I  rukes skrivemåten veg/vegen i området som lå i Hemnes og Sør-Rana kommuner

fram til 1964. Slik er det fordi Sør-Rana var nynorskkommune og Hemnes valgte skrivemåten
vegen. I nabolaget er situasjonen at Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Nesna kommuner skriver
vegen mens Rana kommune skriver veien. I lokal dialekt står uttalen væ:g og væ:gen sterkt.

Ved tildeling av adressenummer (§ 5) skal Hemnes følge kantprinsippet. Det vil si at
nummereringen følger vegkanten og største avstand fra veg til adresseobjekt vil normalt
være 250 meter. Ved større avstand blir hovedregelen at det opprettes et adresseområde.
I §§ 6 og 7 gis det regler for skilting og utforming/plassering av skilt. Her gjentas det
alminnelige prinsipp at det er byggeier som er ansvarlig for å anskaffe nummerskilt mens
kommunen har ansvaret for navneskilt. I tillegg foreslås at hvis omadressering skjer før 25 år
er gått skal kommunen bekoste nye nummerskilt.
Vurdering:
I forskriften til matrikkelloven er det klart uttalt at alle bygninger som brukes eller planlegges
brukt til bolig, fritidsbolig, næring samt offentlige og publikumsrettete bygninger skal ha en
adresse. Det vil si at Hemnes kommune må lage et adressesystem som omfatter hele
kommunen.
Hemnes har adresser bare på tettstedene, ikke i Bleikvasslia. Dette er en stor utfordring for
mange og kommunen har hatt mange henvendelser om dette. Det kan faktisk være
livstruende å mangle adresse. Vi vet også at Posten sliter med dette og det gir dårligere
publikumsservice. Manglende adressering skaper risiko og det kan betegnes som et
omdømmeproblem.
Rådmannen finner det hensiktsmessig at arbeidet med adressering styres gjennom en lokal
forskrift. Særlig vurderes dette som hensiktsmessig når kommunen nå skal ta igjen et stort
etterslep. Etterslepet består både i at veger mangler adressenavn og har uhensiktsmessige
adressenavn. Dette blir nærmere omtalt når forskriften kommer til endelig behandling.
Rådmannen foreslår at Hemnes kommune bruker skrivemåten veien i hele kommunen. I
saksframstillingen nevnes mulige grunner for å velge skrivemåten vegen. Det er altså saklige
grunner for begge skrivemåtene og dette blir et politisk valg.
Rådmannen ber i denne omgang om at utkastet til lokal forskrift legges ut til høring og
offentlig ettersyn.
Økonomi:
Den lokale forskriften har ingen økonomiske konsekvenser i seg, men kommunen vil få
kostnader knyttet til saksbehandling skilting.
Lovhjemmel:
Matrikkelforskriften; FOR-2009-06-26-864-§59.
Relevante lover/forskrifter; LOV-2005-06-17-101-§21 (matrikkelloven), LOV-1990-05-18-11
(stedsnavnloven), FOR-2007-06-01-592 (skrivemåte for stedsnavn)
Hvem som skal involveres/høres:
Statens vegvesen, Kartverket, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune,
offentligheten.
Innsyn:
Saka er offentlig
Vilkår:
Ingen
Varighet:
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   åtte uker

Kompetanse til å fatte vedtak:
Teknisk- og miljøutvalget
Klagerettigheter:
Dette er ikke et enkeltvedtak og det er ingen klagerett.
Iverksetting av vedtak
TEK v/TM
Vedlegg:
Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, herunder fastsetting av stedsnavn (utkast
13.02.15)
Ekspedering:
TEK v/TM
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