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Hvordan virker varslingen? 

Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner og en automatisert talemelding til 

fasttelefon. Talemelding leses inn som "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du 

bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 9 - dersom du ønsker å 

høre meldingen en gang til. 

 

Er mitt mobilnummer registrert? 

Så lenge du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvalting» på riktig adresse er 

alt i orden. Denne oppføringen gjelder for den adressen du er registrert med i 

Folkeregisteret.  

Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn her: 

http://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon   

 

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet? 

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din 

kommune, gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig nummer". 

 

Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min bostedsadresse? 

På varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan 

gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom. Slik gjør du: 

 Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer". 

 Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send". 

 Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. 

 Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på 

adressen du registrerer. 

 

Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet? 

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i «kontaktregister 

for offentlig forvaltning». 

 

Hvordan finner jeg ut om mine foreldres adresse er i en kommune som bruker 

Varsling 24? 

Ta kontakt med den respektive kommune for å høre om de bruker Varsling 24. 

 

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for? 

På varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt 

mobilnummer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i 

«kontaktregister for offentlig forvalting». Slik gjør du: 

 Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer". 

 Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send". 

 Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen 

over adresser registrert på ditt mobilnummer. 

 Her kan du også slette adresser eller legge til flere. 
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