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Endring av veinavn i ny kommune.
Utvalg
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune

Møteddato
14.11.2018

Prosjektleder/rådmannens innstilling

Følgende nye veinavn fastsettes for nye Tønsberg kommune:

14.11.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:
Prosjektleder/rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Saksnummer
056/18

18/86459

FTK- 056/18 Vedtak:
Følgende nye veinavn fastsettes for nye Tønsberg kommune:

Sammendrag:
Det er 15 like veinavn i kommunene Re og Tønsberg. I saken foreslås det nye veinavn for disse.

Innledning – hva saken gjelder:
Endring av veinavn i forbindelse med etablering av ny kommune.
Faktagrunnlag:
Fellesnemd for nye Tønsberg kommune vedtok i møte 18.04.2018, saksnr. 014/15 hvilke
veinavn i Re og Tønsberg som skulle endres, se tabellen under. Det ble åpnet for at
innbyggere skulle kunne gi innspill til nye veinavn. Svarfrist ble satt til 06.08.2018. Det ble
mottatt innspill til de fleste veinavn som skal endres.

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:
Kulturavdelingen i Re og veinavnkomiteen i Tønsberg behandlet på et felles møte
19.09.2018 forslag til nye veinavn i Re og Tønsberg. Det var full enighet om alle forslag.

Tabellen under viser endring av veinavn, innspill fra innbyggere og forslag fra
kulturavdelingen i Re og veinavnkomiteen i Tønsberg. Skoleveien har ingen adresser og
slettes fra matrikkelen i Tønsberg kommune.
Alle forslag er godkjent i en grundig saksbehandling med betegnelse uformell uttalelse av
Stedsnavnstjenesten i Språkrådet.

Kartverket er teknisk koordinator og gir faglig støtte ved gjennomføring av
kommunereformen. Figuren under viser anbefaling fra Kartverkets 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 følges.
Det anbefales videre å legge opp til en mulig klagebehandling i fellesnemd før matrikkelen
oppdateres og veinavnskilt monteres i oktober 2019.

Alternative løsninger:
Eventuelle andre veinavn foreslås.

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 kommunen 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 ved etablering av ny kommune.
Bruk av veiadresser er vesentlig for et godt fungerende adressesystem.
Endringer må gjennomføres innen 15.10.2019.

Konklusjon:
Det er 15 like veinavn i Re og Tønsberg. Det vedtas nye veinavn for disse, se oversikt og
tabell i saken.

Videre behandling
Behandles i fellesnemd for Re og Tønsberg.

Tønsberg, 01.11.2018

Prosjektleder/rådmann
Egil Johansen

