Henning Martin Svendsen
Nordlivegen 7 A
7053

Deres ref.

Vår ref.
Dato
4180/2020/5058/89/44/BJØMUR 27.03.2020

5018/89/44 - Vedtak om ny adresse – Fritidsbolig Hosen - Støkkøya
Åfjord kommune har vedtatt ny adresse på eiendommen din, gårdsnummer 89 og
bruksnummer 44.
Din nye adresse er: Brattlia 19, 7178 STOKKØY
Vedtaket er fattet etter følgende lovverk: Matrikkelloven § 21 (tildeling av adresse)
og lokal forskrift om adressetildeling.
Vedtaket er fattet etter reglene i Åfjord kommunes delegeringsreglement.
Hvis mottaker er et firma:
Dette må dere huske å gjøre


Melde inn adresseendring i Brønnøysundregisteret på brreg.no



Et godt synlig husnummerskilt med riktig offisiell adresse er svært viktig. Skiltet må
synes fra veien, også i mørket. Det er eiers ansvar å sette opp husnummerskilt.

For nye bygg skal husnummeret være satt opp før bygningen kan tas i bruk. Omadresserte
bygg skal ha fått riktig husnummerskilt innen åtte uker etter at adressen er blitt gjeldende.
Bruksenhetsnummer (bolignummer) er en del av den offisielle adressen når flere boliger deler
hovedinngang. Det er viktig at dere merker leilighetsdører med riktige bruksenhetsnumre.
Hvis mottaker er privatperson:
Dette må dere huske å gjøre


Dere må melde flytting og adresseendring til Folkeregisteret.



Et godt synlig husnummerskilt med riktig offisiell adresse er svært viktig. Skiltet må
synes fra veien, også i mørket. Det er eiers ansvar å sette opp husnummerskilt.

For nye bygg skal husnummeret være satt opp før bygningen kan tas i bruk. Omadresserte
bygg skal ha fått riktig husnummerskilt innen åtte uker etter at adressen er blitt gjeldende.
Bruksenhetsnummer (bolignummer) er en del av den offisielle adressen når flere boliger deler
hovedinngang. Det er viktig at dere merker leilighetsdører med riktige bruksenhetsnumre.
Du kan klage på følgende innen tre uker
Ved vedtak om adresseendring, kan du klage på to forhold:



feil tildelt nummer i rekkefølgen
feil gate (at bygningen bør/skal adresseres fra en annen vei)

Fristen for å klage er tre uker fra du/dere mottar dette brevet. Hvis du/dere ønsker å klage, send
en skriftlig klage til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Eller via e-post til
postmottak@afjord.kommune.no.

Med hilsen

Bjørn Murvold
Avdelingsingeniør

