresseveilederen. 

• Aker brygge • Her presenteres våre
• Halse/Løren –

gamle Arcus

Her presenteres våre 
løsninger på noen 
utfordrende områdergamle Arcus

• Sæter hage & torg

utfordrende områder. 

H fi i f it• Sæter hage & torg • Her finnes ingen fasit…



Omadressering av et eksisterende næringsområde på Økern

• All bebyggelse i området har adresse til en vei som ikke er adkomstvei.
• Store endringer i veisystemet i forbindelse med Økernutbyggingen
• Spørsmål om hva som skal adresseres? Hvilke innganger? Varemottak?



• Vi startet prosjektet med å befare området, notere 
i b d ift d i b k

• Sjekket i etterkant hvilke

innganger, bedriftsnavn og adresser i bruk.

Sjekket i etterkant hvilke 
adressater som var registrert på de 
eksisterende adressene, cirka 80 
adressateradressater.

• Sendte orienteringsbrev, varsel om 
omadressering og adressevedtakomadressering og adressevedtak. 
Adressene trådte i kraft 5. januar 
2015. 

• Ba om tilbakemelding i 
orienteringsbrevet dersomorienteringsbrevet dersom 
mottakerne ønsket at vi adresserte 
for eksempel varemottakene.



Adressering av Aker brygge 2013-14

• Opprinnelig 
adressering a Akeradressering av Aker 
brygge.

K t fåt ll• Kun et fåtall av 
adressene var i 
faktisk bruk.

• En totalrenovering 
av næringslokalene i 
1 etasje utløste1. etasje utløste 
adresseringen. 

Utstrakt samarbeid• Utstrakt samarbeid 
med utbygger som 
selv hadde 
utarbeidet enutarbeidet en 
adresseplan.



Vedtatte adresser for Aker brygge 
kaibygg 1, 2014

• Adresse ble tildelt til kontor- og 
bolig-innganger

• I tillegg ble det tildelt adresser 
til restauranter og kaféertil restauranter og kaféer

• For butikkene ble det tildelt 
«samleadresser» hvor tanken er 
at de skal benytte nærmeste 
adressepunktadressepunkt

• Noe av problemet med å 
adressere «kjøpesentre» med 
utvendige butikker er at 
sammenslåing og flytting av g g y g
butikker ikke er søknadspliktig, 
dermed er det vanskelig å fange 
opp adresser som det ikke 
lenger er bruk for.

• Endring i sammensetningen av 
forretninger forekommer også 
forholdsvis ofte, hvilket ville 
betydd mye omadresseringer 
hvis hver enkelt butikk hadde 
fått egen adressefått egen adresse.



Adressering på Hasle/Løren – gamle Arcus

• Totalomgjøring av lokalene til Arcus. Næring i de nederste etasjene, og boliger i de øverste 
etasjene.
• Ved rammetillatelse er det fortsatt helt uvisst om det blir denne inndelingen av forretninger, hvor 
mange og hvor inngangene blir og hvordan man kommer seg til boligetasjenemange og hvor inngangene blir, og hvordan man kommer seg til boligetasjene.
• Vi forsøker å holde god dialog med utbygger, men ikke alle utbyggere er spesielt opptatt av 
adresser



Adresseplan for Hasle/Løren



Sæter hage & torg
• Hvor skal adressepunktene 
plasseres?plasseres?
• Hvor mange bygningspukt skal 
det være?



Hverdagsadressering

• I hverdagen handler 
det stort sett om 
f t tti å kilfortetting, og om å kile 
inn nye adresser til 
nye boenheter i etnye boenheter i et 
allerede overfylt 
adressesystem.

• Vi forsøker, så langt 
det lar seg gjøre ådet lar seg gjøre, å 
unngå omadressering.



Hverdagsproblemerg

• Store områder med 
eksisterendeeksisterende 
bebyggelse som 
inneholder næring og 
boliger hvor næringen 
ikke er adressert.

• Utstrakt bruk av 
ffi i ll duoffisielle adresser, 

både for næring og 
boliginnganger

Skovveien 6A, sett fra Frognerveien

boliginnganger



Store motsetninger mot ny adresseg y

• Vi opplever i økende 
grad at folk motsetter g
seg ny adresse

• Vi sender i rundt 5 
klager til fylkesmannen i 
l t t åløpet av et år.

• Vi bruker mye tid på å• Vi bruker mye tid på å 
besvare alle uttalelser 
og å hjemle g j
avgjørelsene våre.



Takk for oppmerksomheten!a o opp e so e e

Spørsmål eller kommentarer?Spørsmål eller kommentarer?

Siri Lajord
Matrikkelenheten, Avdeling for geodata
Telefon: 23491182
E-post: siri.lajord@pbe.oslo.kommune.no


