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Sak: Adresseprosjektet og sak om namnsetjing Hafslovegen.
« Klage på svar på klage,»

Etter at ordføraren har motteke oppmodingar og brev som klagar på resul tat og prosess
for namnsetjing av Hafslovegen ber han om ei orientering om saka.

Prosessen for adresseprosjektet har vore slik;

Adresseforskrift:
Formannskapet la adresseforskrift, sak 26/13, ut på høyri ng 6.3.2013,
høyringsfrist 30.4.2013. Vart annonsert på heimesida og Sogn avis.

Kommunestyre vedtok den 23.05.2013 i sak 38/13 adresseforskrifta.
( - her har kommunestyre vedteke at det ikkje er klagerett på vegnamn som går utover

å kome med innspel til høyringane.)

Namnenemnd:
Kommunestyre vedtok den 07.11.2013, sak 70/13 følgjande namnenemnd.

1. Ein representant frå Luster Sogelag m/vara.

2. Ein representant frå Hafslo Sogelag m/vara.

3. Ein representant frå Jostedal Historielag m/vara.

4. Rådmannen ved Erling Bjørnetun m/vara.

Adressenamn/namn på parsellar :
Namnenemnde hadde sitt første møte 4 desember 2013. Referat frå møte viser
framlegg på namn på parsellar. Parsellane vart definert ut frå reglane fastsett i
adresseforskrifta.

1 . høyring på adressenamn vart lagt ut på høyring
november 2014, annonsert i Sogn avis og på
heimesida til Luster kommune:



Det kom inn 48 innspel. Namnenemnde vurderte i nnspela i møte den 13 jan. 201 5.
Adressenamn som nemnd a vart einige om vart lagt fram for PFS og vedt ekne med
nokre endringar den 10.02.2015.

Høyring nr. 2 vart lagt ut juni 2015 . I denne høyringsrunden vart adressenamna som
vart endra i PFS og lagt ut på nytt.

Det kom inn 8 merknadar. Namnenemnde
vurderte innspela i møte den 12 aug. 2015.
Adressenamn som nemnd a vart einige om vart
lagt fram for plan og forvaltning den
08.09.2015

Høyring 3:
Var i praksis berre to namn, Solvivegen der det kom inn totalt 2 innspel. Og
Lustravegen , som var ute til høyring på første runde, men det vart bestemt i plan og
forvaltningsmøtet at det skulle avventast avgjerd frå Sogndal då dette var eit
namnesamarbeid over kommunegrensa. Sogndal kommune ha dd e no avgjort at dei
ikkje vil nytta namnet Lustravegen frå Loftesnesbrui og inn til kommunegrensa.

Namna vart vedtek n e i plan og forvaltning 17.11.2015 .

Namnenemnda hadde fullmakt til å leggja sakene ut på høyring. PFS
godkjendne/fastsette vegnamn.

Tild eling av husnummer:
Det va rt førehandsvarsla i Sogn avis at arbeidet med tildeling av husnummer skulle
starte opp.

Dette arbeidet pågår enno, står att nokre få parsellar og omadressering. Nokre av
parsellane som ikkje har fått namn er avhengig av at me får omadressert først.



Dette er dei formelle prosessane der Sogn Avis og heimesida er nytta aktivt. Så langt
rådmann kan sjå så er sakshandsaminga i samsvar med det som er føresett i forskrift
mv.
Hafslovegen:
Til den konkrete saka om na mnetildeling av parsellen Stolpen - Veitastrond så har
prosessen vore slik ;

Første del av adresseprosjektet var å drøfte prinsipp for å tildele vegnamn.

Ut frå vedtekne prinsipp så skal i utgangspunktet heile vegen Stolpen - Veitastrond vere
ein parsell med eit namn.
Det var og rådmannen sitt råd med namn Veitastrondsvegen.

E tter inngåande drøfting ar i namnenemnda, vart det konkludert med å dela parsellen i
to. At vegen gjekk gjennom Hafslo sentrum var eit vesentleg argument for det.
Ein parse ll frå Stolpen til Soget og ein frå Soget til Veitastrond.
Namn på begge desse parsellane var så med i Høyring 1. Då som Hafslo og
Veitastrondsvegen .

Det kom ikkje merknadar på Veitastrondsvegen, men m erknadar på namnet Hafslo.
eks:
Tom Idar Kvam:
Me ser at Vegen frå Buene på Hafslo til Moane har i adresseprosjektet fått navnet"Hafslo",
Vegen har i alle tider vorte kalla "Nistevegen" og me kan ikkje sjå at det skal vera gode grunnar til å
byta ut namnet. I so tilfelle ville det vera heller naturleg å starta med "Veitastrondsvegen" ved Buene i
staden for at Veitastrondsvegen startar etter Moane.
Men eksisterande vegnamn i dag er Nistevegen og me kan ikkje sjå at det er noko grunn til å byta ut
namnet .
(4 - 5 tilsvarande klager som over)

Hafslo sogelag:
S ogelaget meiner at prinsippielt bør alle vegadresser slutta på - vegen, der det fell naturlag. Som eksempel
nemnast; - Hafslo(2700) - Hafslovegen

De sse innspela vart handsama i namnenemnda 13. januar. Namnenem n da einast så om
Hafslovegen .
Å ev dele strekning i 3 parsellar meinte nemnda var uaktuelt. (prinsippielt skulle det
vore ein parsell og eitt namn.)
Nemnda meinte og referanse til stadnamn skulle prioriterast , jf at adressenamn skal
hjelpe til for å finne fram.
I n nspel til Kvam og fl eire vart ikkje t eke til følgje.

Framlegget frå namnenemnda vart lagt inn i ny høyring;
Hafslovegen var med i 2. høyring.

Det k om då inn eit innspel:
Tom Idar Kvam:
Angående veg 2700 Hafslovegen
Vegen frå buene til soget har alltid heitt Nistevegen,dette er eit velbrukt namn og det er det vegen
heiter no. Min meining er at vegen delast Dvs.Stolpen - buene: Hafslovegen, Buene - Soget:Nistevegen.
Argument sjå retningslinjer for val av stadnamn punkt b,c og d
I tilfelle vegen ikkje kan delast så skal vel vegnamnet tilsvara plassen vegen går til,jamfør dei andre
vegane som er vedtekne i vegadresseprosjektet og dø bør vel vegen heita Veitastrondsvegen!
Tykkjer nemnda for valg av stadnamn har gjort ein slett jobb når dei klarar å bytta ut eit vegnamn som
har vore det samme gjennom generasjonar med eit nytt vegnamn.

Namnenemnda og tilrådinga til PFS tok ikkje omsyn til innspelet frå Kvam.

P FS vedtok den 08.09.2015 at parsellen frå Stolpen til Soget skulle namnsetjast
Hafslovegen eter tilråding frå namnenemda.



Ved annonse i SA 22.01.16 og på heimesida til Luster kommune 14.01.16 vart resultat
av namnsetjing varsla.

Etter dette starta arbeidet med tildeling av husnummer.
I brev av 15.06.16 fekk eigedommane på Hafslovegen tildelt adresse.

Kommunen mottok så klage frå oppsitjarar på denne tildelinga 06.07.16. Klagen går
tilbake på at ikkje Nistevegen er valt som vegnamn.
Klage på vegnamn var ikkje klagegrunnlag, men før det vart gitt endeleg svar vart saka
referert i PFS på møte 12 .09.16.

Bakgrunn for dette var m.a. at dei konkrete innspela omkring Nistevegen ikkje hadde
vorte lagt fram for PFS , men berre i namnenemnda der det hadde vore inngåande
drøftingar.
Det er slik protokollering frå PFS;
Adressesaka – klager. Klage frå bebuarar i Nistevegen – Brev av 06.juli 2016. Klage - Tildeling av
offisiell adresse Lakken – Brev av 4. juli 2016. – referert , m/visning til tidlegare prosess som har
fastsett vegnamn.

PFS fann ikkje grunn til å ta opp igjen saka omkring denne namnesetjinga sidan
spørsmålet hadde vor e vurdert via to høyringar.
Rådmann fekk den klåre oppfatninga at saka vart vurdert som avslutta

Dette vart meldt tilbake til klagarane som så ved henvendelse 0 4 .01 har klaga på
handsaming av klage. (vedlegg til dette notatet.)

Det kan vere fleire tilhøve å kommentere i klage av 04.01 , det har me ikkje sett av
ressursar til , ev vil det og vere juridiske spørsmål å sjå nærare på.
Me avventar og ev pålegg frå formannskapet, jf at ordføraren har bedd om denne
orienteringa.

Det er imidlertid eit fakt um at høyringsinnspel på Nistevegen er registre r t og også nøye
vurdert ved sakshandsaming via to høyringar.
At det kan stillast spørsmål ved kor godt det er kommunisert vidare til PFS er ein
relevant problemstilling og rådmann ser at dette burde vore gjort betre, enn via dei
munnlege drøftingane som var på saka.
Frå handsaminga i PFS kan det refererast at ein gjennomgåande lytta til sogelaget sine
innspel i denne så vel som i nokre an dre saker. Derfor vart det og ein runde to på
denne parsellen.
For namnenemnda har Nistevegen vore eit uaktuelt framlegg å tilrå. (Jf grunngjeving
over. )

Rådmann har vurdert saka som avslutta, men finn me at sakshandsaming har vore for
mangelfull så kan d et vere eit alternativ å leggja saka fram igjen for PFS.

Jarle Skartun Jan Magne Svåi
rådmann. rådgjevar


