
                       T Y S N E S     K 0 M M U N E

REGLAR
FOR

OPPSETJING, PLASSERING OG UTFORMING AV HUSNUMMERSKILT

Med heimel i § 105 i bygningslova og § 4-1 i delingslova vedtek 
kommunestyret desse reglane for oppsetjing, plassering og 
utforming av husnummerskilt:

1.0 PLIKT TIL Å SETJA OPP SKILT

Ein kvar eigar som av kommunen har fått fastsett
nummer til bygningsdel, pliktar å setja opp og
og halde vedlike husnummerskiltet på eigedomen i
samsvar med dei reglar som gjeld til ei kvar tid.
Kvar grunneigar tek kostnad med oppsetjing og vedlikehald
av husnummerskilt for sin eigedom.

2.0 PLASSERING AV SKILT M.V.

2.1 Husnummerskilt skal plasserast på ein måte som
tydeleg syner kva for eigedom skiltet knyter seg
til, og alltid vera oppsett slik at dei er lett
synlege frå gata eller veg. Skilta skal haldast
heile og reine med tydelege tal og eventuelle
bokstavar.

2.2  Husnummerskilta skal vera oppsett i ca.2.5m høgde
og til høgre for alle inngangsdørar
innkjørsler frå gate eller veg

2.3 Dersom skiltet vanskeleg kan sjåast frå
vegen(gata), skal nummerskiltet plasserast i
høvande høgd på port, innhegning eller stolpe,
som regel til høgre for inngang/innkjørsle.

            2.4 Dersom husnummerskilta vender mot annan veg
     (gate) enn den adressa er knytta til, skal dette

                 visast med særskilt tilvisningsskilt. Dette skal 
                 setjast under husnummerskiltet.

              2.5 Sjølv om ein eigedom ikkje har inngang eller innkjørsle 
frå den gata som nummeret knyter seg til, skal det 
setjast opp vanleg nummerskilt til vegen eller gata. 
Under nummerskiltet skal det plasserast tilvisningsskilt
som syner kva for veg eller gate eigedomen har tilkomst 
frå.

              2.6  Dersom kommunen finn det turvande, kan det krevjast 
tilleggsskilt ved hovudveg forutan ved dei einskilde 
husa eller dei einskilde inngangane.



 2.7 Grunneigar/huseigar skal syta for at husnummerskilta til
ei kvar tid er godt leselige og at dette ikkje vert 
hindra av tre, buskar, andre skilt m.v.

3.0  MATERIALE OG UTFØRING AV SKILTA

  Husnummerskilta skal utførast i samsvar med modellar 
eller typar som er godkjende av bygningssjefen.

4.0 YMSE REGLAR

4.1 Bygningssjefen kan i einskilde høve gje løyve til 
oppsetjing av andre skilt utanom dei fastsette 
modellane. Dette gjeld og lykter o.l. når desse skal 
tena same føremålet som skilta.

4.2 Bygningssjefen eller den han gjev fullmakt, skal
føra tilsyn med at desse reglane vert
gjennomførte og gje turvande pålegg. Dersom
pålegget ikkje vert etterkome innan ein rimelig
frist, kan bygningssjefen lata arbeidet verta
utført for vedkomande eigar si rekning.

4.3 Bygningssjefen kan i særlege høve gjera unnatak
frå reglane når tilhøva tilseier det. Samstundes
kan bygningssjefen gje nærare retningslinjer for
gjennomføring av dei vedtekne reglane for

    oppsetjing av husnummerskilt.

             5.0 IKRAFTSETJING

                  5.1 Desse føresegnene vert gjort gjeldande straks dei      
er vedtekne.

5.2 For eigedomar som har fått tilvist husnummer utan at 
skilt er oppsett, kan bygningssjefen gje pålegg om 
oppsetjing av skilt som ein rimelig frist til utføring 
av dette.
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