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Formáli 
Staðföng eru til þess gerð að hjálpa hverjum þeim sem gagn hefur af að afla upplýsinga 
um staðsetningu fólks, landeigna, mannvirkja, svæða eða annars sem þörf er á. Staðföng 
nýtast þannig öllum almenningi með beinum hætti eða í gegnum hinar ýmsu stofnanir og 
fyrirtæki, svo sem stjórnvöld, neyðarþjónustu, rannsóknaraðila, veitufyrirtæki og fleiri.  

Hugtakið staðfang er nýyrði í íslensku (e. access address). Staðfang hefur að geyma bæði 
lýsandi og rúmfræðilegar upplýsingar um staðsetningu. Með lýsandi upplýsingum er til að 
mynda átt við í hvaða sveitarfélagi, bæ eða hverfi staðfangið er að finna. Með 
rúmfræðilegum upplýsingum er átt við tvívítt hnit í samræmdu landshnitakerfi.  

Myndin hér að neðan útskýrir tengsl hugtaka er varða skráningu staðfanga. Hvert hugtak 
grundvallast af vísan í það hugtak sem er staðsett næst til vinstri á myndinni. Þannig 
sjáum við að til þess að gefa greinargóða mynd af staðsetningu þurfum við að vita í hvaða 
sveitarfélagi við erum, í hvaða hverfi og við hvaða götu. Staðfangið vísar svo á einn 
ákveðinn punkt í hnitakerfi sem við ímyndum okkur að liggi yfir öllu Íslandi. Þessi 
punktur táknar aðkomu að hverju því sem ætlunin er að staðsetja. Grunnurinn að vel 
heppnuðu og gagnlegu staðfangi er góð skilgreining þeirra sjálfstæðu skráningareininga 
sem saman mynda staðfang. 

 

Tengslum staðfanga og landeigna er þannig háttað að: 

o mörg staðföng geta verið tengd hverri landeign en aðeins ein landeign er tengd 
hverju  staðfangi. 
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Með vel hönnuðum gagnagrunni er hægt að halda utan um þessar upplýsingar og viðhalda 
þeim, auk þess að tengja þær saman eftir óskum.  

Sveitarfélög munu fljótlega hafa aðgang að nýju tölvukerfi til mannvirkja- og 
landeignaskráningar sem leiðir skrásetjara í gegnum skráninguna, einingu fyrir einingu. 
Þannig öðlast hlutaðeigandi aðilar: 

Yfirsýn Kerfið tengir saman ólíka þætti íbúa-, landeigna- og mannvirkjaskráningar 
þar sem hið nýja hugtak staðfang gegnir lykilhlutverki. Í nýja 
skráningarkerfinu fær hver skráningareining tilskilið vægi og tilgangur 
hennar verður öllum skýr.   

Skilvirkni Skráning staðfanga verður framkvæmd af sveitarfélögum samhliða annarri 
skráningu fasteigna. Þannig verður hægt að vísa til einstakra staðfanga um 
leið og fasteign hefur verið stofnuð. 

Stöðlun Fasteignaskráning fer fram á einum stað þar sem tengsl skráningareininga er 
öllum ljós. Það ýtir undir samræmd vinnubröð á landsvísu og lágmarkar 
ósamræmi í innbyrgðis skráningu sveitarfélaga. Tekin verða upp hverfi sem 
byggð eru á gömlu hreppaskiptingunni, auk nýrra skilgreindra 
þéttbýlisvæða. Þannig gefum við gömlu örnefnum nýtt líf, fáum betri mynd 
af þróun og þéttleika skipulagðrar byggðar og tryggjum um leið einkvæmni í 
skráningu.    

 

Eins og er koma nokkrir ólíkir aðilar að skráningu staðfanga;  

Sveitarfélög eru ábyrgðaraðilar staðfangaskrár. Þau ákvarða og úthluta götuheitum innan 
sinna marka, en heiti þjóðvega utan þéttbýlis er þó áfram í höndum Vegagerðar ríkisins.  

Örnefnanefnd fær öll ný bæjarnöfn og ný nöfn á þéttbýli inn á sitt borð og ber samkvæmt 
lögum nr. 35/1953 um bæjanöfn o.fl. að taka afstöðu til þeirra, synja þeim eða samþykkja. 
Ákvarðanir um önnur götuheiti eru alfarið í höndum sveitarfélaga, en ef ágreiningur rís 
um slík heiti hefur Örnefnanefnd úrskurðarvald.  

Þjóðskrá Íslands er skráarhaldari staðfangaskrár. Stofnunin fer með viðhald gagnagrunns, 
gerð hugbúnaðar til skráningar, gerð kennsluefnis, miðlun staðfanga til notenda og annað 
sem viðkemur uppbyggingu staðfangaskrár. Þjóðskrá Íslands heldur að auki utan um 
afmörkun og skilgreiningu hverfa í samvinnu við hlutaðeigandi sveitarfélög og aðra 
hagsmunaaðila.  

Lengi mætti þó bæta þessa hlutverkaskipan. Komið hefur til tals að breyta verkferlum 
lítillega þannig að sveitarfélög þurfi ekki lengur að leita formlegrar heimildar 
Örnefnanefndar þegar ný heiti á býlum eru stofnuð. Stofnun slíkra heita verður þá 
sambærileg stofnun annarra staðfanga og alfarið í höndum sveitarfélaga. Samhliða þessari 
breytingu yrði hlutverk Örnefnanefndar víkkað út og myndi þá fela í sér almennt 
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gæðaeftirlit með skráningu götu- og jarðarheita. Nefndin myndi þá ekki aðeins horfa til 
nýbýla, heldur til allra stofnaðra heita, með það að markmiði, líkt og áður, að tryggja rétta 
málnotkun og samræmi í skráningu.  

Ef verður að þessum breytingum má hugsa sér að verkefni dreifist á hendur hlutaðeigenda 
á eftirfarandi hátt: 

Sveitarfélög 
 

Örnefnanefnd Þjóðskrá Íslands 

Nýskráning og breytingar 
á eldri skráningu.  

Ákvörðun götuheita. 

Samskipti við íbúa og 
fasteignaeigendur.  

Hnitun staðfanga. 

Gæðaeftirlit með skráðum 
heitum. 

Getur krafist leiðréttingar 
heita innan ákveðins tíma 
frá nýskráningu á 
grundvelli reglugerðar 
(ekki til eins og er).  

Úrskurðarvald ef 
ágreiningur rís hjá 
sveitarfélögum.  

 

Eftirlit með og aðstoð við 
notkun skráningarkerfis. 

Leiðrétting á augljósum 
tæknilegum villum í 
skráningu. 

Hnitun staðfanga  

Staðföng eru upplýsingar sem mætti telja til almannagæða. Slíkar upplýsingar eiga að 
þjóna hagsmunum samfélagsins í heild. Fljótlega ætti því að móta stefnu um miðlun 
þessara upplýsinga til almennra nota.  

Leiðbeiningarnar sem hér fara á eftir eru einungis ætlaðar til hliðsjónar við nýskráningu 
og/eða ef sveitarfélög telja þörf á breytingu á eldri skráningu. Leiðbeiningarnar ætti því 
ekki að túlka sem kröfu um leiðréttingu aftur í tímann. 

 

 

 

 

 
Inga Elísabet Vésteinsdóttir   iev@skra.is 
Katrín Hólm Hauksdóttir  khh@skra.is 
Tryggvi Már Ingvarsson   tmi@skra.is 
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Hverfi 

 

 

Skilgreining hverfa 

Hverfum er ætlað að hluta sveitarfélög niður í smærri, en um leið varanlegri einingar, 
óháðar stjórnsýslu, sem afmarka heildstæð skráningarsvæði fyrir fasteigna-, götu og 
staðfangaskráningu.  

Eitt helsta vandamálið við skráningu staðfanga er að tryggja einkvæmni heita. Í kjölfar 
aukingar í uppskiptingu jarða fór að bera mikið á endurtekinni skráningu heita sem og 
skráningu heita með viðskeytið „lóð“ eða „land“. Þar sem útskiptar fasteignir skipta 
jafnvel tugum getur verið erfitt að úthluta einkvæmum staðföngum á rökrænan hátt.  

Hér áður fyrr gilti sú regla að sama bæjarheitið kom ekki fyrir tvisvar í sama hreppnum. 
Seinna voru stofnuð kauptún innan hreppanna, sem urðu sum hver að kaupstöðum. Innan 
þeirra gilti þessi sama regla um einkvæm heiti og náði nú einnig til gatna. Á seinni hluta 
20. aldar upphófust miklar sameiningar hreppa og myndun stærri sveitarfélaga. Við það 
féll reglan um einkvæm heiti um sjálfa sig og sömu heitin eru nú víða margtekin innan 
sveitarfélaga.  

Kosturinn við skráningareininguna hverfi er fyrst og fremst sá að hún eru og verður óháð 
sameiningu eða uppskiptingu sveitarfélaga. Skilgreining hverfa, sem og nafngift þeirra, 
verður í höndum sveitarfélaga. Lagt er til að í dreifbýli verði hverfi skipulögð út frá 
gömlu hreppaskiptingunni þar sem við á, en annars eftir skipulagðri byggð. Þannig mætti 
hugsa sér að hverfi verði í framtíðinni skilgreind á aðalskipulagsuppdrætti hvers 
sveitarfélags fyrir sig.  
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Ábyrgð skráningar 

Sveitarfélög hafa umsjón með og bera fulla ábyrgð á skráningu og viðhaldi hverfa. Þróun 
byggðar getur kallað á að breytingar verði gerðar á hverfum og í þeim tilfellum er 
mikilvægt að tryggja einkvæmni skráningar og varðveislu rekjanleika.  

Númer og auðkenni hverfa 

Númer hverfa er hlaupandi heiltala sem er einkvæm á landsvísu. Eins og er, þá hafa þessi 
númer engan annan tilgang en að aðgreina hverfin í gagnagrunni.  

Ef áhugi er fyrir hendi af hálfu sveitarfélaga, mætti auðveldlega hanna samræmt kerfi á 
landsvísu þar sem auðkenni hverfa yrðu jafnvel notuð sem hluti af póstáritun í 
framtíðinni. Til dæmis mætti hugsa sér að bæta 1-3 bókstafa kóða við sveitarfélaganúmer, 
en sveitarfélögin í landinu hefðu frumkvæði að hönnun slíks kerfis, sem og síðasta orðið 
um afmörkun svæða og auðkenningarkóða.    

Heiti hverfa 

Víðast hvar er komin hefð á nöfn hverfa og er best að festa þau nöfn enn frekar í sessi. 
Þar sem því er ekki að flíka er til dæmis hægt að vísa í heiti gömlu hreppanna. Þannig 
gæti gamli Bólstaðahlíðarhreppur orðið að Bólstaðahlíðarhverfi, eða einfaldlega 
Bólstaðarhlíð. Gamli Kjalarneshreppur gæti afmarkað hverfi sem fengi einfaldlega heitið 
Kjalarnes. Innan Kjalarness er svo annað hverfi; þéttbýlishverfið Grundarhverfi.  

Flest þéttbýli hafa nú þegar hlotið heiti sem verða notuð áfram á hverfi, sbr. 
Sauðárkrókur, Hrafnagilshverfi, Flúðir o.s.frv. Þó eru dæmi um að í samhangandi þéttbýli 
innan sama sveitarfélags séu fleiri en eitt heiti notað. Þar má nefna Njarðvík, Keflavík og 
Ásbrú. Þar þarf sveitarfélagið að taka afstöðu til hvort það vill viðhalda skiptingunni eða 
sameina í eitt hverfi. Hver sem ákvörðunin verður þarf að huga sérstaklega að einkvæmni 
götuheita, þar sem t.d. Tjarnargötu er bæði að finna í Keflavík og Njarðvík. 

Merking hverfa 

Nauðsynlegt er að auglýsa og merkja hverfi skýrt og greinilega fyrir vegfarendum. 
Greinargóð merking gerir ekki einungis hverjum þeim sem á leið um  auðveldara fyrir að 
rata, heldur ýta góðar merkingar undir að afmörkun hverfa verði með tímanum hluti af 
almennri þekkingu á staðháttum.   
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Götuheiti 

 
 

Úthlutun götuheita 

Götuheiti einkennir afmarkaða og einsleita umferðaræð innan hverfis þar sem staðföng 
raðast hækkandi í eina átt. Öllum vegum sem opnir eru almennri umferð er úthlutað 
götuheiti, óháð því hvort heitið verður síðar hluti af staðfangi.  

Nokkurn tíma getur tekið að temja sér notkun hugtakanna gata og götuheiti í dreifbýli, en 
einfaldast er að líta svo á að sérhver akfær aðkoma tiltekins staðar sé í raun gata.   

Ef sveitarfélagi sýnist svo, er hægt að úthluta óopinberum umferðarsvæðum götuheiti, svo 
sem stígum og vegum í einkaeign.   

Í einhverjum tilfellum gæti sveitarfélag þurft að úthluta götuheitum til svæða sem hafa 
skýra landfræðilega afmörkun, en ekkert innra gatnakerfi. Þetta á t.a.m. við um jarðir utan 
samgöngukerfis, eyjur, eða þyrpingu sumarhúsa þar sem aðkoma er sameiginleg en innra 
gatnakerfi ekki skipulagt. 

Götunúmer 

Sérhvert götuheiti hefur götunúmer sem er einkvæmt á landsvísu, þ.e. að hvert götunúmer 
svarar aðeins til eins götuheitis.  

Úthlutuðu götunúmeri verður ekki breytt. Ef götuheiti breytist helst götunúmerið óbreytt, 
til að viðhalda samræmi við aðrar skrár. Ef hluta af götu er gefið nýtt götuheiti fær 
einungis nýja götuheitið nýtt götunúmer.  

Uppbygging götuheita 

Ákvörðun götuheita er að öllu leiti í höndum sveitarfélaga. Götuheiti ættu þó alltaf að 
vera þjál í framburði og fylgir fallbeyging og stafsetning þeirra sem fyrr íslenskum 
málvenjum. Unnt er að leita ráða hjá Örnefnanefnd ef vafi rís um einstök götuheiti. 
Nefndin hefur jafnframt úrskurðarvald þegar kemur að nafngiftum skv. lögum nr. 
35/1958.   

Götuheiti er einkvæmt innan hverfis (og/eða innan 10 km radíuss) og er heitið geymt í 
öllum föllum. Fyrir sérhvert götuheiti lengra en 20 stafabil er geymd styttri útgáfa þar 
sem sum eða öll orðin í götuheitinu eru skammstöfuð, allt eftir atvikum. Stytt útgáfa 



Skráning staðfanga – tillaga að verklagi 

9 
 

nýtist við margvíslega framsetningu heita, t.a.m. á kortum, skiltum og öðrum merkingum. 
Forðast ætti skammstafanir í upphafi heita þar sem það getur fært stafrófsröðun úr 
skorðum. 

Einkvæmni götuheita 

Mælst er til þess að sama eða líkt götuheiti komi aðeins fyrir einu sinni innan hvers 
hverfis. Jafnframt er mælst til þess að sama götuheitið komi ekki fyrir aftur innan 10 km 
radíuss, þó svo að um annað hverfi sé að ræða. Götuheiti teljast lík ef munur á milli þeirra 
kemur aðeins fram í:  

o stafsetningu en heyrist ekki í framburði (Kaupvangur / Kaupangur). 

o ólíkri fallbeygingu (Guðmundargata / Guðmundsgata). 

o eintölu-/fleirtölumynd (Laugavegur / Laugarvegur). 

o bili, bandstriki, há-/lág-/tölu stöfum eða þar um líkt (Minnireykir / Minni-Reykir, 
17. Júní torg / Sautjándajúnítorg). 

Undantekning er gerð á þumalputtareglunni um 10 km radíus ef gata liggur samfelld yfir 
mörk hverfis eða sveitarfélags og staðföng raðast í sömu, hækkandi röð hvorum megin 
fyrir sig. Þá er gatan skráð sem tvær götur með sama götuheiti. Sérstaklega þarf að gæta 
að stafsetningu heitanna og að stytting þeirra (ef þarf) sé sambærileg. Athugið að hver 
gata fær sitt götunúmer, þar eð þær liggja hver í sínu hverfi. 

Sveitarfélag getur, á eigin vegum, eða í samstarfi við önnur sveitarfélög, sett sérreglur um 
skráningu götuheita innan ákveðinna svæða ef slíkar reglur tryggja enn frekar einkvæmni 
götuheita. 

Frekari auðkenning götuheita 

Ef ofangreindar leiðbeiningar duga ekki til að tryggja einkvæmni götuheita er mögulegt 
að bæta við þau viðskeyti til aðgreiningar frá nálægum eða fjarlægum götuheitum. 
Viðskeyti geta verið á tvenns konar formi:  

- Rómverskir tölustafir eru notaðir fyrir nálæg (t.d. innan jarðar) götuheiti.    
- Örnefni eru notuð ef aðgreina á fjarlæg götuheiti.  

Rómversk númer 
Utan skipulagðs þéttbýlis hefur hingað til ekki tíðkast að nota húsnúmer líkt og gert er í 
þéttbýli. Fyrir þessu eru engin haldbær rök og í raun ekkert því til fyrirstöðu að auðkenna 
íbúðarhús í dreifbýli með arabísku húsnúmeri. Nánari útlistun á notkun húsnúmera má sjá 
í næsta kafla.  

Víðast hvar í dreifbýli hafa rómversk númer verið notuð til aðgreiningar íbúðarhúsa á 
jörðum. Örnefnanefnd fjallar á eftirfarandi hátt um notkun rómverskra númera:  

„Stundum vill fólk halda sama nafni þegar stofnað er nýbýli úr jörð á nýju 
landnúmeri. Til aðgreiningar er þá skeytt rómverskum tölum aftan við sjálft nafnið. 
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Þannig verður til nýbýlið Grund II úr jörðinni Grund því litið er svo á að hið 
upprunalega heiti jafngildi Grund I “ (Þóra Björk Hjartardóttir, 2011). 

Þessari hefð er ástæðulaust að breyta, nema ef áfangastaðir með vísan í sömu jörðina 
verða fleiri en svo að slík númeraröð haldi utan um með góðu móti. Þá er án efa ástæða til 
að stofna nýtt og einkvæmt götuheiti og byrja númeraröð uppá nýtt, hvort svo sem arabísk 
eða rómversk númer verða fyrir valinu. Samkvæmt lögum um bæjanöfn o.fl. skal bera 
götuheiti sem stofnuð eru þegar skiki er tekinn úr jörð undir Örnefnanefnd.   

Þar sem rómversk númer eru notuð til að greina sundur fasteignir er mikilvægt að líta svo 
á að hver nýr áfangastaður, eða réttara sagt, hver ný aðkoma (gata/heimreið) fái nýtt 
götuheiti. Slíkt götuheiti er samsett á eftirfarandi hátt:  

    Götuheiti = Jarðarheiti + rómverskt númer 

Lagt er til að fest verði í sessi sú vinnuregla að ef rómversku númeri er skeytt aftan við 
eitt götuheiti á jörð, verði slíku númeri skeytt aftan við öll heiti sem vísa til sömu jarðar.   

Það er fjarri einfalt verk að halda samræmi á heitum í dreifbýli og ljóst að tilfellin verða 
áfram æði misjöfn. Hér að neðan gefur að líta nokkrar ólíkar leiðir sem hægt er að hafa til 
hliðsjónar við stofnun nýrra götuheita.  
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Dæmi 1 

 

 

 
Dæmi 2 
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Dæmi 3 
 

 
 
 
 

Örnefni  
Hægt er að skeyta örnefni aftan við götuheiti ef þörf er á aðgreiningu heita sem ekki eru 
úr sömu upprunajörð en innan sama hverfis eða sveitarfélags. Örnefni má einnig nota til 
að aðgreina heiti á landsvísu. 

 

Dæmi 4 

 

Tvær jarðir í ákveðnu byggðarhverfi bera heitið Skúlastaðir. Til aðgreiningar er 
örnefni skeytt við götuheitin:  

Götuheiti = Jarðarheiti + vísun í örnefni  

Ekkert er því til fyrirstöðu að nota tvöfalt viðskeyti til aðgreiningar, en þá kemur 
rómverskt númer á undan örnefni.  
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Dæmi 5 

 

Nú er nýtt íbúðarhús byggt að Skúlastöðum á Engjum. Örnefni hefur þegar verið 
skeytt aftan við jarðarnafnið til aðgreiningar frá Skúlastöðum á Melum. Ætlunin 
er að nota rómverska tölustafi til aðgreiningar fyrir húsin sem hér um ræðir og 
eru götuheitin þá sett saman á þennan hátt:  

Götuheiti = Jarðarheiti + rómverskur tölustafur + vísun í örnefni 

 

Örugg skráning gatna – nýtt götuheiti stofnað 

Skráning götuheita þarf að vera rökrétt og leiðandi fyrir almenna notendur. Götuheiti ætti 
alltaf að endurspegla akfæra aðkomu. 

Óæskilegt er að götur beri sama heitið ef ekki er akfært á milli þeirra. Ef götu er á síðari 
stigum skipt upp á þennan hátt er mjög mikilvægt að líta á „stubbana“ sem tvær ólíkar 
götur. Þær fá hvor sitt götuheitið og númer staðfanga (sjá næsta kafla) tekur þá mið af 
aðkomu hvorrar þeirra.  

 

 

Dæmi 6  

Íbúðagötunni Brekkuvegi, sem eitt sinn var samfelld gata, hefur nú verið skipt 
upp í tvo botnlanga til að sporna við hraðakstri (sjá myndir á næstu síðu). Eftir 
að það var gert var byggt nýtt íbúðarhús á milli húsa nr. 14 og 16, sem hér fær 
húsnúmerið 16 auk viðskeytts bókstafs B.  
Ef íbúar þess húss þurfa að kalla á neyðarþjónstu liggur beinast við að 
sjúkrabíll, sem kemur eftir stofnbrautinni Hlíðargötu, byrji á því að keyra inn í 
Brekkuveg um aðkomuna sem merkt er 1 á myndinni. Þar þarf að keyra alla leið 
inn í botnlanga, snúa þar við og keyra til baka. Næst þarf ökumaður bílsins að 
átta sig á því að til að komast að hinum hluta götunna þarf að fara um Hlíðarveg 
og Hólaveg. Þegar þangað er komið þarf ökumaðurinn að rekja sig aftur á bak í 
númeraröðinni og lesa oddatölur hægra megin og sléttar tölur vinstra megin. 
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Fyrir staðkunnuga er þetta að sjálfsögðu ekkert vandamál, en mínúturnar sem 
það tekur ókunnan ökumann að átta sig á aðstæðum geta reynst ansi dýrmætar. 

 

Æskilegast væri að breyta öðru götuheitinu. Einnig væri hægt að breyta þeim 
báðum í „Brekkuvegur efri“ annars vegar og „Brekkuvegur neðri“ hins vegar. 
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Sveitarfélög taka svo afstöðu til þess hvort og í hvaða tilfellum húsnúmerum 
staðfanga er breytt (sjá næsta kafla). 

 

Tvær eða fleiri ólíkar heimreiðar í dreifbýli ættu aldrei að bera saman götuheitið, jafnvel 
þó svo að þær sé að finna á einni og sömu jörðinni. Eins og fram hefur komin má með 
góðum árangri notast við rómverska tölustafi til aðgreiningar. Ef ætlunin er að byggja t.d. 
litla sumarhúsabyggð á hluta jarðar er langt um einfaldast og aðgengilegast að stofna þar 
götuheiti og númerakerfi líkt og í þéttbýli. Heiti slíkra gatna geta endurspeglað heiti 
gömlu jarðarinnar á skemmtilegan og skapandi hátt eða jafnvel vísað í gamalt örnefni sem 
annars myndi glatast.  

Dæmi 7 

 

Á jörðinni Afglapastöðum hafa tvö ný íbúðarhús verið reist og til aðgreiningar 
var rómverskum númerum skeytt við götuheiti. Ákveðið var að taka hluta 
jarðarinnar undir sumarhúsabyggð með sér aðkomu. Skipulagið gerir ráð fyrir 
11 húsum á svæðinu, en 6 þeirra hafa þegar verið reist. Þar sem sumarhúsin eru 
ekki beint tengd býlinu þótti óþarfi að hafa beina vísun í jörðina í götuheiti 
þeirra. Eftir svolítinn leik að orðum var götuheitið Glapstigur búið til og 
sumarhúsin raðast í hefðbundinni númeraröð við götuna.   
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Merking götuheita 

Mikilvægt er að vel sé staðið að merkingu götuheita og að skilti sé sett upp á áberandi 
stað við upphaf hverrar götu, sem og annars staðar þar sem skipulögð ak- og/eða gangfær 
aðkoma er að götunni. Stígar sem bera götuheiti ættu einnig að vera merktir þar sem 
gengið er inn á þá.   
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Staðföng 

 

Úthlutun staðfangs 

Eins og fyrr segir er staðfang myndað úr sjálfstæðum skráningareinungum sem tengdar 
eru saman á rökréttan hátt. Staðfang er „hengt“ á götuheiti þannig að við hverja götu geta 
verið mörg staðföng, en hvert staðfang getur aðeins verið við eina götu.  

Sérhver landeign verður að hafa að minnsta kosti eitt staðfang óháð fjölda mannvirkja. Ef 
ekkert mannvirki er á landeign fær landeignin sjálf staðfang. Um leið og mannvirki hefur 
verið tengt landinu, miðast hnit staðfangsins við staðsetningu þess mannvirkis í stað 
landeignarinnar sjálfrar.  

Í grunninn er staðfang áfangastaður. Það vísar á inngang mannvirkis eða annars konar 
aðkomu ef um svæði eða áningarstað er að ræða. Mikilvægt er fyrir almenning allan, 
neyðarþjónustu og póstdreifingu, svo eitthvað sé nefnt, að hér sé vel staðið að verki.  

Við úthlutun staðfanga verður sveitarfélagið fyrst að hafa auðkennt númer og heiti 
hverfis, götuheiti og götunúmer þess, sem og nánari afstöðu viðkomandi eignar við 
götuna með því að gefa henni húsnúmer. Lagt er til að hugtakið húsnúmer sé notað áfram 
jafnvel þó svo að í einhverjum tilfellum sé ekki um hús að ræða heldur t.d. leiksvæði, 
áningarstað, tómstundasvæði eða annað. Hvert húsnúmer er aðeins til einu sinni við 
hverja götu og eru viðskeyti notuð eftir þörfum (sjá síðar).  

Ef virðist mögulegt er að tengja staðfang við fleiri en eina götu, ákveður sveitarfélag við 
hvaða götu staðfangið er tengt. Sveitarfélög hafa mörg hver ákveðinn hátt á við 
númeraröðun og það er sjálfsagt að halda þeim hætti, svo lengi sem öryggi fólks er haft 
að leiðarljósi. Hafa ber í huga að gott staðfang segir okkur strax hvar við finnum bestu 
aðkomu að mannvirki, leiksvæði eða öðru. 
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Dæmi 8 

 

Hér þarf sveitarfélag að 
kynna sér aðkomu að húsi 
vel, ekki bara á skipulagi 
heldur einnig hvernig gengið 
er um húsið í raun.  Akfær 
aðkoma er frá Bankastræti 
og aðalinngangur þeim 
megin. Í þessu tilfelli liggur 
því beinast við að tengja 
staðfangið við götuheitið 
Bankastræti. 

 

Úthlutun staðfangs fer fram um leið og upplýsingar um endanlegt skipulag eða breytta 
notkun byggingar eða svæðis liggja fyrir.  

Æskilegt er að sveitarfélög áskilji sér rétt til að breyta númerum húsa í nýjum hverfum 
innan ákveðins tíma frá t.d samþykkt skipulags eða upphafi framkvæmda. Þannig er hægt 
að lágmarka rugling í númeraröð vegna breytinga á einstaka reitum.   

Húsnúmer 

Húsnúmer er gild heiltala á bilinu 1-99999. Sveitarfélag ákveður húsnúmer staðfangs og 
getur að eigin frumkvæði ákveðið að breyta númeri. Best er að haga númerum þannig að 
engin þörf sé á viðskeytum.  

Húsnúmerum er úthlutað eftir götu þannig að séð frá upphafi götunnar raðast oddatölur 
vinstra megin en sléttar tölur hægra megin, hækkandi í eina og sömu áttina. Best er að 
hugsa um aðkomu þegar húsnúmerum er úthlutað, það er, að fyrsti áfangastaður fái lægsta 
númerið. 

Sömu reglur gilda um notkun arabískra húsnúmera, hvort sem er í þéttbýli eða dreifbýli. 
Númerað er frá þeim enda götu sem er tengdur gatnakerfi. Ef fleiri en einn endi tengist 
stærra gatnakerfi, þá er númerað frá þeim enda sem farið er um ef ekin er algengasta leið 
frá næsta þjóðvegi (t.d. malbikuð leið eða sú leið sem neyðarþjónusta myndi nýta).  

Númer vantar í húsnúmeraröð 
Fyrir kemur að húsnúmeraröð við götu er einhverra hluta vegna ekki samfelld. 
Sveitarfélög hafa til þessa nálgast málið á ólíkan hátt og í þeim málum er vissulega ekkert 
til sem heitir rétt eða rangt. Í sumum tilfellum hefur númerum verið sleppt úr númeraröð 
en annarstaðar hafa staðföng hlotið númerbil sem vísar til þeirra númera sem vantar til að 
gera röðina samfellda. 
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Dæmi 9 

 

Við Húsabraut hafa þrjár lóðir verið sameinaðar. Ef leita ætti í gagnagrunninum 
að staðföngum eftir númerum við Húsabraut myndi leitin hvorki skila árangri 
fyrir 7, 9 né 11.  

 

Ýmislegt mælir þó á móti almennri notkun númerabils sem ígildi húsnúmers: 

1. Númerabil er í eðli sínu strengur en ekki skilgreind tala.  
- Ef leggja ætti þetta tvennt að jöfnu þyrfti að skilgreina öll húsnúmer 

sem strengi.   
- Í tölvukerfum raðast strengir með öðrum hætti en tölur og því erfitt að 

tryggja það að staðfang með númerabil raðist á réttan stað við 
upptalningu staðfanga. 

- Strengir og tölur lúta ekki sömu rökfræðireglum í forritun.  
- Erfitt er að hanna leitarvirkni sem finnur t.d. Húsabraut 9, ef skráð 

staðfang er Húsabraut 7-11. 
2. Númerabil getur gefið villandi vísbendingar um fjölda aðkoma.  

- Samkvæmt skilgreiningu er staðfang ígildi einnar aðkomu. Númerabil 
gefur engar upplýsingar um hvort átt er við öll númer á ákveðnu bili, 
aðeins slétt númer eða aðeins oddanúmer.   

- Númerabil með viðskeyti (2-6B) gefur engar upplýsingar um hversu 
mörg númer liggja á uppgefnu bili. 

- Vandamál geta skapast ef bæta þarf staðföngum inn í númeraröð. 

Af ofangreindum ástæðum teljum við óraunhæft að stefna að kerfi sem lofar fullkomlega 
samfelldri húsnúmeraröð og leggjum til að skráning númerabila heyri í framtíðinni til 
undantekninga. Kerfið mun þó, burt séð frá þessu, áfram gefa loforð um hækkandi númer 
í eina átt.   

Til að greiða fyrir samræmdri og augljósri auðkenningu staðfanga væri æskilegt að auka 
sveigjanleika á fyrstu stigum skipulags hvað breytingar á húsnúmerum varðar. Þannig 
verða húseigendur meðvitaðir um að húsnúmer geti breyst í ungum hverfum og að vonum 
móttækilegir fyrir úrbótum.  

Raunin er sú í dag að fjölmörg staðföng hafa númerabil í heitum sínum. Lagt er til að 
þessi heiti verða færð inn í nýja skráningarkerfið þannig að lægsta númerið í röðinni verði 
skráningareiningin húsnúmer og númerabilið færist inn í sjálfstæða einingu sem kallast 
lýsing. Nánar verður fjallað um þá skráningareinungu síðar.   
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Dæmi 10 

 

Þar sem Húsabraut 7-11 var þegar til í fasteignaskrá verður númerabilinu 
haldið inni í nýja skráningarkerfinu. Skráningin verður þá á þennan hátt:  

 

Staðfang = Götuheiti + Lægsta númer í runu + (Lægsta númer – Hæsta númer) 

 

= Húsabraut 7 (7-11) 

 

Númeri bætt við í húsnúmeraröð 
Í grónum hverfum er ástæðulaust að breyta númerum heillar götu ef nýrri lóð er bætt við. 
Auk þess er ástæðulaust að veitumannvirki á lóðum stjórni húsnúmerum við götu. Í 
þessum tilfellum er einfaldast að halda númeraröðinni með því að bæta viðskeyti við 
húsnúmer, en þau geta verið í formi bókstafs og/eða lýsingar.   

Bókstafur  
Bókstafur er valfrjáls viðauki við tölunúmer. Húsnúmer teljast jöfn hvort sem þau hafa 
viðbættan bókstaf eða ekki. Til samræmingar ætti að skrifa viðbættan bókstaf sem hástaf. 
Ráðið er gegn því að nota séríslenska bókstafi og bókstafi sem auðvelt er að rugla saman 
við aðra slíka og/eða tölustafi. Nágrannar okkar í Danmörk og Færeyjum nota eingöngu 
bókstafina; A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,N,P,R,S,T,U,V,X,Z, og lagt er til að slíkt hið sama 
verði tekið upp hér.   

Eindregið er mælt með því að stilla notkun bókstafa í hóf, en þeir ættu helst ekki að sjást 
nema þegar bæta þarf staðföngum inn í samfellda húsnúmeraröð á seinni stigum.  

Ef tvær eða fleiri íbúðir með sérinngang eru á sama húsnúmerinu og ætlunin er að 
aðgreina þær með bókstöfum, er mælst til þess að allar íbúðirnar fái viðbættan bókstaf. Í 
númeraröð er húsnúmer án bókstafs talið á undan húsnúmeri með viðbættum bókstaf. 
Úthlutun bókstafa fylgir sömu grunnreglu og úthlutun húsnúmera. Ef farið er um 
aðalaðkomu fær fyrsti áfangastaður bókstafinn A, sá næsti bókstafinn B o.s.frv. 

Ef nokkrum húsum er bætt inn í samfellda númeraröð og ætlunin að aðgreina þau með 
bókstöfum raðast bókstafirnir frá innkeyrslu og inn ef húsin eru öðru megin við 
götuspottann. Athugið að húsið sem kenna á nýju húsin við (á mynd hér að neðan: 14) 
hlýtur bókstafsviðskeytið A við húsnúmer sitt, en það þjónar aðallega þeim tilgangi að 
gera vegfarendum kunnugt um viðbætt staðföng baka til. Ef hús eru báðum megin 

LýsingHúsnúmer
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götuspotta, raðast bókstafir umhverfis götuspottann í samræmi við hækkandi númeraröð í 
götunni.  

 

Dæmi 11 

 

 

 

 

                      

Ákveðið er að þétta byggðina við Sundgötu með því að byggja nokkur hús baka 
til við hús númer 14. Aðkoma þeirra er um götuspotta milli húsa númer 14 og 
16. Á efri myndinni má sjá hvernig húsin eru auðkennd með bókstaf ef þau 
raðast öll sömu megin götuspottans. Neðri myndin sýnir með rauðum ferli 
hvernig bókstafirnir raðast á húsin í samræmi við hækkandi númeraröð við 
götuna.   
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Dæmi 12 

 

 

 

Við Guðrúnargötu 16 er einbýlishús og spennistöð í bakgarðinum. Nokkrar 
leiðir eru færar: 

- Einbýlishúsið verður Guðrúnargata 16A og spennistöðin Guðrúnargata 
16B.  

- Einbýlishúsið verður áfram Guðrúnargata 16 en spennistöðin verður 
Guðrúnargata 16B. 

- Notast er við lýsingu til þess að auðkenna spennistöðuna. 

 
 

 
 

Lýsing 
Lýsing er annað valfrjálst viðskeyti við tölunúmer og vísar oftast til ákveðins notagildis 
þess er staðfangið vísar á. Þetta skráningaratriði er fyrst og fremst hugsað til skráningar á 
veitumannvirkjum, vegsvæðum og öðru slíku og ætti ekki að notast í skráningu staðfangs 
er vísar á dvalarstað fólks. Vert er að taka fram að skráningareiningin lýsing er ekki 
hugsuð fyrir sérheiti húsa. Þeim verða gerð sérstök skil síðar.  
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Ef þörf er á frekari aðgreiningu en fæst með arabískum númerum, ætti þumalputtareglan 
að vera eftirfarandi:  

 

 

 

 

 

 

 

Dæmi 13 

 

 

 

Hér eru tvær íbúðir í húsinu, Guðrúnargata 16A og B, en spennistöðin verður 
Guðrúnargata 16 spennistöð. 
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Dæmi 14 

 

 

 
 
Hér má sjá lítið hverfi þar sem nokkrar ólíkar leiðir hafa verið farnar til 
úthlutunar húsnúmera. Spóasíða, Starrasíða og Rjúpnasíða eru botnlangar. Þar 
er númerað frá þeim enda sem tengist gatnakerfinu. Þrastasíða er opin í báða 
enda og þar er númerað frá þeim enda sem tengist stærri umferðaræð. Mávasíða 
er líka opin í báða enda en tengist álíka stórum umferðargötum hvorum megin. 
Þar er númerað frá þeim enda sem er nær miðpunkti hverfis (á við í hverfum þar 
sem vel skipulagðan miðbæ er að finna). 
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Ef gata greinist í eina eða fleiri hliðargötur er mögulegt að draga ímyndaða línu eftir 
aðalgötunni þannig að oddatölur raðast á staðföng vinstra megin götunnar, en sléttar tölur 
hægra megin, líkt og laufblað.  

 

Dæmi 15 

 

 

Hér má sjá rauða línu dregna eftir miðjum Gullstíg, en staðföng vinstra megin 
línunnar fá oddatölu í húsnúmer og staðföng hægra megin sléttar tölur.  

 

 
Ef skipulag áðveðins svæðis er á þann veg að erfitt er að fylgja augljósum reglum er 
leitast við að koma á rökrænu kerfi húsnúmera sem fyrirbyggir misskilning. Í þeim 
tilfellum þar sem kerfi húsnúmera stingur verulega í stúf, er gott að koma upp korti við 
innkeyrslu svæðis sem hjálpar vegfarendum að rata.  

Hnit staðfangs 

Mikilvægt er að staðfang sé hnitsett eins fljótt og auðið er. Best er að það gerist um leið 
og lóð er stofnuð, þar sem það auðveldar fyrir neyðarþjónustu, t.d. ef slys verða á 
byggingarstað.  

Sérhvert staðfang fær hnit (xy) sem er staðsett á mannvirki eða innan eignamarka, ef 
ekkert mannvirki er til staðar.  
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Ef staðfang á við um hús eða annað mannvirki:  

o Hnit staðfangsing er sett innan grunnflatar byggingarinnar, næst þeirri götu sem 
staðfangið heyrir til og þannig að það endurspegli sem best staðsetningu 
aðalinngangs byggingarinnar. Hver aðalinngangur að mannvirki fær sitt staðfang 
(t.d. fjölbýlishús) og fær þar af leiðandi sitt hnit.  

Ef staðfang á við um skipulagt svæði eða aðstöðu þar sem ekkert mannvirki er að finna: 

o Hnit staðfangsins er sett við bestu mögulegu aðkomu inn á svæðið en innan marka 
þeirrar landeignar sem staðfangið á við um. 

Ef ekkert af ofangreindu virðist passa, t.a.m. ef um er að ræða óbyggt svæði án 
merkjanlegrar aðkomu, er þess gætt að hnit staðfangsins sé sannanlega innan afmörkunar 
viðkomandi svæðis.  

Hnit staðfangs og staðfanganúmer haldast ávallt óbreytt jafnvel þó svo að götuheiti, 
viðskeyti þess, húsnúmeri eða viðskeyti þess taki breytingum. Ástæðan er sú aðkoma 
viðkomandi áfangastaðar er enn á sama stað, þ.e. punkturinn hefur ennþá sama x-gildi og 
y-gildi. Gert er ráð fyrir að hnitnúmer haldist og því hefur breytt heiti ekki áhrif. Hnit 
breytast aðeins ef aðkoma er færð.   

 

Sérheiti 
Mikill auður felst í því að halda  utan um söguleg, staðbundin heiti húsa og annarra 
mannvirkja og víða fer hver að verða síðastur að skrá þessi menningarverðmæti áður en 
þekkingin á þeim glatast. Mikilvægt er að greiða fyrir varðveislu slíkra heita með því 
auðvelda fyrir skráningu þeirra samhliða formlegri skráningu staðfanga.   

Lagt er til að þar sem við á, skráist sérheiti sem sjálfstæð skráningareining staðfangs, rétt 
eins og götuheiti og/eða húsnúmer. Sérheitið fylgir þá staðfanganúmeri og auðkennir 
staðfangið á sama hátt og aðrar skráningareiningar. Þannig er unnt að leita að fasteign 
eftir sérheiti hennar og ekkert því til fyrirstöðu að birta t.d. götuheiti og sérheiti samhliða 
á korti.   
Vakin er athygli á því að skráningareiningin sérheiti á við um ákveðna byggingu og getur  
eigandi því ekki flutt slíkt heiti með sér ef hann selur viðkomandi byggingu og kaupir 
nýja. Mælt er með því að sveitarfélög afli heimilda (skriflegra eða munnlegra) um sérheiti 
og haldi skrá um þær.  
Sérstaklega þarf að taka afstöðu til annars konar notkunar sérheita, eins og t.d. á 
sumarhúsasvæðum. Eigendur sumarhúsa hafa í gegnum tíðina nefnt húsin sín ánægjunnar 
vegna eða vegna þess að götuheiti og húsnúmerakerfi hafa hreinlega ekki verið til staðar, 
nema hvort tveggja sé. Það kann að þjóna öryggissjónarmiðum að ná þessum nöfnum inn 
í kerfið þó svo að ekki sé um að ræða almenn heiti sem þekkjast utan þeirrar fjölskyldu 
eða eigendahóps sem að bústaðnum standa. Það mætti ímynda sér að í neyðartilfelli ætti 
barn eða jafnvel fullorðinn einstaklingur auðveldara með að muna þetta nafn en formlega 
fasteignaheitið eða öryggisnúmerið. Í þessum tilgangi mætti hugsa sér aðra sjálfstæða 
skráningareiningu, en það er allt á hugmyndastigi ennþá.  
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Merking staðfanga 
Fasteignaeigendum ber skilda til að merkja eignir sínar með húsnúmeri þannig að 
vegfarendur um akfæra aðkomu sjái skýrt og greinilega. Læsilegt letur er mikilvægt og 
mælst er til að númer ritist með tölustöfum. Sveitarfélög geta að eigin frumkvæði útfært 
nánari reglur um merkingar. 

Mögulega þarf að setja reglur um þau úrræði sem sveitarfélög hafa þegar merkingum 
fasteigna er ábótavant. Hugmyndum hefur verið varpað fram um staðlaðar 
húsnúmeraplötur sem sveitarfélag getur sett upp á kostnað fasteignaeiganda ef hann sinnir 
ekki kröfu um merkingar. Þetta á þó eftir að útfæra nánar.  
 

Við val á staðsetningu húsnúmeraplötu skal hafa eftirfarandi í huga:  
- Merkingar þurfa að sjást frá götunni. 

- Akandi vegfarandi þarf að sjá merkingar án þess að þurfa að stöðva bifreið sína og/eða 
stíga út.  

- Hvorki má gróður skyggja á merkingar á sumrin, né snjóskaflar á veturna.  
- Merkingar ætti ekki að festa á hlið, þar sem þær sjást ekki frá götunni þegar hliðið er  
opið.  
- Númer og bókstafir þurfa að vera nægilega stórir og í greinilegum litum til að allir sjái. 
Gjarnan er miðað við letur ekki  minni en 85 mm. Nota skal dökka liti á ljósan grunn, eða 
öfugt. Við val á litum skal hafa öll möguleg veðurbrigði í huga.  

- Húsnúmer þurfa að sjást í myrkri. Annað hvort þarf ljós að skína á það, eða stafirnir að 
hafa endurskin.  
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