AGDENES KOMMUNE

KonSek
Kongens gt. 9
7013 TRONDHEIM
Lensvik, 13.06.2018

Saksnr.
16/340-56

Arkivkode
L32 &00

Avd/Sek/Saksb
AGK/AGK/BEM

Deres ref.
15-161

Orientering til kontrollutvalget vedr. status veiadresser
Viser til brev av 6.6.2018.
Eiendomsadressering sammen med salg av kommunale utleieboliger, er de to tiltakene i
vedtatt budsjett (jfr. oversikten under) som foreløpig har hatt svakest framdrift.
2018
18-400-1

Eiendomsadressering

18-405-1

Ny brannbil

18-410-1

Nytt helse- og omsorgssenter

18-410-3

Boliger for vanskeligstilte

18-410-4

Forprosjekt Lensvik skole

18-410-5

Mølnbukt barnehage – nybygg

18-410-6

18-410-8

Salg av kommunale utleieboliger
Opprydding avløp/etablering av gangsti i
Lensvikbukta
Sanitæranlegg Storvatnet friområde

18-415-1

Ny vannkilde Ytre Agdenes vannverk

800 000

18-415-2

Ny servicebil vann og avløp

400 000

18-420-1

Oppgradering av 2 bruer kommunal veg

625 000

18-410-7

2019

750 000
4 000 000
76 600 000

64 000 000

6 130 000
3 750 000
10 000 000
5 000 000
3 750 000
620 000

625 000

Det siste som har skjedd i adresseringsprosjektet er at det var et møte den 30. mai mellom
kommunen og Statens vegvesen vedrørende skilting av fylkeskommunale veier. Kommunen
må planlegge og beskrive hvordan skiltingen ønskes foretatt (gjerne med en prioritering av
hvor skilting anses viktigst. Vegvesenet vil deretter gjennomføre og dekke utgiftene til
tiltaket etter hvilke ressurser de har til disposisjon.
Vegvesenet planlegger å utarbeide en bestilling til entreprenøren som har funksjonskontrakt
på skilting fra august inneværende år.
For øvrig har vi fortsatt noen «åpne» navnesaker etter formannskapets behandling.

Postadresse
7316 Lensvik

Telefon: 72 49 22 00

E-post:
postmottak@agdenes.kommune.no

Bankgiro: 6401 06 40200
Giro skatt: 6345 06 16224
Org.nr.: 840 098 222 MVA

Med utgangspunkt i kommunestyrets bestilling av årets anskaffelser er igangsetting av
bygningsprosjekter blitt prioritert foran f.eks. adressering, da det anses som en stor fordel «å
sette spaden i jorda» tidlig på året. Det er likevel fullt mulig å legge disse prosjektene til side
og i stedet bruke ressursene på adressering. HND ga på sitt siste møte uformell tilbakemelding på at de var fornøyd med denne prioriteringen, selv om de helst hadde sett at mest
mulig allerede sto ferdig.
Adressering er arbeidskrevende. Det er knapt 2400 matrikkeladresser som skal omgjøres til
gateadresser i Agdenes. Med utgangspunkt i Statens Kartverk sin håndbok (s.16) er det gjort
et overslag på gjenstående administrativt ressursbehov i tabellen under.
Arbeidsoppgave
Utarbeiding av adresseplan
Saksframlegg for politisk ledelse
Inndeling i adresseparseller
Saksbehandling knyttet til navneforslag
Skiltplan
Tildeling av adressenummer
Navnebehandling
Informasjon til eiere og festere
Navnevedtak
Bestilling av skilt
Adressevedtak inklusive arkivering
Føring av adresse i matrikkelen
Klagebehandling etter stadnamn-og matrikkellova
Skiltoppsetting

Estimert tidbruk
Antall
2 ukeverk
1 ukeverk
15 min./parsell
1 time/adressenavn
1 ukeverk
rs
10 min./adressenr.
2400
1 time/adressenavn
4
10 min./adressenr.
2400
1 time/adressenavn
4
3 dv
rs
15 min./adressenr.
2400
5 min. /adressenr.
2400
0,5 time/adresseparsell
15?
1 time/skilt
Totale dagsverk adminstrasjon

Estimert dagsv.

5,0
53,0
0,5
53,0
0,5
3,0
80,0
27,0
1,0
223,0

Omregnet til månedsverk

10,7

Overslaget innebærer at det kan medgå rundt ett årsverk i administrasjon for gjennomføring
av hele prosjektet (dvs. at alle har fått gateadresse og veiene er blitt skiltet).
Planen er å prioritere prosjektet etter sommerferien, men det er mindre sannsynlig at vi greier
å komme i mål med 100 % dekning da det er andre oppgaver som også krever administrative
ressurser – særlig gjelder dette Orklandprosjektet.
Med hilsen
Bertil Meland
kommunalsjef næring og drift
tlf. 72 49 22 35
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og mangler derfor signatur.
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Rådmannen

