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Adresseringsprosjekt - adressetildeling

Rådmannens innstilling
Formannskapet vedtar å sende vedlagte innstilling på nye vegnavn og inndeling av
vegnettet,
Oversikt over vegnavn -18.02.2015, ut på offentlig høring, jf. matrikkelforskriftens § 50 7.
ledd – uttalerett.

26.02.2015 Formannskap
Møtebehandling:
KrF v/repr. Dag Almenning fremmet følgende endringsforslag:
«Vedtak i formannskapet vert oppretthalde når det gjeld Gate kode 7150 og 7200. Vegane skal ha
kvar sine namn: Eldevikvegen og Øvre Eldevika (endring frå Øvre Eldveik til Øvre Eldevika er
greitt).
Vedtak i formannskapet vert også oppretthalde når det gjeld Gate kodene 7350, 7400 og 7450.
Hauanevegen kan skrivast Hauganevegen. Sjøvegen og Tunvegen vert å behalde som vedteke
før.»

Votering
Det ble først votert over endringsforslag fra KrF v/repr Dag Almenning. Dette ble enstemmig
vedtatt.
Det ble deretter votert over rådmannens innstilling til vedtak. Dette ble enstemmig vedtatt.
F-018/15

Vedtak:
Vedtak i formannskapet vert oppretthalde når det gjeld gate kode 7150 og 7200. Vegane skal ha
kvar sine namn: Eldevikvegen og Øvre Eldevika (endring frå Øvre Eldveik til Øvre Eldevika er
greitt).
Vedtak i formannskapet vert også oppretthalde når det gjeld Gate kodene 7350, 7400 og 7450.

Hauanevegen kan skrivast Hauganevegen. Sjøvegen og Tunvegen vert å behalde som vedteke
før.
Formannskapet vedtar å sende vedlagte innstilling på nye vegnavn og inndeling av vegnettet,
Oversikt over vegnavn -18.02.2015, ut på offentlig høring, jf. matrikkelforskriftens § 50 7. ledd –
uttalerett.

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, trafikklyssignaler 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 iht. lokal adresseforskrift og adresseplan. Formannskapet, som
er kommunens navnemyndighet, har ansvaret for navnsetting av adresseparseller og fatter endelig
vedtak om skrivemåten på adressenavn og stedsnavn etter reglene i Lov om stadnamn.
Saken har vært ute på første- og annen gangs høring i kommunen og til eksterne parter, tilrådning
og innspill er behandlet og hensynstatt i innstillingen fra prosjektgruppen.
På grunn av endringer i navn blir saken lagt fram for formannskapet for å vedta ny høring.

Saksopplysninger / fakta
Prosjektgruppen har så langt i prosjektet avholdt folkemøte, 27.11.2013 og hatt innsamling av
forslag til vegnavn via nettsiden. Forslag til vegnavn har etter behandling i formannskapsmøte
27.03.2014 og 11.09.2014 vært ute på offentlig høring i kommunen. Forslag til vegnavn har også
blitt sendt til Statens kartverk, Statens vegvesen, Fylkesmannen og Stadnamntenesta på
Vestlandet samt blitt sendt til våre nabokommuner (Eid, Selje og Vanylven).
Statens kartverk og Stadnamntenesta på Vestlandet har gitt sine tilrådninger på de vegnavn som
har vært ute på offentlig høring. Dersom Formannskapet vedtar navnene som nå foreligger fra
prosjektgruppen og referansegruppen vil Statens kartverk reise primærnavnesak på øynavnet
«Moldøen», og på gårdsnavnene «Gotteberg» og «Midtgård». Adressenavnene for disse må da
settest på vent til primærnavnesakene er avgjort. (Gatekode 1310, 1370 og 1900) Kartverket
venter med å reise primærnavnesakene til de har fått vedtak om adressenavn fra kommunen. Det
kan dukke opp andre tilfeller som krever navnesak som følge av vedtaksprosessen, og det er en
fordel å ha med alle navnene i samme sak når det skal ut på høring.

Fylkesmannen og Statens vegvesen region Vest har ikke hatt noen bemerkninger i forhold til
vegnavn eller inndeling, og har avstått fra å gi noen konkret tilrådning i høringsrundene.
Vedlagt er endelig innstilling på vegnavn og inndeling av vegnettet fra prosjektgruppen basert på
de tilrådninger og innspill som er kommet inn under høringsrundene. Prosjektgruppen består av
prosjektmedarbeider Even Husevåg, representant fra drift- og anleggsavdelingen Odd Henning
Svoren, leder for plan og utvikling Janne Midtbø og ny leder for kart- og matrikkelprosjektet Tommy
Aasebø. Prosjektgruppen har også samarbeidet med referansegruppen som er bestående av
representanter fra lag- og foreninger samt privatpersoner i kommunen.
Prosjektgruppen har etter endt høringsfrist gått gjennom alle innspill som er sendt inn, og har
deretter avholdt arbeidsmøte med referansegruppen. Prosjekt- og referansegruppen har etter
gjennomgang av de innsendte innspillene kommet frem til en del nye navneforslag.
Prosjektgruppen finner de vegnavn og inndelinger som foreligger for dekkende og gode navn.
Endringer gjort etter forrige Formannskapsmøte:
Gatekode 1310: Kartverket har varslet oppstart av primærnavnesak på gårdsnavnet «Gotteberg».
Gatekode 1370: Kartverket har varslet oppstart av primærnavnesak på gårdsnavnet «Midtgård».
Gatekode 1900: Kartverket har varslet oppstart av primærnavnesak på øynavnet «Moldøen».
Gatekode 2040: Referansegruppen har kommet med forslag om å endre navn fra
«Nordvågsøyvegen» til «Nedrevegen». (Som tidligere foreslått)
Gatekode 2400: Referansegruppen har kommet med forslag om å endre navn fra
«Nordvågsøyvegen» til «Skåravegen». (Som tidligere foreslått)
Gatekode 2450: Skrivemåte endret fra «Gartnermarka» til «Gartnarmarka».
Gatekode 3000: Stadnamntenesta anbefaler bruk av navnet «Sildevegen» på Silda. Prosjekt- og
referansegruppen holder fast ved navnet «Sildavegen».
Gatekode 4050: Innkommet innspill om å endre fra «Furutoppvegen» til «Holvikvegen» fra
hovedvegen og opp til byggefeltet «Furutoppen», og endre til «Sletteberget» i området ved
byggefelt. Referansegruppen foreslår «Holvikvegen» for hele vegparsellen.
Gatekode 4150: Innkommet innspill om å endre fra «Furulunden» til «Ingers vei». Prosjekt- og
referansegruppen foreslår å holde fast ved «Furulunden».
Gatekode 4200: Innkommet innspill om å dele opp i to vegparseller med navnene «Arnes veg» og
«Innlegda». Prosjekt- og referansegruppen foreslår å beholde «Lyngvegen».
Gatekode 4400: Skrivemåte endret fra «Vombanes-vegen» til «Vombanesvegen».
Gatekode 4500: Skrivemåte endret fra «Færestrand-vegen» til «Færestrandvegen».
Gatekode 5120: Innkommet innspill på å dele opp gatekoden til 2 gatekoder. Referansegruppen
foreslår å beholde gatekode 5120 «Ivahavet» øst for bom og åpne gatekode 5150 og gi den
navnet «Deknepollen»
Gatekode 7150 og 7200: Stadnamntenesta foreslår å endre fra «Øvre Eldevik» til «Øvre
Eldevika». Referansegruppen foreslår å sammenslå gatekodene 7150 og 7200 under ett navn
«Eldevikvegen».
Gatekode 7250: Forslag om å endre fra «Barmsundvegen» til «Seljevegen» etter innspill fra Selje
kommune. Prosjekt- og referansegruppen stiller seg bak dette.
Gatekode 7350, 7400 og 7450: Innspill fra Stadnamntenesta om å endre skrivemåte fra
«Hauanevegen» til «Hauganevegen»(Gatekode 7400). Referansegruppen foreslår å samle
gatekodene 7350, 7400 og 7450 under ett navn, "Almenningen".
Gatekode 8110: Innspill om å endre fra «Strandavegen» til «Norane» eller «Norevegen». Prosjektog referansegruppen foreslår å beholde «Strandavegen».
Oppdaterte tidsplan er grovt skissert da det er vanskelig å lage en tidsplan for hele prosjektet som
går over en såpass lang tidsperiode.
Milepæl Hva / oppgave
1
Prosjektstart
2
Vedtak av adresseplan, lokal adresseforskrift og
forenklet skiltplan

Når
Ca. uke 22, 2013 (01.06.2013)
Ca. uke 29, 2013 (01.10.2013)

3
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13

Avholde folkemøte og starte innsamling av
forslag til vegnavn
Vedtak om vegnavn ut på offentlig høring
1. Offentlig høring
Vedtak om skrivemåte på godkjente vegnavn,
samt vedtak om offentlig høring av nye vegnavn
og inndeling
2. Offentlig høring
3. Offentlig høring
Varsel til Statens kartverk om endelig vedtak
Vedtak om skrivemåte av godkjente vegnavn
samt inndeling, vedtak om ny offentlig høring av
nye vegnavn
Forhåndsvarsel til hjemmelshavere om tildeling
av offisiell adresse
Vedtaksbrev til hjemmelshavere om offisiell
adresse
Skilting av veger

Ca. uke 48, 2013 – uke 5, 2014
Ca. uke 13, 2014
Ca. uke 14/15 – 22/23, 2014
Ca. uke 37, 2014

Ca. uke 40 – 48, 2014
Ca. uke 10 - 18
Ca. uke 19, 2014
Ca. uke 21, 2014

Ca. uke 23, 2015
Juni, 2015
Oppstart september, 2015

Vurdering / konsekvenser
Ved å etablere et logisk oppbygd adressesystem i hele kommunen, via etableringen av
vegadresser og inndelingen av vegnettet, vil Vågsøy kommune sørge for å få på plass en viktig del
av kommunens infrastruktur. Etablering av offisielle vegadresser og god skilting gjennom hele
kommunen skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere hvor man befinner
seg og finne frem i kommunen. I arbeidet med adresseringen og inndelingen av vegnettet har det
vært viktig å huske at man hovedsakelig adresserer for alle som ikke er lokalkjente, for
uttrykningstjenester (AMK, brannvesen og Politi) med mer, noe som krever et logisk oppbygd
adressesystem. Man skal kunne orientere seg og lett finne frem uavhengig av bruk av GPS ved
utrykning eller for gjennomreisende.
Innstillingen fra prosjekt- og referansegruppen, på valg av vegnavn og inndelingen av vegnettet, vil
sørge for å gi Vågsøy kommune et godt oppbygd adressesystem iht. gjeldende retningslinjer for
adresseringsarbeidet og sørge for at man enkelt vil kunne orientere seg i forbindelse med
utrykning, varelevering og for de som ikke er lokalkjente i kommunen. Men det at man velger å
dele opp vegparsellen mellom Kvalheim og Kråkenes uten et naturlig vegskille mellom disse er
ikke iht. gjeldende retningslinjer for adressering, og åpner i teorien for en revurdering av store deler
av vegparsellene i kommunen.
Konsekvensen av å gå for navnene som nå er foreslått for gatekodene 1310, 1370, 1410 og 1900
vil bli at Kartverket oppretter primærnavnesaker slik at prosessen for å vedta navn på disse
vegparsellene vil bli vesentlig forlenget.
For å unngå å vente på primærnavnesak må en gå for navn som Stadnamnstenesta godtar.
Prosjektgruppa fremmer derfor følgende endringer for å slippe primærnavnesak:
-

«Gate 6» for gatekode 1310 (Slik at den blir en del av gatekode 1300). Denne vegparsellen
kan sees på som en «forlenging» av Gate 6.

-

«Skramsvegen» for gatekode 1370. Denne vegparsellen ligger i hovedsak på
gårdsnummer 115. Gårdsnummer 115 har fra gammelt av navnet «Skram».

-

«Øyna» for gatekode 1900. Dette navnet er i bruk i dagligtalen og vil være dekkende for
parsellen. Stadnamntenesta har ved 1. og 2. offentlige høring komt med forslag til at veien
kan hete Måløystraumsvegen. Ved 2. høring kom de med innspill om at vegen også kan
hete Øyna.

Prosjektgruppen fremmer forslag om å slette gatekode 1410. Dette for å unngå primærnavnesak
på adressetilleggsnavnet «Gottebergsveien». Vegparsellen er i dag adressert til Gate 2.
Vegnavn som ikke er foreslått endret (som allerede har lagt ute til offentlig ettersyn) blir ikke lagt ut
på nytt offentlig ettersyn.
Vedlegg:
Dok.nr
159304
159305
159498
159803

Tittel på vedlegg
Innspill.pdf
Kart over vegparseller.pdf
Innspill Kartverket.docx
Oversikt over vegnavn.xlsx

