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Vägnamnsprinciper med riktlinjer för vägnamnsfrågor
Antagna av kommunstyrelsen KST § 38 /11.04.2011

1. Allmänna upplysningar och riktlinjer
Det är upp till varje kommun att besluta om namnen på kommunala och enskilda vägar inom kommunen.
I princip bör väg som leder fram till bebyggelse ha ett fastställt namn, och bebyggelsen ingå i ett adresssystem. Extra viktigt är detta avseende permanentbostadsbebyggelse.
2. Grunder för inledande av behandling av vägnamnsfråga
a) Kommunen bedömer att en väg bör få fastställt namn med hänsyn till befintlig eller planerad bebyggelse i området, eller genom förslag väckt på initiativ enligt kommunallagen.
b) Markägare kan anhålla om att få väg namngiven eller att få befintligt vägnamn korrigerat, vilket
då alltid motiveras med fri formulering. Sökande bör ange den exakta vägsträckan och bifoga
handlingar såsom kartutdrag och om möjligt även berörda fastighetsägares medgivanden eller
väglags utlåtande.
c) När general-/detaljplan behandlas bör vägar inom området namnges och anges i planen.
3. Grunder för avgörande av vägnamnsfråga
a) Vägar som leder till fast bebyggelse och som inte kan betraktas som korta infarter bör ha namn.
Som korta infarter kan betraktas vägsträckor som är under 100 meter.
b) Infarter som är kortare än 100 meter kan ges eget namn ifall det annars är svårt att hitta boningshuset med hjälp av numrering.
c) Vägar som leder till tre eller flera byggnader för stadigvarande boende belägna intill vägen ska ha
namn, oberoende av vägens längd.
d) Väg som är belägen mellan två längsgående vägar ska ha ett eget namn, och riktningen ska bestämmas.
e) Inom planerat område bör i princip alla vägar som inte är att betrakta som infarter ha egna fastställda namn
4. Fastställande av vägens riktning samt husens numrering
I samband med namngivningen bestäms i vilken riktning vägen går, varvid man utgår från den ände av
vägen som ligger närmast kommunens bycentrum i Vestergeta alternativt där vägen viker av från huvudeller annan stor väg.
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Alla hus numreras. Numret anger avståndet från vägens början fram till infarten. Exempel: om vägsträckan är 200 meter från vägens början fram till infarten blir husnumret 20. Hus på höger sida får udda
nummer och på vänster sida jämna nummer. Kommunens byggnadsinspektör tilldelar husen nummer
efter att vägnamn fastställts.
5. Principer för vilka namn som kan beviljas
a) Vägnamn ska ha anknytning till platsen, dess historia eller en på platsen befintlig och bestående
verksamhet, eller anknyta till plan för området. Man ska eftersträva att de traditionella namnen
bibehålls.
b) Vägnamn ska upplevas som lätt att stava och uttala, inte vara för långt, inte upplevas som kränkande eller stötande, och heller inte vara helt eller delvis på främmande språk.
c) Vägnamn får inte vara missvisande eller alltför likt annat namn inom kommunen eller på Åland.
d) Namn på by eller plats förbehålls i vägnamnssammanhang för väg som leder till eller är av central betydelse i eller på densamma byn eller platsen.
6. Riktlinjer för vägnamnsärendens behandling
Vägnamnsärenden går via kommunkansliet och avgörs i kommunstyrelsen. Vid upplevt behov kan biblioteks- och kulturnämnden, byggnadsnämnden, områdesarkitektkontoret eller annan instans höras för
utlåtande. Vid oklarheter kan förslaget ställas ut till allmänt påseende med möjlighet för kommuninvånarna att framföra synpunkter, och fastighetsägare och andra berörda parter höras. Vid förslag till ändring
av redan fastställt vägnamn förutsätts väl grundad motivering samt i regel även samtliga berörda fastighetsägares uttryckliga medgivande. Därefter går ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
7. Delgivande av fastställda vägnamn
De fastställda vägnamnen ska alltid meddelas magistraten vid ämbetshuset för registrering hos lantmäteribyrån, samt kommunens byggnadskansli, och bör även delges alarmcentral, räddningsverk och Posten Åland till kännedom. Innehavare av mark med bostadsbebyggelse eller verksamhet längs vägens
sträckning delges fastställda vägnamn.
8. Skyltning av vägnamn och husnummer
Ägaren eller innehavaren av en byggnad är enligt lag (PBL § 10) skyldig att sätta upp en adressnummerskylt på en från gatan eller vägen synlig plats. Kommunen eller väghållaren har också rätt att sätta
upp vägnamnsskyltar på fastigheten.
Ifall en vägsträcka betraktas som en infart utan eget namn ska en väl synlig skylt med husnummer sättas
upp vid den namngivna vägen intill infartens början.
Endast officiellt fastställda vägnamn används på vägskyltar, i folkbokföring och officiella sammanhang.

Dessa vägnamnsprinciper överensstämmer med kommunstyrelsens beslut § 38/2011, intygas:
Geta den 12 april 2011
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