JournalpostID
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Kommuneutvikling

Klagebehandling på nytt veinavn for Furuveien i Tønsberg kommune.
Utvalg
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune

Møteddato
23.05.2019

Saksnummer
038/19

Prosjektleder/rådmannens innstilling
Klage på nytt veinavn fra beboer i Furuveien i Tønsberg kommune tas til følge.
Veinavn for Furuveien endres til Furulia.
23.05.2019 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:
Prosjektleder/rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har fellesnemnda fattet følgende vedtak:
FTK- 038/19 Vedtak:
Klage på nytt veinavn fra beboer i Furuveien i Tønsberg kommune tas til følge.
Veinavn for Furuveien endres til Furulia.

19/29105

Sammendrag:
Det er 15 like veinavn i kommunene Re og Tønsberg. Fellesnemd for nye Tønsberg kommune
vedtok i møte 14.11.2018 nye veinavn for disse. Det er gitt mulighet for å klage på de nye
veinavnene og klageinnstans er fellesnemd for nye Tønsberg kommune.
Det er mottatt klage fra beboer i Furuveien i Tønsberg kommune.

Innledning – hva saken gjelder:
Behandling av klage på endring av veinavn for Furuveien i Tønsberg kommune.

Faktagrunnlag:
Det er 15 like veinavn i kommunene Re og Tønsberg. Fellesnemd for nye Tønsberg
kommune vedtok i møte 14.11.2018, FTK- 056/18, nye veinavn for disse. Det er gitt
mulighet for å klage på de nye veinavnene og klager skal behandles av fellesnemd for nye
Tønsberg kommune.
Det er mottatt klage fra beboer i Furuveien i Tønsberg kommune.

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

Rettslig grunnlag:
Matrikkelloven § 21 om fastsetting av offisiell adresse og adresseveileder fra Kartverket
om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkelloven.

Forholdet til kommuneplanen:
Ingen spesielle.

Vurderinger:
Det er mottatt klage fra beboer i Furuveien på vedtatt navneendring til Granstien. Klageren
påpeker at det er svært mange furutrær i området og at det ikke finnes et eneste grantre.
Klageren foreslår at Furuveien endres til Furulia eller et annet veinavn som inneholder
«furu».
Klagen er vurdert og det foreslås at nytt navn for Furuveien blir Furulia. Dette veinavnet
passer godt for området da det er mange furutrær der og terrenget stiger noe opp mot
Furusvingen.
Til orientering er Furubakken, Furukollen, Furulyveien, Furuveien og Furustien allerede
benyttet som veinavn i kommunene Re eller Tønsberg.
Klagen fra beboer i Furuveien er forelagt kulturavdelingen i Re og veinavnkomiteen i
Tønsberg med vurderingene til administrasjonen. Det var ingen merknader på forslaget.

Furuveien er markert med rødlig strek og høydekurvene viser at terrenget stiger.

Alternative løsninger:

Klagen tas ikke til følge eller det vedtas et annet veinavn enn det som er innstilt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen spesielle.

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.
Endringene må gjennomføres før 15.10.2019.

Konklusjon:
Klage på nytt veinavn fra beboer i Furuveien i Tønsberg kommune tas til følge.
Veinavn for Furuveien endres til Furulia.

Videre behandling:
Behandles i fellesnemd for nye Tønsberg kommune.

Tønsberg, 26.04.2019

Prosjektleder/rådmann
Egil Johansen

