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Prosjektleder/rådmannens innstilling
1.
I tråd med Kartverkets anbefaling legges følgende faktorer til grunn for endring
av veinavn i Re og Tønsberg :
·
·
·
·
·
·

Antall bo- og industri/næringsenheter tilknyttet veien
Har veinavnet stedsnavntilknytning
Er veinavnet i et område med flere av samme type
Kan veinavnet enkelt erstattes ved forlengelse av tilstøtende veinavn
Veinavn som flere enn oppsitterne har sterk tilknytning til
Veinavnets alder og tilhørighet i området

2.

Det bør være et balansert forhold mellom antall endringer av veinavn i kommunene.

3.

Endring av veinavn i Re og Tønsberg :

Tabellen viser de 15 like og 4 nesten like veinavnene og hvilke som foreslås endret.

18.04.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:
Thorvald Hilllestad, Sp, fremmet følgende forslag:
Burmaveien gis nytt navn i Tønsberg,og beholdes i Re.
Petter Berg, H, fremmet følgende forslag:
Reineveien beholdes i Re, mens Reinveien gis nytt navn i Tønsberg.
Hillestads forslag ble enstemmig vedtatt.
Bergs forslag ble enstemmig vedtatt.
Forøvrig ble prosjektleder/rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FTK- 014/18 Vedtak:

1. I tråd med Kartverkets anbefaling legges følgende faktorer til grunn for endring av
veinavn i Re og Tønsberg :
· Antall bo- og industri/næringsenheter tilknyttet veien
· Har veinavnet stedsnavntilknytning
· Er veinavnet i et område med flere av samme type
· Kan veinavnet enkelt erstattes ved forlengelse av tilstøtende veinavn
· Veinavn som flere enn oppsitterne har sterk tilknytning til
· Veinavnets alder og tilhørighet i området
2. Det bør være et balansert forhold mellom antall endringer av veinavn i kommunene.
3. Endring av veinavn i Re og Tønsberg :
Tabellen viser de 15 like og 4 nesten like veinavnene og hvilke som foreslås endret.

Sammendrag :
Det er 15 like og 4 nesten like veinavn i Re og Tønsberg. I saken foreslås det hvilke veinavn som
skal endres og hvilke faktorer som skal legges til grunn for endringene.
Endring av like gårdsnummer i de to kommunene utføres administrativt i samarbeid med
Kartverket og legges fram som orientering.

Innledning – hva saken gjelder:
Endring av veinavn i forbindelse med etablering av ny kommune og hvilke faktorer som
legges til grunn for endringene. I tillegg orienteres det om administrativ endring av
gårdsnummer.
Faktagrunnlag:
Tabellen viser de 15 like og 4 nesten like veinavn med antall adresser i Re og Tønsberg.

Det er 15079 adresser i Tønsberg og 4090 adresser i Re. Endringene omfatter 160
adresser og utgjør ca 1% av totalt antall adresser.

Rettslig grunnlag:
Matrikkellovens § 21 om fastsetting av offisiell adresse og adresseveileder fra Kartverket
om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkelloven.
Forholdet til kommuneplanen:
Ingen spesielle.

Vurderinger:
Tabellen under viser de 15 like og 4 nesten like veinavnene i Re og Tønsberg. Analysen er
utført med rapportfunksjonene i det nasjonale matrikkel-registeret. Det foreslås endring av
8 veinavn i Re og 7 veinavn i Tønsberg. Begrunnelse for endring vises i tabellen og er iht.
Kartverkets anbefaling.
Endringene omfatter totalt 160 adresser fordelt på 82 i Re og 78 i Tønsberg.
Følgende like veinavn beholdes i begge kommuner da veiene er sammenhengende og
hus allerede er adressert fortløpende : Bispeveien, Fresteveien, Ramnesveien og
Taranrødveien.

Kartverket er teknisk koordinator og gir faglig støtte ved gjennomføring av
kommunereformen.
Figuren under viser anbefaling fra Kartverket til konsept for saksbehandling av veinavn i ny
kommune. Konseptet er benyttet i forbindelse med etablering av nye kommuner i Vestfold.

Prosjektleder/rådmann vil anbefale at Kartverkets konsept i hovedsak følges, men at
fellesnemnda slår sammen behandlingen av hvilke veinavn som skal endres og hvilke
faktorer som skal ligge til grunn, i én felles sak.
I etterkant av dette vedtaket, vil innbyggerne bli invitert til å komme med innspill til nye
navn på de veinavnene som endres. Dette vil bli annonsert, og historielag og velforeninger
i de aktuelle områdene vil bli særskilt oppfordret til å delta. Den administrativt nedsatte
arbeidsgruppen for matrikkel og gatenavn vil deretter – i dialog med veinavnkomiteen i
Tønsberg kommune og kulturavdelingen i Re kommune – ta stilling til de innkomne
forslagene, og fremme sin innstilling til nye navn for fellesnemnda. Fellesnemnda vil fatte
det endelige vedtaket innen desember 2018. Det anbefales videre å legge opp til en mulig
klagebehandling i fellesnemnda før matrikkelen oppdateres og veinavnskilt monteres i
oktober 2019.

Orientering om endring av gårdsnummer.
Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelregisteret og er unikt innenfor
hver kommune. Forkortelsen er gnr. En såkalt matrikkelgård er gjerne delt i underbruk
med bruksnumre, som begynner på nytt for hver gård. Som regel betyr dette at en større
gård med tiden har blitt delt opp i mindre enheter. Ved kommunesammenslåing må
gårdsnummer samordnes.
Kommunen er lokal matrikkelmyndighet og har ansvar for forvaltning av register for
eiendommer og adresser.
Det orienteres om følgende endring av gårdsnummer som er anbefalt av Kartverket:

Veigrunn og jernbanegrunn endres i begge kommuner fra seriene 1000, 3000 og 9000 til
ledige gårdsnummer i øvrige serier.

Det har vært fokus på å ivareta historikk og gjenkjenningsfaktor etter sammenslåingen av
Sem/Tønsberg i 1988 og Ramnes/Våle i 2002. I tillegg er det ønskelig å gjennomføre en
enklest mulig prosess og begrense ressursbruk.

Alternative løsninger:
Eventuelle andre faktorer legges til grunn for endring av veinavn.

Økonomiske konsekvenser:
Kostnad ved bytting av skilt for veinavn og skilt for husnummer ved omadressering.
Kommunen er ansvarlig for veinavnskilt og huseiere er ansvarlig for husnummerskilt.
Estimert kostnad for kommunene i forbindelse med bytting av veinavnskilt er kr. 100 000.-.
Prosjektleder/rådmann kommer tilbake med detaljer om kostnadsfordeling.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Ingen spesielle.

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Det er behov for entydige adresser og gårdsnummer ved etablering av ny kommune. Bruk
av veiadresser er vesentlig for et godt fungerende adressesystem.
Endringer må gjennomføres i første halvdel av oktober 2019.

Konklusjon:
Det er 15 like og 4 nesten like veinavn i Re og Tønsberg. Det vedtas hvilke veinavn som
skal endres og hvilke faktorer som skal legges til grunn for endringene, se oversikt og
tabell i saken. Adresser og skilt skal sørge for at alle enkelt finner fram til aktuelle
bygninger og boliger. Adressen er stedfestingsobjekt og nøkkel til informasjon i private og
offentlige registre og arkiv. Føring av adresser i matrikkelen bidrar til et felles
adressesystem for hele landet.
Endring av like gårdsnummer utføres administrativt etter råd fra Kartverket og tas som
orientering.

Videre behandling
Behandles i fellesnemda for Re og Tønsberg.
Tønsberg, 27.03.18

Prosjektleder/rådmann
Egil Johansen

