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§ 56  Dnr 2012/175 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 

  

Allmänna regler för gatunamnsskyltar  

Ärendebeskrivning 

 

I samband med fastighetsreglering längs en enskild väg i området Borrby Tuvor så upp-

kom ett behov av ny adress till den nybildade fastigheten. Kommunen har tidigare valt att 

ta bort kolontecken i fastighetsnamnet för att på detta vis erhålla adress ifall vägnamn sak-

nats. Nya adresser meddelas till lantmäteriet digitalt men där adressen numera är begränsad 

till maximalt fyra siffror. I Borrby Tuvor så kunde inte fastighetsbeteckning bli adress (för 

många siffror) vilket innebar att lokalvägen istället fick namnges. Ett antal lokalvägar mö-

ter varandra i Borrby Tuvor varför det ansågs lämpligt att även namnge närliggande lokal-

vägar. Totalt har fyra lokalvägar inom Borrby Tuvor fått namn såsom, Tuvevägen, Norra 

Tuvevägen, Sjångsborgsvägen och Fäladsvägen. Samtliga berörda fastighetsägare har fått 

meddelande om ny adress samt information om att fastighetsägaren ansvarar för skyltning 

på byggnad och väghållaren för skyltning av väg. 

 

I en skrivelse den 20 mars 2013 från Borrby Tuvors samfällighetsförening så anser de att 

Simrishamns kommun ska ansvara för vägskyltningen i området. De menar att kommunen 

har initierat frågan om nya vägnamn och att samfälligheten inte har kunskap eller resurser 

att ombesörja skyltningen. Vägsamfälligheten får bidrag från stat och kommun men de 

menar att det endast till viss del täcker kostnaderna för underhåll och snöröjning av vägen. 

 

På Trafikverkets hemsida står följande: Trafikverket bekostar, sätter upp och underhåller 

vägvisare vid allmänna vägar där Trafikverket är väghållningsmyndighet. Övriga allmänna 

vägar där kommunen är väghållningsmyndighet ansvarar kommunen för vägvisare. På det 

enskilda vägnätet ansvarar vägens ägare för uppförandet och underhåll av vägvisare. 

 

Beslutsunderlag 

 

Borrby Tuvor SMF skrivelse 2013-03-20 

Väglag (SFS 1971:948) 21 § 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-04-23 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT  

 

▪ På allmänna gator och vägar där kommunen är väghållare bekostar kommunen 

skylt, uppsättning och underhåll av gatunamnsskyltar. 
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§ 56 forts  Dnr 2012/175 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

▪ På enskilda vägar (även med driftsbidrag) där kommunen inte är väghållare ska 

kommunen bekosta skylt, och uppsättning av gatunamnskylt en gång om nytt väg-

namn initieras av kommunen. Underhåll av skylt läggs på väghållaren. 

 

▪ På enskilda vägar (även utan driftsbidrag) där kommunen inte är väghållare ska 

väghållaren bekosta skylt, uppsättning och underhåll av gatunamnsskyltar om nytt 

vägnamn initieras av väghållaren. 

 

▪ Samhällsbyggnadsförvaltningen (på förslag av Christer Vigren, (ÖP)) ges i uppdrag 

att ta fram förslag till hur övergång ska kunna ske successivt inom hela kommunen 

till gatuadresser. 

_______ 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Borrby Tuvor samfällighetsförening 

 

  

 

 


