
 

 

Sjekk din oppføring– veiledning: 

Fauske kommune har tatt i bruk varsling via SMS og talemeldinger i tilfeller der det er 

hensiktsmessig. Denne tjeneste er levert av UMS. 

Typiske bruksområder er vannavstengning og gravearbeider som hindrer fremkommelighet. I 

spesielle tilfeller kan varsling benyttes i forbindelse med kriseberedskap 

Alle over 16 år som er registrert med eget mobilnummer og/eller fasttelefon, vil motta varsel knyttet 

til den adresse de har registrert i folkeregisteret. 

Innbygger kan også registrere seg for mottak av varsler for andre adresser enn sin egen. Hensikten er 

at en kan registrere seg som mottaker av varsel for personer som selv kan ha vanskeligheter med å 

tolke eller respondere på slike varsler. Det kan også være aktuelt å registrere seg som mottaker for 

varsler knyttet til arbeidsplass, klubbhus, idrettsanlegg eller andre bygg. 

 

 

Slik sjekker du om din oppføring er riktig: 

Gå inn på hjemmesiden til Fauske kommune: 

http://fauske.kommune.no  

Klikk på ikonet for SMS-

varsling  

 

Fyll ut nødvendig informasjon og klikk på Hent pin-kode 

 

 

 

 

 

 

Du vil motta en pin-kode på SMS som du legger inn og 

velger Login 

 

 

 

 

Figur 1 

Figur 2 

http://fauske.kommune.no/


 

Under Telefonnummer finner du de nummer du 

er registrert med. Disse kan du endre. Husk å 

klikke på Oppdater nummer 

 

NB Sort strek over navn er gjort for å skjule 

identitet til adresse vi har brukt i dette eksempel. 

Under Familiemedlemmer finner du de øvrige 

varselmottakere som er registrert ved samme 

adresse. 

Ønsker du å redigere disse, må du klikke på 

navnet, og velge Rediger nummer. 

 

Under Min adresse står adresseopplysningene 

hentet fra folkeregisteret. 

 

 

 

Under Andre adresser kan du registrere deg som 

mottaker for flere adresser enn din egen. Det er 

ikke satt begrensinger for hvilke adresser, men 

du vil ikke motta varsler fra Fauske kommune for 

adresser utenfor kommunen.  

Klikk på Legg til adresse 

 

Under Ny adresse, fyll inn Fauske øverst, og det 

vil komme opp forslag til veiadresser når du 

begynner å skrive inn i adressefeltet under.  

Klikk på riktig forslag til veinavn, og velg riktig 

husnummer ved å klikke pil i feltet til høyre. 

Klikk OK 

 

 

 

Velg Log off oppe i høyre hjørne på neste side for å logge deg ut. 

 

Trenger du hjelp,  

ta gjerne kontakt med servicetorget i kommunen 75 60 40 00 


