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Forslag til vedtak:
1. Lokal forskrift for adressering i Andøy kommune legges ut på høring.
2. Høringsfrist er 8 uker.
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Bakgrunn for saken:
Prosjektgruppa i adresseprosjektet har som en del av prosjektet «Vegadresser Andøy» laget
forslag til lokal forskrift for adressering i kommunen.
Målet er å gi kommunen et verktøy for videre oppfølging og ny-adressering av
adresseområdet i Andøy kommune.
Mandatet for utarbeidelse av lokal forskrift er gitt i kommunestyrets behandling av KS-sak
14/329 hvor det er beskrevet at prosjektet skal ende opp i en «Adresseplan for Andøy», som
sammen med lover, forskrifter og veiledning skal danne grunnlaget for det videre
adressearbeidet i Andøy, også utover prosjektperioden.
Prosjektgruppa i Andøy kommune mener at den beste måten å sikre adressearbeidet vidre,
er gjennom utarbeidelse av en lokal forskrift, slik det gis hjemmel til i Matrikkelloven.
Utkastet til lokal forskrift om adressering sendes på høring til aktuelle høringsparter.

Faktiske opplysninger:
Lokal adresseforskrift Andøy kommune, reiser ingen viktige eller prinsipielle spørsmål hvor
tiltak og dets virkninger forventes å bli av vesentlig art.
Utredningen av tiltak i forbindelse med lokal adresseforskrift Andøy kommune, forventes ikke
å gi vesentlige budsjettmessige virkninger for staten.
Behov og mål
Det er nasjonal enighet om å tildele adresseobjekter en entydig adresse basert på veinavn
og nummer, alternativt adressetilleggsnavn. Målet er at alle adresseobjekter i Andøy
kommune skal komme over på denne formen for adressering. Per i dag er i underkant av
2000 enheter ikke adressert etter veiadressestrandard.
For å gi innbyggerne, næringsliv og offentlige institusjoner en bedre adressehverdag er det
ønskelig at de aller fleste adresseverdige objekter kommer over på denne standarden.
Andøy kommune har igangsatt et 2-årig prosjekt for gjennomføring av et adresseprosjekt
med dette som mål.
Den lokale forskriften er med på å definere fordeling av ansvar og myndighet, og legger
grunnlaget for opprettelse og forvaltning av et entydig adressesystem for kommunen.
Relevante tiltak
Forskriften legger grunnlag og rammer for følgende tiltak:
- Definere adressemyndighet og navnemyndighet
- Definering av adresseparseller
- Prinsipper for tildeling av adressenavn og adressetilleggsnavn
- Tildele adresser
- Tildele nummerering
- Skilting
Virkninger
Adresseverdige objekter og deres eiere vil med en lokal forskrift for adressering få et entydig
system for adresseforvaltning. Innbyggere, næringsliv og offentlige institusjoner vil oppleve
en bedre adressehverdag etter tildeling av veiadresse.
Høring
Forslag til lokal adresseforskrift legges ut på høring med høringsfrist på 8 uker. Varselet
legges på kommunens hjemmesider, annonseres i lokalaviser og gjennom kommunens
sosiale media.
Høringen sendes også til overordnet myndighet, Kartverket og Fylkesmannen i Nordland.
Forskriften ansees ikke særlig relevant for næringslivet.
Behandling av høringsuttalelser
Dersom uttalelser ikke fører til vesentlige endringer i forslaget sendes forslaget til endelig

behandling i kommunestyret. Dersom uttalelser i høringsperioden fører til vesentlige
endringer i forslaget, sendes nytt forslag ut på høring. Vedtak av forskriften skjer av det
organ som har myndighet til å fastsette forskriften. Det betyr at kommunen egengodkjenner
forskriften.
Ikrafttredelse.
I henhold til forvaltningslovens § 38 første ledd, bokstav c skal forskrifter kunngjøres i Norsk
Lovtidend. Forskriften sendes samme dag som vedtak til Norsk Lovtidend for kunngjøring.
Forskriften trer i kraft en måned etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.
Vurdering:
Adresseprosjektet er inne i en avsluttende fase med nummerering og utsending av vedtak
om adressenavn og nummer for de adresser som per i dag ikke har hatt veiadresse, men
matrikkeladresse. En del av prosjektets oppgave er å sørge for at det ligger gode rutiner til
grunn for videre adresseforvaltning i Andøy kommune også etter at prosjektet er avsluttet.
En lokal forskrift er et godt verktøy for å sikre videre adressearbeid. Med bakgrunn i lokal
forskrift bør administrasjonen lage en rutine for adressearbeidet i Andøy.

Lokal forskrift for adressering. Andøy kommune.
§ 1.Formål

1.1
1.2

Forskriften gir utfyllende regler om navnsetting, adressetildeling og skilting i Andøy kommune.
Forskriften skal sikre Andøy kommune et entydig adressesystem basert på veiadresseformen
for alle adresseverdige eiendommer og bygg, slik at det er lett å finne fram i kommunen.
I Andøy kommune skal matrikkeladresser bare benyttes der det ikke er hensiktsmessig å benytte
vei- eller områdeadresser.
.

§ 2.Geografisk virkeområde

2.1.

Andøy kommune er et eget adresseområde, og forskriften gjelder for Andøy kommune.

§ 3.Adressemyndighet

3.1

Kommunestyret er adressemyndighet. Videre delegasjon går fram av kommunen sitt
delegasjonsreglement. Adressemyndigheten er ansvarlig for adresseforvaltningen i kommunen,
og skal adressere i samsvar med matrikkelloven og tilhørende forskrifter.
.

§ 4.Navnemyndighet

4.1

Kommunestyret er navnemyndighet. Videre delegasjon går fram av kommunen sitt
delegasjonsreglement. Navnemyndigheten fastsetter navn på adresseparsellene og skrivemåten av
disse i samsvar med lov om stadnamn.
En lokal navnekomite skal være navnemyndighetens rådgivende organ i saker etter stadnamnlova
der kommunen har vedtaksrett og uttalerett. Kommunestyret velger navnekomite.
Administrasjonen har sekretærfunksjonen under arbeidet i navnekomiteen og foretar
nødvendig saksbehandling fram til endelig godkjenning.

4.2

.

§ 5.Adressemyndighetens arbeid

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

Adressemyndigheten avgjør hvilke veier eller områder som skal utgjøre en adresseparsell.
Områdeadressering kan benyttes i områder uten et klart vegsystem. Inndeling i adresseparseller
med oppgitte start- og sluttpunkt skal vises i kart utarbeidet av adressemyndigheten.
Før adressemyndigheten sitt framlegg til inndeling av adresseparseller blir endelig godkjent,
skal framlegget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Framlegget skal kunngjøres i minst ei avis som er alminnelig lest i kommunen og
gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.
Framlegg til navn på adresseparsellene blir utarbeidet av navnekomiteen, og lagt fram
for navnemyndigheten til midlertidig godkjenning. Godkjente navneforslag, med eventuelle
endringer, skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med kravene i
matrikkelloven og stadnamnlova med tilhørende forskrifter.
Navnekomiteen vurderer innkommende innspill og utarbeider endelig framlegg til navn på
adresseparsellene. Navnemyndigheten vedtar navn og skrivemåte for adresseparsellene.
Når adressenavn er vedtatt skal adressenummer tildeles av adressemyndigheten.

5.6

For nye bolig- og hyttefelt skal tildeling av adressenavn skje samtidig eller straks
etter planen er godkjent.

§ 6.Prinsipp for valg av adressenavn og adressetillegsnavn

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.8

Adressenavnet skal være tilpasset et samordnet adressesystem. Der adresseparseller kryssar
kommunegrensen skal adressenavnet koordineres med nabokommunen.
Adressenavnene må være unike innenfor adresseområdet, og bør ikke kunne forveksles med
andre navn i kommunen.
Adressenavnene bør bygge på den lokale navnetradisjonen og passe til stedet.
Adressenavnene bør være varierte.
Adressenavnene bør ikke være støtende, men kan være komiske.
Adressenavnene bør være lette å uttale og skrive.
Adressenavn på nålevende personer skal ikke benyttes. Navn på avdøde personer og
fantasipersoner skal bare benyttes når sterke grunner taler for dette.
Adressetilleggsnavn kan tildeles i kommunen.
Skrivemåten for adressenavn og adressetilleggsnavn skal bygge på den lokale uttalen og ellers følge
gjeldende regler for skrivemåten av stedsnavn, jevnfør stadnamnlova.

§ 8.Regler for adressesystemet

8.1
8.2

8.3

8.4
8.5
8.6
8.7

Adressesystemet i kommunen bygger på adresseparseller. En adresseparsell er en vei,
veistrekning eller et nærmere definert område uten tilkomstvei.
Sideparsell til en overordnet parsell bør få eget adressenavn dersom sideparsellen
a) er kortere enn 100 meter og fører til minst 5 adresseenheter, eller
b) er lengre enn 100 meter og fører til minst 3 adresseenheter, eller
c) er lengre enn 500 meter og fører til minst 1 adressenhet med fast
bosetting, hytteområde eller næringsvirksomhet.
d) Prinsippet med tildeling av parsell kan fravikes der det vil være naturlig med en
tydeligere henvisning til området enn henvisningsskilt.
Adressenummer i tettsteder blir tildelt med ulike nummer (oddetall) på venstre side
og like nummer (partall) på høyre side av parsellen sett fra starten på adresseparsellen.
Der det kan påregnes nye adresseverdige objekt skal det det settes av nummer til disse.
Adresseparseller utenfor tettstedene skal nummereres etter avstandsprinsippet,
det vil si nytt husnummer for hver 10-ende meter vei regnet fra startpunktet til adresseparsellen.
Så langt som mulig skal en unngå omnummerering. Som hovedregel skal en isteden benytte
bokstavering.
Retning på nummerering av adresseparsellene skal gå fra nord mot syd i adresseområdet.
Lange parseller kan deles opp i mindre adresseparseller og navnsettes i henhold til §6.
Oppdeling skjer i naturlige skiller i terrenget eller i skiller mellom gårder.

§ 9.Plikt til å sette opp skilt

9.1
9.2

Kommunen har ansvaret for å sette opp adressenavnskilt og nødvendige tilvisningsskilt.
Regionvegkontoret har ansvaret for å sette opp adressenavnskilt langs riks- og fylkesveier,
jf. matrikkelforskriftens § 57, første avsnitt.

9.3
9.4

9.5

9.6

Eier eller fester av eiendom som får tildelt adressenummer har plikt til å sette opp,
vedlikeholde og koste nummerskilt.
For eksisterende bygninger som får tildelt adressenummer til vei eller område, skal nummerskilt
være satt opp innen seks måneder etter at eier eller fester er gjort kjent med adressetildelingen.
For nye bygg skal nummerskilt være satt opp før bygget blir tatt i bruk.
Dersom det er hensiktsmessig med omadressering for å få et ensarta adressesystem
i adresseområdet, vil kommunen ta kostnaden med innkjøp og utlevering av nye
husnummerskilt.
Eier, fester, beboer eller tiltakshaver av en bruksenhet, det vil si leiligheter i flerboligbygg, skal
merke bruksenhet som er tildelt egen offisiell adresse, med adressemerke. Merket skal settes
synlig på eller ved inngangsdøren for bruksenheten. Jf §57 3.ledd matrikkelforskriften

§ 10.Plassering av skilt

10.1 Nummerskilt og evt. tilvisningsskilt skal plasseres slik at det er klart og tydelig hvilken bygning
de hører til. Minst ett skilt skal være lett synlig fra veien som bygningen sokner til.
For adresseparseller som ikke er veinavn (områdeadresser) skal skiltene plasseres mot
naturlig tilkomstvei eller felles parkeringsplasser.
10.2 Husnummerskilt skal som hovedregel stå 2,5 meter over bakken, og så langt som råd er
til høyre for inngangsdør og/eller innkjørsel fra veg.
10.3 Der skiltene på bygningene ikke kan sees fra veien, skal skiltet plasseres i høvelig høyde
på port, innhegning, garasje eller stolpe, også her som hovedregel til høyre for inngang
eller innkjøring.
10.4 Nummerskilt og tilleggsskilt skal være av slitesterkt materiale.
De skal festes på en trygg og varig måte.
§ 11.Skiltets utforming

11.1 Husnummerskilt skal være i kontrast til bakgrunnen de blir satt opp på.
Det anbefales skilt med svarte tall, og evt. bokstaver, med svart kant på hvit reflekterende bunn.
11.2 Nye husnummerskilt skal minst være i størrelse 15 x 15cm.
Tall og bokstaver skal minst ha en høyde på 10 cm.
§ 12.Kontroll og klage

12.1 Adressemyndigheten kan føre kontroll med at reglene i denne forskriften blir fulgt og gi pålegg.
12.2 Dersom pålegget ikke blir oppfylt kan adressemyndigheten la arbeid/retting bli utført på eier
eller fester sin regning.
12.3 For klage på vedtak, gjelder reglene om klage i forvaltningsloven, matrikkelloven og
stadnamnloven som vanlig.
§13

Iverksetting
Forskriften trer i kraft en måned etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.
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Forslag til vedtak:
Det etableres en ny midlertidig teststasjonen for Korona-/Covid 19-testing ved Andenes
helsesenter.
Tiltaket finansieres ved omdisponering av ledige midler fra prosjekt nr. 144178, Risøyhamn
skole, nybygg, innenfor en kostnadsramme på kr. 600 000.

Kirsten L. Pedersen
rådmann

Bakgrunn for saken:
Etter utbruddet av Korona-/Covid 19-pandemien ble det ganske raskt etablert en test-stasjon
ved Andenes helsesenter i form av en brakke på utlån fra teknisk. Erfaringene viser imidlertid
at denne teststasjonen ikke har fungert tilfredsstillende. En stor del av testene har måttet
gjennomføres inne på helsenteret, noe som har gitt utfordringer i forhold til den ordinære
driften. Dette medfører også en større risiko for at man kan bringe smitte inn i helsesenteret,
noe som vil kunne få store konsekvenser. Det har derfor over noe tid foregått et samarbeid
mellom helse og familie, pleie og omsorg og teknisk for å prøve å finne en bedre løsning.
Faktiske opplysninger:
Ved Åse barnehage har kommunen en brakke som er vurdert å ville kunne fungere til
formålet med noen mindre justeringer. Denne brakken er nå «ledig» etter vedtaket om
nedlegging av Åse barnehage, og beslutningen om å selge barnehagen og eiendommen.
Det er avklart at det ikke er noen andre tjenester som har behov for brakken.
Planen er å flytte brakken til arealet som er planlagt for de nye omsorgsboligene på
Andenes, og sette den opp der midlertidig. Utbyggingen av omsorgsboligene vil etter
planene ikke starte opp før i 2022, og da er forhåpentlig den største delen av pandemien
over, slik at en etablering ikke kommer i konflikt med disse planene.
Brakken må fundamenteres, og det må etableres vann og avløp, samt strøm- og nett-tilførsel
og kjørbar atkomst for å få til en fullt operativ teststasjon. For å få til testing av personer i bil
vil det bli etablert en carport-løsning hvor personellet kan utføre testing ute, også under
vinterforhold. Nærheten til helsenteret gjør det også forholdsvis enkelt for personellet å drive
stasjonen.
Det er gjennomført en tilbudskonkurranse for å avklare hva kostnadene for etableringen vil
bli. Det er mottatt to tilbud som er forholdsvis like i pris. Tilbudene medfører at det er behov
for en kostnadsramme på kr. 600 000 for å få til etableringen. Det er da også medtatt en
mindre sum til dekking av uforutsette kostnader og margin.
For å kunne finansiere etablering er det vurdert om det finnes ledige prosjektmidler som
eventuelt kan omdisponeres. Byggeregnskapet for prosjekt nr. 144178, Risøyhamn skole
nybygg, er ikke avsluttet og det gjenstår ca. 1,5 mill. kroner. Deler av disse midlene er tenkt
brukt til fullføring av leke- og aktivitetsapparater ved skolen, men det vil allikevel gjenstå et
beløp tilstrekkelig til å dekke opp kostnadene til etablering av en Covid19-teststasjon.
Vurdering:
Det er stor sannsynlighet for at det i forbindelse med pandemien vil bli behov for å øke
testkapasiteten ved Andenes helsenter, og dagens fasiliteter er ikke tilstrekkelige til å
gjennomføre testing av f.eks. 5 % av befolkningen pr. uke. Å teste opp mot 50 personer hver
dag vil bli svært utfordrende, spesielt under vinterforhold. Dersom dette skal påvirke ordinær
drift i minst mulig grad, må teststasjonen etableres.
Rådmannen er av den oppfatning at dette er en nødvendig investering for å få på plass
bedre løsninger for testing av et stort antall personer, og anbefaler at tiltaket finansieres ved
bruk av ledige, tidligere bevilgede midler til prosjekt nr. 144178, Risøyhamn skole nybygg.

