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Adresseringsprosjekt- innstilling på vegnavn til offentlig høring

Rådmannens innstilling
Formannskapet vedtar å sende vedlagte innstilling på vegnavn og inndeling av vegnettet
(Endelig oversikt over inndeling, gatekoder og vegnavn, datert 19.03.2014) ut på offentlig
høring, jf. matrikkelforskriftens § 50 7 ledd – uttalerett.

27.03.2014 Formannskap
Møtebehandling:
Silje Bøe Tubbene orienterte. Formannskapet diskuterte.
Et samla formannskap ønsket følgende protokolltilførsel til formannskapets vedtak:
«Det vart diskutert ei rekkje endringsforslag på fleire av vegnamna, foreslått av fleire medlemmar i
formannskapet.
Ein vart einige om å ta stilling til desse endringane etter at høyringsrunden er avslutta.»
H v/repr. Rolf Domstein fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
«Veien brukes i stedet for vegen i heile kommuna».

Votering
Det ble først votert over rådmannens innstilling med protokolltilførsel fra et samla formannskap.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over tilleggsforslaget fra H v/repr. Rolf Domstein. Dette ble enstemmig
vedtatt.
F-011/14

Vedtak:

Formannskapet vedtar å sende vedlagte innstilling på vegnavn og inndeling av vegnettet (Endelig
oversikt over inndeling, gatekoder og vegnavn, datert 19.03.2014) ut på offentlig høring, jf.
matrikkelforskriftens § 50 7 ledd – uttalerett.
Veien brukes i stedet for vegen i heile kommuna.
Protokolltilførsel:
Det vart diskutert ei rekkje endringsforslag på fleire av vegnamna, foreslått av fleire medlemmar i
formannskapet. Ein vart einige om å ta stilling til desse endringane etter at høyringsrunden er
avslutta.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) – LOV-2005-06-17-101
Lov om stadnamn (Stadnamnlova) – LOV-1990-05-18-11
Forskrift om eiendomsregistrering (Matrikkelforskriften) – FOR-2009-06-26-864
Forskrift om offentlige veiskilt, vegoppmerking, trafikksignaler og anvisninger (skiltforskriften) –
FOR-2005-10-07-1219
Lokal adresseforskrift for Vågsøy kommune
Kartverkets adresseveileder – Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova
Lokal adresseplan

Bakgrunn for saken
Kommunestyret vedtok i møte den 26.09.2013 adresseplan, forenklet skiltplan og lokal
adresseforskrift for gjennomføring av adresseprosjekt i Vågsøy kommune. Adresseprosjektet er en
del av prosjekt 1032 «Kvalitetsheving av kart og matrikkel i Vågsøy kommune». Prosjektet kom i
gang på bakgrunn av nasjonalt prosjekt for overgang fra matrikkeladresser til vegadresser.
Prosjektet er planlagt ferdigstilt medio 2015.
Saken fremmes for formannskapet ihht. til lokal adresseforskrift og adresseplan. Formannskapet,
som er kommunens navnemyndighet, har ansvaret for navnsetting og fatter vedtak om
skrivemåten på adressenavn og stedsnavn etter reglene i Lov om stadnamn.

Saksopplysninger / fakta
Prosjektgruppen avholdt folkemøte, 27.11.2013, og har hatt innsamling av forslag til vegnavn ute.
Både lag- og foreninger samt privatpersoner hadde mulighet til å sende inn navneforslag i perioden
27.11.2013 til 31.01.2014.
Vedlagt er forslag til innstilling på vegnavn og inndeling av vegnettet fra prosjektgruppen.
Prosjektgruppen består av prosjektleder Silje Bøe Tubbene, og representant fra drift- og
anleggsavdelingen Odd Henning Svoren, leder for plan og utvikling Janne Midtbø og leder for kartog matrikkelprosjektet Ole Morten Ervikseter. Prosjektgruppen har samarbeidet med en
referansegruppe bestående av representanter fra lag- og foreninger samt privatpersoner i
kommunen.
Prosjektgruppen har etter utløp av fristen for innsending av forslag til vegnavn, gått gjennom alle
innsendte navneforslag før det ble gjennomført et arbeidsmøte med referansegruppen. Prosjektog referansegruppen gikk sammen gjennom første forslaget fra prosjektgruppen og kom frem til et
enstemmig forslag for inndeling av vegnettet, samt vegnavn på samtlige vegstrekninger i
kommunen. Det ble mottatt over 200 forslag på vegnavn før fristen for innsending gikk ut.
Vegnavnene vil legges ut til offentlig høring og gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmesider,
servicetorget og publiseres i Fjordenes Tidende. Det vil ikke bli gjennomført åpne møter i

høringsperioden. Høringen vil sendes til Statens Kartverk, Statens Vegvesen region Vest,
Fylkesmannen Sogn og Fjordane og Stadnamntjenesten for Vestlandet for uttalelse.
Den overordnede tidsplanen er bare grovt skissert da det kan være vanskelig å lage en tidsplan for
hele prosjektet som går over en såpass lang tidsperiode. Overordnet tidsplan for gjennomføringen
av prosjektet er hentet fra revidert prosjektplan for Matrikkelprosjektet.

Milepæl Hva
1.
Prosjektstart.
2.
Vedtak av adresseplan, lokal
adresseforskrift og forenklet skiltplan
3.
Avholde folkemøte og starte innsamling av
forslag til vegnavn
4.
Vedtak om vegnavn ut på offentlig
høring
5.
Offentlig høring
6.
Forhåndsvarsel til hjemmelshavere om
innstilling på vedtak
7.
Vedtak om vegnavn. Vedtaksbrev til
hjemmelshavere, ny adresse kan tas i bruk
8.
Skilting av veger. Prosjekt avsluttes

Når
Ca. Uke 22 2013. Ca. 1.juni 2013.
Ca. uke 39 2013
Ca. 1 oktober 2013.
Ca. Uke 48 2013 – ca. uke 5 2014
Ca. Uke 13 2014
Ca. Uke 14/15 – 22/23 2014
Ca. Uke 24 / 25 2014
Ca. Uke 37 / 38 2014
Ca. Uke 40 2014

Vurdering / konsekvenser
Gjennom å etablere et logisk oppbygd adressesystem i hele kommunen, via etablering av
vegadresser, vil Vågsøy kommune sørge for å få på plass en viktig del av kommunens
infrastruktur. Vegadresser vil være med på å redusere responstiden blant annet ved uttrykninger,
og vil gi en trygghet for innbyggerne. Offisielle vegadresser og skilting gjennom hele kommunen
skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne frem til bygninger,
adkomst til bygninger, boliger og andre steder det er viktig å finne frem til. Man adresserer
hovedsakelig for alle som ikke er lokalkjent, utrykningstjenester med mer, noe som krever et logisk
oppbygd adressesystem.
I arbeidet med inndelingen av vegnettet har det blitt lagt vekt på om vegstrekningene fremstår som
en sammenhengende veg eller om de kan tåle en videre oppdeling som faller seg naturlig med
tanke på blant annet naturlig vegskille i form av bru, vegkryss etc. Det er ønskelig å ha en
oppdeling av vegnettet som fremstår som naturlig, og som ikke vil by på misforståelser med tanke
på om man kjører inn på en ny veg med nytt vegnavn eller ikke. Det er hensynstatt at man legger
opp til lik praksis ved inndeling av vegstrekninger gjennom kommunen. Det har blitt lagt vekt på at
man i utgangspunktet, først og fremst, adresserer for alle som ikke er lokalkjente i området. Blant
annet vil dette ha stor betydning for utrykningskjøretøy. Dette er lagt til grunn både ved inndelingen
av vegnettet og ved valg av vegnavn.
Prosjektgruppen, har etter samtale med Stadnamntjenesten for Vestlandet, valgt å innstille på bruk
av endingen veg i adressenavn. Dette er normen for fylket, samt den endingen som er mest brukt
på offisielle vegnavn vedtatt i Måløy. Det er ikke ønskelig å bruke endingene veg eller vei om
hverandre, etter anbefaling fra blant annet Stadnamntjenesten på Vestlandet. I Vågsøy kommune
blir det derfor lagt opp til å bruke veg. I både bokmål og nynorsk kan man bruke både veg og vei,
og slik sett er det ikke feil å benytte den ene foran den andre, men naturlig for vestlandet er veg.
I arbeidet med vegnavn har det blitt lagt vekt på å videreføre kjente, historiske og etablerte
vegnavn, der dette har latt seg gjennomføre. Det har blitt lagt vekt på at vegnavnene skal være
lette å uttale, nøytrale og ha tilknytning til områdene, samt at man har unngått å bruke navn som
man vet er i bruk i våre nabokommuner eller som allerede er offisielle vegnavn i Måløy. Et av

hovedprinsippene for adressering er å navngi vegstrekninger etter hvor vegen ender eller hvilket
område vegstrekningen befinner seg i. Dette er hensynstatt på flere av de lengre vegstrekningene
gjennom kommunen. På de vegstrekningene der det har vært diskusjon vedørende bruk av
bygdenavn som navn på vegstrekningen har prosjekt- og referansegruppen valgt å gå for nøytrale
navn enten med tilknytning til vegstrekningen, eller som gir en beskrivelse av området
vegstrekningen ligger i.
Prosjekt- og referansegruppen har etter gjennomgang av vegnavnene det innstilles på et felles syn
på at vegnavnene er gode og dekkende for vegstrekningene og kommunen.
Innstilingen fra prosjekt- og referansegruppen, på valg av vegnavn og inndelingen av vegnettet,
har tatt for seg samtlige veger i kommunen, og vil gi Vågsøy kommune et godt oppbygd
adressesystem ihht. gjeldende retningslinjer.
Rådmannen tilrår formannskapet å sende vedlagte innstilling på vegnavn og inndeling av vegnettet
ut på offentlig høring.
Vedlegg:
Dok.nr
134649
134650
134651
134652
134653
134654
134655
134656
134657
134658
134659
134660
134661
134662
134663
134664
134665
134666
134667
134668
134669
134670
134671
134672
135232

Tittel på vedlegg
Område 1 & 2 - Vegen mot Raudeberg.pdf
Område 1 - Måløy.pdf
Område 2 - del 1, Raudeberg.pdf
Område 2 - del 2, Hals, Halsør, Vedvik & Refvik.pdf
Område 2 - del 3. Kvalheim.pdf
Område 2 - del 4, Kvalheim mot Kråkenes.pdf
Område 2 - del 5, Kråkenes.pdf
Område 3 - Silda.pdf
Område 4 - del 1, Holvik.pdf
Område 4 - del 2, Vågsvåg.pdf
Område 4 - del 3, Færestrand, Torskangerpoll & Oppedal.pdf
Område 5 - del 1, Fastlandet (Evja, Tennebø, Blålida, Myrane).pdf
Område 5 - del 2, Fastlandet (Kulen, Ivahavet, vegen ut til Osmundsvågen).pdf
Område 5 - del 3, Fastlandet (vegen ut til Osmundsvågen).pdf
Område 6 - del 1, Husevågøy & Gåsholmen.pdf
Område 6 - del 2, Gangsøy, Grindøy & Risøy.pdf
Område 7 & 8 - Vegen mot Bryggja.pdf
Område 7 - del 1, vegen mot Selje, Sørpollen.pdf
Område 7 - del 2, Eldevik, Almenningen.pdf
Område 7 - del 3, vegen mot Vemmelsvik, Angelshaug.pdf
Område 8 - del 1, Krokepollen, Fjordly & Fagerlid.pdf
Område 8 - del 2, Rimstaddalen & Bryggja sentrum.pdf
Område 8 - del 3, Maurstad, Nore & vegen mot Nave.pdf
Område 8 - del 4, Nave.pdf
Endelig oversikt over inndeling, gatekoder og vegnavn, 19.03.2014.pdf

