SKILTING PÅ PRIVATE VEIER - ANSVAR OG
ORGANISERING

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for teknikk og miljø

Utvalgssak

Møtedato

Formannskapet

Saksbehandler: Kathrine Vollevik Knudsen

Arkivsaknr.: 2016/1008-1

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Det startes opp arbeid med mål å få vedtatt en lokal forskrift med privat ansvar for anskaffelse
av skilt og montering av adresseskilt på private veier.

SAMMENDRAG

Avgjøres av: F

Behandles i følgende utvalg: UTM, F

Videre saksgang:

Saksopplysninger:
Tildeling av adresser er i Askøy kommune tillagt areal og samfunn ved oppmåling, som tildeler
adresser og husnummer. Etter matrikkelloven kap 12 er kommunen tillagt myndighet til å
tildele adresse. Etter samme lovs § 57 har kommunen ansvar for skilting med adresseskilt på
kommunale- og private veier.

Vurdering:
At kommunen har ansvar for adresseskilt på kommunale veier er klart. Imidlertid er ansvaret
for slike skilt på private veier mer utfordrende.
Det er både et spørsmål ift rett til å etablere skilt på privat grunn og ansvar for drift i etterkant,
samt at det er et økonomisk spørsmål med selve kostnadene til innkjøp og montering av
skiltene.
Mange kommuner har etablert lokal forskrift om adressering og skilting av dette, slik
matrikkelloven med tilhørende forskrift åpner for.
I de fleste av disse lokale forskriftene er ansvaret for adresseskilting på private veier tillagt de
private brukerne av veien. Det er da de samme som vil være brukere av veien, og være
grunneiere hvor skiltene skal etableres. De fleste av de private man har vært i kontakt med i
disse sakene er positive og villige til å påta seg en slik kostnad.
Folkehelseperspektiv:
I et folkehelseperspektiv, og da særlig akuttmedisinsk er det viktig at tildelte adresser også blir
skiltet slik at både nødetater og andre finner frem i et stadig voksende Askøysamfunn.
Økonomi:
For den enkelte private huseier er det ikke tale om mange kroner for å være med å etablere
adresseskilt på sine tilhørende private veier.
Skal dette ansvaret imidlertid fortsatt tilligge kommunen vil det for 2017 måtte bevilges et
større beløp for å ta etterslepet, for deretter å bevilges et årlig beløp for å ta kostnadene på nye
skilt på private veier, vedlikeholde disse og erstatte eksisterende skilt.
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