Produktvilkår
Gate- og Adresseregisteret

Korrekt adressering er nødvendig for å få fram posten uten forsinkelser, eller for å unngå
returpost. Vi tilbyr to typer registre for salg. Ved å benytte registrene vil du alltid ha
korrekt skrivemåte på gatenavn, og korrekt postnummer på adressene.
1. Hva er innholdet?
Begge registrene inneholder offisielle gater og veier som er registrert i Matrikkelen fra
Statens Kartverk, samt gater og veier som enda ikke er registrert i Matrikkelen, men som
Posten har omdeling av post på.
Videre inneholder registeret en fortegnelse over alle landets postboksadresser. Disse er
registrert med fra-til nummer, men med fortløpende nummerering, slik som Postboks
0001-0002 og Postboks 0004-0007.
Gateregister for Norge
inneholder alle Gate/vei navn med gatekode, husnummer fra-til og evt. bokstav fra-til,
postnummer, poststed, kommunekode og kommunenavn.
Alle gater og veier er kun registrert en gang, med 0000 i feltet fra husnummer og 9999 i
feltet til husnummer. Unntaket er gater og veier som strekker seg over flere
postnummerområder. Disse er oppgitt med oddetalls husnummer for seg og partalls
husnummer for seg, slik som Storgata 0001-0015 og Storgata 0002-0016.
Adresseregister for Norge
inneholder alle Gate/vei navn med hvert enkelt husnummer og evt bokstav,
postnummer, poststed, kommunekode og kommunenavn, samt adressenummer og
gatekode.
Alle adressene er oppført, husnummer for husnummer i alle gater og veier, slik som
Storgata 0001, Storgata 0002, Storgata 0003, osv.
2. Avtale
Kreves ikke egen avtale.
Forhandleravtale:
For bedrifter som utvikler eller tilbyr applikasjoner kan det tegnes en forhandleravtale for
bruk av Gate- eller adresseregisteret. For disse gjelder egne priser.
3. Prismodell
Begge registerne kan kjøpes enkeltvis eller abonneres på. Ved enkeltkjøp leveres sist
oppdaterte register, mens registret ved abonnement kan lastes ned så ofte det er behov,
registeret oppdateres hver mandag. Et abonnement løper til det blir sagt opp.

-

Gateregister for Norge: kr 8.000,- eks merverdiavgift pr. kvartal (abonnement)
eller pr. levering (ved engangskjøp)
Adresseregister for Norge: kr 10.000,- eks merverdiavgift pr. kvartal
(abonnement) eller pr. levering (ved engangskjøp)

4. Formater
I dataene du mottar finner du både ANSI- og Ascii-format, med fast og variabel
feltlengde (semikolonseparert).

5. Levering
Registrene lastes ned fra Mybring.com, registerne oppdateres hver mandag.
Hovedoppdateringer skjer i oktober.

6. Layout
Se eget vedlegg for filbeskrivelse og egen fil for testutrekk.
7. Bestilling/Fakturering
Fyll ut registreringsskjema (se under)
Fakturering skjer forskuddsvis i januar, april, juli og oktober, eller fortløpende ved
engangskjøp.

8. Generelle betingelser
Gate- og Adresseregisteret er kun til internt bruk. Videresalg av informasjon er ikke lov,
herunder direktesalg og applikasjoner/programmer som inneholder data fra Gate- og
Adresseregisteret.
Oppsigelse av et abonnement må komme minst 10 dager før neste forskuddsvise
betaling.
Husk at det ofte lønner seg å kombinere Gate- og Adresseregisteret med oppdatert
Postnummerregister for Norge som kan lastes ned gratis.

Registreringsskjema Gate-/ adresseregister
Aktørnummer
Kundens navn
Kundens kontaktperson navn
(den som skal hente ned filer)
Kundens kontaktperson email
(brukernavn for nedlastning av filer)
Type register
1) Gateregister
2) Adresseregister
Type kjøp
1) Abonnement
2) Engangskjøp

