
Melding om rett til å klage over adressetildeling/adressering 
(Matrikkelloven § 46 bokstav f. jmf. matrikkelforskriften § 22) 

Denne meldingen gir viktige opplysninger dersom De ønsker å klage på tildelt adresse. 
 
 
 

Klagerett  De har rett til å klage på tildeling av husnummer og hvilke gate/veg 
eiendommen er adressert til. Det er ikke klagerett på valg av gate/vegnavn.  

 
Hvem kan Eier, fester og andre som vedtaket får følger for, kan klage på vedtaket. 
klage 
 
Hvem rettes  Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Telemark. 
klagen til Klagen sendes skriftlig til Oppmålingsmyndigheten i Sauherad kommune. 

Dersom klagen medfører at oppmålingsmyndigheten ikke omgjør sitt vedtak, 
sendes klagen videre til Fylkesmannen for avgjørelse. 

 
Klagens  Klagen skal angi det vedtaket De klager over og den eller de endringer som De 
Innhold ønsker. De bør også nevne Deres begrunnelse for å klage og oppgi eventuelle 

andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Klagen må 
undertegnes. 

 
Klagefrist Klagefristen er 3 uker fra den dagen dette brevet kom fram til Dem. Det er 

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen løper ut. Kommer klagen etter 
fristens utløp, er det adgang til å se bort fra den. De bør i så fall oppgi når De 
har mottatt denne meldingen og i tilfelle opplyse hvorfor De ber om å få 
forlenget klagefristen. De må da oppgi i særlig grunn for hvorfor De krever 
forlengelse av fristen. 

 
Utsending Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har  
av vedtaket imidlertid adgang til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil 

klagefristen er ute eller klagen er avgjort. 
 
Rett til å  Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. De må i  
kreve  tilfelle henvende Dem til Oppmålingsmyndighetene i Sauherad kommune. 
Veiledning Ved henvendelse hit, vil de også få nærmere veiledning i adgang til å klage, om 

framgangsmåten ved klage og regler for saksbehandlingen. 
 
Kostnader Det kan søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter 
ved reglene om fritt rettsråd. Fylkesmannens kontor eller vedkommende advokat 
klagesaker kan gi nærmere veiledning. 
 


