
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 16/302   

Sakstittel:  OVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEGADRESSER I 

LEBESBY KOMMUNE  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i Matrikkellova av 17.6.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn 

av 18.5.1990 vedtar kommunestyret i Lebesby kommune følgende adressenavn i kommunen. 

 

 
VEI 

NR 

Områdenavn / 

Veinavn 
Vedtatt Adressenavn 

   

1 område Flyndrevika 

2 område Bjørnvika 

4 område Kvitnakken 

5 område Mollvika 

6 område Seglvika 

7 område Kjemkeila 

8 område Laukvika 

9 område Garte 

10 område Gartemolla 

11 område Kifjordbotn 

13 område Austerbotn 

14 område Nordfjellvannan 

15 område Portvika 

16 område Gammelvika 

17 område Vika 

18 område Djupvika 

19 område Nordmannset 

20 område Siktvika 

21 område Ettervika 

23 område Ersvåg 

24 område Hovdenakken 

25 område Mårøya 

26 område Vinterplassen 

27 område Sørfjorden 

28 område Vardnes 

29 område Jordelva 

31 område Krampeneset 

33 område Geitvannet 

34 område Steinvannet 

35 område Langholmen 

36 område Grasdal 

37 område Jernvannet 

38 område Eikvika 



39 område Sommarvika 

40 område Bonøya 

41 område Jerkum 

42 område Elvevika 

43 område Laksefjordbotn 

44 område Komagvannet 

45 område Laksefjordvidda 

49 område Kunesdalen 

50 område Leirbukta 

51 område Bukta 

52 område Båtvika 

53 område Klokkarvika 

54 område Skovika 

55 område Reinagnvika 

56 område Jernkeila 

57 område Kjeldebukta 

58 område Korsnesbukta 

59 område Stordalen 

60 område Masterneset 

61 område Aronneset 

62 område Skjelvika 

63 område Veidnesdalen 

64 område Kjæsvannet 

65 område Stormyra 

66 område Nordmannsvika 

68 område Godvika 

69 område Tømmervika 

70 område Grunnvika 

72 område Nubbenesbukta 

73 område Hellarvika 

74 område Sørenkeila 

75 område Sværholt 

76 Vei - Tettsted Hamnveien 

77 Vei - Tettsted Skytterveien 

78 Vei - Tettsted Oterveien 

79 Vei - Tettsted Tørrfiskveien 

80 Vei - Tettsted Karlmyrveien 

81 Vei - Tettsted Teistveien 

82 Vei - Tettsted Kirkenesveien 

83 Vei - Tettsted Vardeveien 

84 Vei - Tettsted Øverbygdveien 

85 Vei - Tettsted Stallnesveien 

86 Vei - Tettsted Sørliveien 

87 Vei - Tettsted Storfjordveien 

88 Vei - Tettsted Elveliveien 

90 Vei - Tettsted Kunesveien 

91 Vei - Tettsted Gamle Posthusveien 

92 Vei - Tettsted Henrikbuktveien 

93 Vei - Tettsted Steinbuktveien 



94 Vei - Tettsted Øverveien 

95 Vei - Tettsted Elvejordveien  

96 Vei - Tettsted Holmbuktveien 

97 Vei - Distrikt Landkombergveien 

98 Vei - Distrikt Mannhøgdveien 

99 Vei - Distrikt Brenngamveien 

100 Vei - Distrikt Movikveien 

101 Vei - Distrikt Kifjordveien 

102 Vei - Distrikt Kifjordsletta 

103 Vei – Distrikt Vindmølleveien 

104 Vei - Distrikt Oksevågveien 

105 Vei - Distrikt Sørbotnveien 

106 Vei - Distrikt Eidsfjordveien 

107 Vei - Distrikt Smielvdalsveien 

108 Vei - Distrikt Store Torskefjord-veien 

109 Vei - Distrikt Lille Torskefjord-veien 

110 Vei - Distrikt Jervveien 

111 Vei - Distrikt Martadalsveien 

112 Vei - Distrikt Elvebakken 

113 Vei - Distrikt Kalakveien 

114 Vei - Distrikt Kalakklubbveien 

115 Vei - Distrikt Oldervikveien 

116 Vei - Distrikt Nyrudveien 

117 Vei - Distrikt Skogvikveien 

118 Vei - Distrikt Trollbuktveien 

119 Vei - Distrikt Ifjordveien 

120 Vei - Distrikt Ifjorddalsveien 

121 Vei - Distrikt Kuvassveien 

122 Vei - Distrikt Fjellvåkveien 

123 Vei - Distrikt Ørneveien 

124 Vei - Distrikt Rypeveien 

125 Vei - Distrikt Holmeveien 

126 Vei - Distrikt Friarfjordveien 

127 Vei - Distrikt Nyheimveien 

128 Vei - Distrikt Hammarnesveien 

129 Vei - Distrikt Bergvassveien 

130 Vei - Distrikt Tårnvikveien 

131 Vei - Distrikt Landersfjordveien 

132 Vei - Distrikt Landersfjordneset 

133 Vei - Distrikt Sommarsetveien 

134 Vei – Distrikt Adamsfjordveien 

139 Vei - Distrikt Børselvfjellveien 

140 Vei - Distrikt Vassbergveien 

 

Klagerett 

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 10 påklages av de som etter § 5 første ledd 

bokstav a) – c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. 

 

Klageretten gjelder ikke vedtatt parsellinndeling og navnevalg. 

 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen er 

postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi 



vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for 

klagen. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Kart over adresseområder. 

2. Forslag til vedtak av adressenavn. 

3. Språkrådets tilråding til de norske navneforslagene. 

4. Oversikt over innkommende forslag til adressenavn og merknader fra kommunen. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Hensikten med å vedta nye navn er at alle boenhetene skal tildeles adressenummer. 

Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og varelevering. Behovet for 

veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til 

bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For 

å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, 

er å tildele vei- / områdenavn.  

 

Navn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

veinavn. Vei- / områdenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Navn skal heller ikke velges ut fra 

markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdende med å bruke, og man 

kan ikke bruke navn på nålevende personer, det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse.  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Vurdering: 

Stedsnavntjenesten som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavna og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. Kommunen skal melde inn alle endelige navnevedtak til SSR, jf. 

stedsnavnloven § 12. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

 

I dette saksfremlegget er det lagt frem forslag til vedtak på adressenavn for 125 av 140 

parseller, foruten om følgende: 

 



- Adresseparsell nr: 3, 12, 22, 30, 32, 67 og 71. Disse parsellene har Språkrådet bedt 

Kartverket om å opprette formell navnesak for å avklare korrekt skrivemåte for 

navnene. 

- Adresseparsell nr: 46, 47, 48, 89, 135, 136, 137 og 138. Her er det også foreslått 

samiske navn og kommunen har ikke mottatt tilråding fra Samisk språkråd ennå.  

 

Adresseparsellene har vært på høring i perioden 20.7.2018 til 2.9.2018.  

Høringsbrev ble sendt direkte til: 

 

- Kjøllefjord pensjonistforening 

- Lebesby bygdelag 

- Kunes bygdelag 

- Veidnes bygdelag 

- Skjøtningberg vel 

- Reinbeitedistriktene: 9, 13, 14 og 14A 

 

Samtidig ble det annonsert den 23.7.2018 i avisene Finnmarken og Sagat. Samt på 

kommunens hjemmeside. 

 

I vedleggene ligger følgende: 

 

1. Kart over adresseområder:  

Kart som viser plasseringen av parseller som skal navnsettes. 

 

2. Forslag til vedtak av adressenavn:  

Oversikt som viser hvilke forslag som forelå etter høring, Hvilke tilrådinger med 

merknader som er kommet fra Språkrådet. Samt forslag til vedtak av adressenavn. 

 

3. Språkrådets tilråding til de norske navneforslagene: 

Dette er skjemaene som kommunen mottok fra Språkrådet i forhold til forslag til 

navn. 

 

4. Oversikt over innkommende forslag til adressenavn og merknader fra kommunen: 

Her er en opplisting av innkommende forslag med påført vurdering fra kommunen. 

Det er ikke medtatt inn i saksfremlegget på grunn av størrelsen. 

 

Det anbefales at de forslag til navn som er fremlagt vedtas av kommunestyret. 

 

Dersom kommunestyret ønsker å vedta nye navn for adresseparseller som ikke fremgår av 

listen for forslag eller listen for tilråding fra Språkrådet bes det om at adresseparsellen tas ut 

av vedtaket og oversendes teknisk etat for ny utredning. Teknisk etat vil da be om ny 

tilråding fra Språkrådet og i etterkant lage ny sak til kommunestyret for vedtak. 

 

Dersom kommunestyret allikevel vedtar nye adressenavn som ikke på forhånd er avklart med 

språkrådet informeres det om at disse da har klagerett, samt mulighet til å kreve navnet 

behandlet som formell navnesak hos kartverket.  

 

 

 

 



Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


