LEBESBY KOMMUNE

Oversikt over innkommede forslag til adressenavn

Adressenr:

36

ESA16/302-12
Innkommet forslag:
Gressdal
Begrunnelsefor forslag:
Stedsnavnet
Grasdaloppfattervi somukorrekt.Lokalbefolkningeni Ifjord har alltids omtalt
"Grasdal" somGressdalen.Tidligere boddedet folk i øvre-og nedreGressdalensomtok til seg
etternavnetGressdal.
Kommunensvurdering av forslag:
Grasdaler enestegodkjenteskrivemåtefor bruksnavnet i SSR.Grasdaltilrådesfra Språkrådet.

Adressenr:

ESA16/302-12
Innkommet forslag:
Sommervik
Begrunnelsefor forslag:

39

Stedsnavnet
Sommarvikoppfattervi somukorrekt,da vi mistenkerfeilskriving veden tidligere
navneendring.Stedethar alltid hett Sommervik og gjenspeilervårt etternavn.Viser ogsåtil
Eiendomsnavnene;
Sommervik(en)Søndre/Midtre/Nordre
, samtSommarviknes
somvi menerer
ukrorrekt. Eks: Sommervikindre (Sommervikensøndre), Sommervikmidtre (Sommervikmidtre),
Sommervikytre (Sommervikennordre) samtsommervikn
es(Sommarviknes).
Kommunensvurdering av forslag:
Sommarvikaer tilrådd norskskrivemåtefor bruksnavnet i SSR.Sommarvikatilrådesfra
Språkrådet.

Adressenr:

69

Adressenr:

69

ESA16/302-19
Innkommet forslag:
Tømmervika
Begrunnelsefor forslag:
Tømmervikforeninga
behandletnavneforslagi årsmøteden 29.7.18.Vi viser til kommunens
forslag somligger til saken,og ønskerå foreslånavnetTømmervikabådesomområdenavnog
veinavn.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforeningeni valgetav Tømmervika.Språkrådettilrår ogsåskrivemåteni
samsvarmednaturnavnet.

ESA16/302-30
Innkommet forslag:
Tømmervik
Begrunnelsefor forslag:
For meghar stedetalltid hett Tømmervik,eller Tømmervik i Laksefjord.Tømmervikaer navnet
på bukta,sjøområdet,mensTømmerviker navnetpå stedet,landområdet.
Kommunensvurdering av forslag:

Adressenavnet
dekkerhele vika og ikke barestedet.Selv om Tømmerviker godkjentskrivemåte
for bolignavnetstøtterkommunenTømmervikforeninge
n og Språkrådetsanbefalingom å benytte
naturnavnetTømmervikasomadressenavn.

Adressenr:

78

ESA16/302-14
Innkommet forslag:
Bedringensvei
Begrunnelsefor forslag:
Etter mangeår mednedgangstiderog dystrefremtidsutsikter,der befolkningeni Dyfjord lysere
på fremtida.Veiener i ferd medå rassikres,kaia restaureres.Vi ser igjen aktivitet på fiskebruket
og myepositivt skjer. Slik ser vi for ossat navnevalgetsier noe om vår fornya fremtidstroog håp
for Dyfjord. Ogsåi fremtidavil navnevalgetklinge optimistiskog positivt - uansetthva somskjer
videre.
Kommunensvurdering av forslag:
Uegnetnavn.Kan oppfatteskomisk og uegnetpå grunn av utenforståendes
oppfattningav ordet
Bedringensvei.Språkrådetber ogsåkommunenom å vurderealternativtnavn.Kommunen
foreslårderfor at navnetOterveienbenyttes.

Adressenr:

ESA16/302-13
Innkommet forslag:
Tørrfiskveien
Begrunnelsefor forslag:

79

Dyfjord har store tradisjonermedtørrfisk. Haddedet ikke værtfor tørrfiskenog tørrfiskloftet
ville ikke Dyfjord ha eksisterti dag. Vi menerderfor at det er viktig å ta vare på bygdasidentitet
og historie. Det finnesingenveier i Norgesomhar dettenavnet.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforslagetom Tørrfiskveiensomadressenavn.Språkrådethar ingenmerknader
til dettenavnet.

Adressenr:

80

ESA16/302-17
Innkommet forslag:
Karlmyr
Begrunnelsefor forslag:
Karlmyr er gårdsnavnet.Vi har brukt det i lere år og postsomer adressertmedKARLMYR
kommerbestandigfrem.
Kommunensvurdering av forslag:
Språkrådethar ingenmerknadertil navnet,Detteer godkjentskrivemåtefor bruksnavnet.Og det
anbefalesderfor å brukeKarlmyrveiensomadressena
vn.

Adressenr:

ESA16/302-20

80

Innkommet forslag:
Karlmyhr(veien)
Begrunnelsefor forslag:
Veiengår ned til eiendommenKarlmyhr og brukesi dag av postenog. Prestevannveien
kan være
misvisendeog føre til størretrafikk ned veienfor de somtror de når vannetvia Karlmyhr, hvilket
ikke er mulig på grunn av gårdensjorder.
Kommunensvurdering av forslag:
Språkrådetanbefalerat det benyttesnavnetKarlmyr fremfor Karlmyhr. Dette da Karlmyr er i
samsvarmedenestegodkjenteskrivemåtei SSR.

Adressenr:

ESA16/302-5

Innkommet forslag:
Strandveien
Begrunnelsefor forslag:

82

Årsakentil detteer at eiendommensomligger langs denneveienheterStrandog Solstrand
Kommunensvurdering av forslag:
NavnetStrandveiener i bruk i Kjøllefjord. Det kan derfor ikke gis sammeveinavnpå adressenr.
82

Adressenr:

82

ESA16/302-20
Innkommet forslag:
Kirkenesveien
Begrunnelsefor forslag:
Veiengår ut mot Kirkeneset
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforslagom Kirkenesveiensomadressenavn.Språkrådethar ingenmerknader
og Kirkeneseter tilrådd skrivemåtefor det norskenaturnavnet.Bortfall av bestemtform i
sammensetning
(Kirkenes-)er i samsvarmedvanlig norsk navnelaging.

Adressenr:

83

ESA16/302-20
Innkommet forslag:
Vardeveien
Begrunnelsefor forslag:
Veiengår opp til Lebesbyvarden.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforslagetom Vardeveiensomadress
enavn.Språkrådethar ingenmerknadertil
skrivemåten.

Adressenr:

83

ESA16/302-20
Innkommet forslag:
Prestevannveien
Begrunnelsefor forslag:
Sidendennefaktiskkan brukestil å nå vannet
Kommunensvurdering av forslag:
Prestvannveien
var foreslåttpå bådevei nr. 80 og nr. 83. Språkrådettilrår at skrivemåten
Prestvassveien
benyttesi samsvarmedtilsvarendenavn i SSR.Kommunenhar for vei nr. 80
anbefaltadressenavn:
Karlmyrveienog for vei nr. 83 anbefaltadressenavn:
Vardeveien.

Adressenr:

ESA16/302-20
Innkommet forslag:
Øverbygdveien
Begrunnelsefor forslag:

84

Adressenr:

BegrepetØverbygder kjent på Lebesby,i kryssethar det tidligere stått skilt til Øverbygd.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforslagom adressenavnet
Øverbygdveien.Språkrådethar ingenmerknadertil
skrivemåten.Øverbygdaer enestegodkjenteskrivemåte for grendenavnetsomutgjør forlededet
her. Bortfall av bestemtform i sammensetningen
(Øverbygd-)er i samsvarmedvanlig norsk
navnelaging.

ESA16/302-17

84

Innkommet forslag:
Øverbygd
Begrunnelsefor forslag:
For noenår sidensto det et skilt nedevedbutikken ØVERBYD.Alle i Lebesbykaller det for
ØVERBYGD.Det har hettetdet sidenKRIGENi hvertfall.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenanbefalerikke å benyttekun navnetØverbygd, menat det benyttesetterledet-veien.
Dettepå grunnav at det finnesflere områderi kommunensomomtalessomØverbygdog dettevil
kunnemedføremissfortåelse.Ved å benytteadressen
avnetØverbygdveienvil en ledestil å tenke
veienog ikke stedet.

Adressenr:

ESA16/302-24,25

87

Innkommet forslag:
Storfjordveien
Begrunnelsefor forslag:
Grunnener enkel,det er dissenavnenesombrukesav folk på Kunes.Forslagenesomkommunen
har kommetmedtreffer på ingenmåtereglenefor adressevalgfordi de ikke passerstedetog ikke
byggerpå navnetradisjonerpå stedet.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforslagetom Storfjordveiensomadressenavn.Språkrådethar ingenmerknader
til skrivemåten.Storfjordener tilrådd skrivemåtefor det norskenavnet.Bortfall av bestemtform i
sammensetning
(Storfjord-) er i samsvarmedvanlig norsknavnelaging.

Adressenr:

ESA16/302-29,31
Innkommet forslag:
Hovedveien
Begrunnelsefor forslag:

87

"Å byttenavn på veienei Kunessynesfor megfremmed og unødvendig.De navnenevi har i dag
har eksistertsidenKunesble grunnlagt og de navnene sometter hvert har kommettil, har fått
navn somer naturlig for hvor de fører til og hva som ligger i endenav veien.Navneneer godt
innarbeidetblandt alle i og utenfor Kunes.De er gode navn somikke er støtendeeller komiskog
sombyggerpå godenavnetradisjonerher hososs.De nye navneneblir helt fremmedog
intetsigendefor oss.Hvorfor skal f.eksHenrikbuktveienplutseligheteBrislingveien?Det navnet
har ingen tilknytning til Kunesog heller ikke de fuglenavnensomer foreslått.Det er fugler vi
ikke ser her. La ossbeholdede veinavnenevi har og om mulig brukeetterleddsom-vei eller veien.""Dette er bygdashovedvei.Navnethar værtbrukt sidenveienble anlagt. Alle i bygdahar
alltid brukt - og bruker fremdelesnavnetHovedveien. Bygdelagetmenerden fortsatt skal hete
det."
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterikke navneforslaget.Språkrådetanbefalerheller ikke navnet.Dette navnetkan
føre til misforståelsesiden"Hovedvei" ogsåer et allmentord.

Adressenr:

ESA16/302-11,16 (2 stk forslag), 28, 31

88

Innkommet forslag:
Elveliveien
Begrunnelsefor forslag:
Veiengår langs elva og oppoveri lia. Det er samisk tradisjon å gi navn etter naturen.På
folkemunnei bygdaomtaleshuseneher som"oppe i l ia". "Veien følger elva og går oppoveri
lia".
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforslagetom Elveliveiensomadressenavn.Språkrådethar ingenmerknadertil
skrivemåten.

Adressenr:

ESA16/302-24,25

88

Innkommet forslag:
Elvelia
Begrunnelsefor forslag:
Grunnener enkel,det er dissenavnenesombrukesav folk på Kunes.Forslagenesomkommunen
har kommetmedtreffer på ingenmåtereglenefor adressevalgfordi de ikke passerstedetog ikke
byggerpå navnetradisjonerpå stedet.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenanbefalerat det benyttesendeleddet-veien for å skille ut at detteer snakkom veien
og ikke stedet.

Adressenr:

ESA16/302-6

90

Innkommet forslag:
Kunesveien
Begrunnelsefor forslag:
Menerogsåat vei nr. 90 og 91 må slåssammen.Har mangegangerværtnødt for å oppgi det
somadr. Når det har blitt forlangt v/ bestillingerav pakkerel. Andre varer.
Kommunensvurdering av forslag:
Vei nr. 90 og nr. 91 bør holdesadskilt i forhold til antall adresseenheter
i vei nr. 91. Dette er av et
adressemessigperspektiv.Kommunenstøtterforslagom Kunesveienfor adressenr. 90.

Adressenr:

ESA16/302-24,25, 27, 28, 29, 31
Innkommet forslag:
Kunesveien
Begrunnelsefor forslag:

90

"Grunnener enkel,det er dissenavnenesombrukesav folk på Kunes.Forslagenesom
kommunenhar kommetmedtreffer på ingen måtereglene for adressevalgfordi de ikke passer
stedetog ikke byggerpå navnetradisjonerpå stedet. Kunesveiener logisk, da det er veientil det
somer det "rette" Kunesher på Kunes.Der butikkeni dag ligger er egentligslettaeller fra
gammeltav Storfjordbotn.Kuneser det lille nesetytterst." "Flyttet til Kunesi 1957,da ble veien
kalt Kunesveien,sidenhar vi brukt det navnet.""Veienhar fått navn etter hvor den fører nemlig Kunes- somligger nedepå nesset.Veienhar alltid hatt dettenavnet."
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforslagetom Kunesveiensomadress
enavn.Språkrådethar ingenmerknadertil
skrivemåten.Kuneser enestegodkjentenorskeskrivemåtefor bygdenavnetsomutgjør forledet
her.

Adressenr:

91

ESA16/302-27
Innkommet forslag:
Mikkelveien
Begrunnelsefor forslag:
Fordi Mikkel Tornvik bygdeveienmedspett,spadeog trillebår.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenanbefalerikke å benytteMikkelveien somadressenavn.
Selv om navnetMikkel ikke
direkteer tilknyttet personmenerkommunenat forslagetom Gamleposthusveienbenyttes.

Adressenr:

ESA16/302-28,29, 31
Innkommet forslag:
GamlePosthusvei(en)
Begrunnelsefor forslag:

91

"Veien er bygd for hånd i 1939 av Mikkel Tornvik da han overtokpostkontoretetter sin svigerfar
-39, drev den til 1978." "Det var vedendenav denne veiendet førsteposthusetpå Kuneslå."
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforslagom GamlePosthusveien
somadressenavn.
Språkrådethar ingen
merknadertil skrivemåten.

Adressenr:

ESA16/302-24,25

92

Innkommet forslag:
Buktaveien
Begrunnelsefor forslag:
Grunnener enkel,det er dissenavnenesombrukesav folk på Kunes.Forslagenesomkommunen
har kommetmedtreffer på ingenmåtereglenefor adressevalgfordi de ikke passerstedetog ikke
byggerpå navnetradisjonerpå stedet.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenanbefalerikke å benytteBuktaveiensomadressenavn.Det finnesflere stedersom
kallesbuktaog navnetkan derfor missforståes.

Adressenr:

ESA16/302-27,28, 29
Innkommet forslag:
Henrikbuktveien
Begrunnelsefor forslag:

92

"Bukta har hetetHendrikbuktai helemin tid på Kunes(fra 1957).Men det er jo ingen vei, bare
en oppkjørt sti somgår gjennomvår eiendom15/3" " Det har alltid, hele tida værtdet navnetog
da må navnetværetHenrikbuktveien,somalle i nærområdetvet om."
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforslagetom Henrikbuktveiensomadressenavn.
Språkrådethar ingen
merknadertil skrivemåten.Henriktbukter enestegodkjenteskrivemåtefor naturnavneti SSR.

Adressenr:

ESA16/302-31
Innkommet forslag:
Henrikbukta
Begrunnelsefor forslag:

92

Veienhar fått navn etter en av de førstebeboerne.StedetheterHenrikbuktaog er på folkemunne
kjent somdette.Bygdelagetforeslår at veienfremdelesskal heteHenrikbukta."
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenanbefalerat det benyttesnavnetHenrikbuktveienfremfor forslagetom Henrikbukta.
Ved å benytteendeledet-veienhenvisesdet til veien og ikke stedet.Språkrådethar ikke
merknadertil skrivemåten.

Adressenr:

93

ESA16/302-10
Innkommet forslag:
Buktaveien
Begrunnelsefor forslag:
Bukta er den førstedelenav bygda,derfor ønskervi dettenavnet.Navnetbrukesnår folk forteller
hvor i bygdade bor eller hvor de skal.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenanbefalerikke å benytteBuktaveiensomadressenavn.Det finnesflere stedersom
kallesbuktaog navnetkan derfor missforståes.

Adressenr:

ESA19/302-8

"side
veg av
93"

Innkommet forslag:
Myrlandsveien
Begrunnelsefor forslag:
Gårdsnavneter Myrland og veiener byggetav min far medspett,spadeog trillebår på 55-tallet.
Den ble forlengetog utbedretpå 60 tallet m/ traktorgraver m.m.Veiener privat m/ nabo har
bruksrett.
Kommunensvurdering av forslag:
Ikke avsattsomegenveiparselli prosjektet- Anbefalesikke etablertsomegetveinavn.

Adressenr:

ESA16/302-10

94

Innkommet forslag:
Øverveien
Begrunnelsefor forslag:
Denneveiener av lokale alltid blitt kalt for " Øverveien".Derfor ønskervi å beholdedet somer
så godt innarbeideti bygda.
Kommunensvurdering av forslag:
KommunenstøtterforslagetØverveiensomadressenav
n. Språkrådethar ingenmerknadertil
skrivemåten.

Adressenr:

95

ESA16/302-10
Innkommet forslag:
Klubbveien
Begrunnelsefor forslag:
Klubbener sistedel av bygda,og brukesav lokalbefolkningenpå lik linje medde andre lokale
navnene.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenanbefalerikke å benytteKlubbveiensomadressenavn.Det finnesflere stedersom
kallesKlubb(-en)og navnetkan derfor missforståes
.

Adressenr:

96

ESA16/302-9
Innkommet forslag:
Holmveien
Begrunnelsefor forslag:
Detteer et godt innarbeidetnavn.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenanbefalerikke å benytteHolmveiensomadressenavn.Det finnesflere stedersom
kallesHolm(-en)og navnetkan derfor missforståes.

Adressenr:

96

ESA16/302-10
Innkommet forslag:
Holmveien
Begrunnelsefor forslag:
Detteer navnetalle bruker på veientil holmen,og det har værtbrukt i alle år.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenanbefalerikke å benytteHolmveiensomadressenavn.Det finnesflere stedersom
kallesHolm(-en)og navnetkan derfor missforståes.

Adressenr:

ESA16/302-21
Innkommet forslag:
Brenngamveien

Begrunnelsefor forslag:

99

Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforslagetom Brenngamveiensomadressenavn.Språkrådether ingen
merknadertil skrivemåten.Brenngamer enestegodkjenteskrivemåtefor grendenavnetsomutgjør
forleddether.

Adressenr:

ESA16/302-21

100

Innkommet forslag:
Movikveien
Begrunnelsefor forslag:
Har hett Movika på folkemunneså langt tilbake jeg kan huske.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforslagetom Movikveien somadress
enavn.Språkrådetuttalerat navnetikke er
i SSR,mendersomdet er kjent og brukt lokalt, har de ingenmerknader.

Adressenr:

101

ESA16/302-22
Innkommet forslag:
Kifjordveien
Begrunnelsefor forslag:
Det er det vi kaller veienpå folkemunne.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforslagetom Kifjordveien somadressenavn.Språkrådethar ingenmerknader
til skrivemåten.Kifjorden er tilrådd skrivemåtefor naturnavnetsomutgjør forleddether. Bortfall
av bestemtendelsei sammensetning
(Kifjord-) er i samsvarmedvanlig norsknavnelaging.

Adressenr:

102

ESA16/302-22
Innkommet forslag:
Kifjordsletta
Begrunnelsefor forslag:
Selvom vi deler opp veieni Kifjordsletta og Halvdanbakkenforeslår jeg Kifjordsletta.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforslagetom Kifjordsletta somadressenavn.Språkrådethar ingenmerknader
til skrivemåten.Kifjorden er tilrådd skrivemåtefor naturnavnetsomutgjør forleddether. Bortfall
av bestemtendelsei sammensetning
(Kifjord-) er i samsvarmedvanlig norsknavnelaging.

Adressenr:

ESA16/302-23

103

Innkommet forslag:
Vindmølleveien
Begrunnelsefor forslag:
På folkemunneer detteVindmålleveien.Det er et veinavn somumiddelbartfår alle til å skjønne
hvor det er. Enkeltnavn somgjenspeilerområdet,og det særegneder.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforslagetom Vindmølleveiensomadressenavn.Språkrådethar ingen
merknadertil skrivemåten.

Adressenr:

ESA16/302-23
Innkommet forslag:
Oksevågveien
Begrunnelsefor forslag:

104

Synesdet er fint om veinavnetkan koblestil området veiengår igjennom.Det er lett å huskeog
veldig lokalt. Det gjøresogs mangeandre stederti kommunenog bør væredet her også.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforslagetom Oksevågveiensomadressenavn.Språkrådethar ingenmerknader
til skrivemåten.Oksevåger tilrådd skrivemåtefor hyttefeltnavnetsomutgjør forleddether.

Adressenr:

ESA16/302-7

105

Innkommet forslag:
Sørbotnveien
Begrunnelsefor forslag:
Områdetkalles for dette
Kommunensvurdering av forslag:
Sammenavnsomutsendtforslag:"Sørbotnveien".Kommunenstøtterforslagetom Sørbotnveien
somadressenavn.
Språkrådethar ingenmerknadertil skrivemåten.Sørbotnener tilrådd
skrivemåtefor bolignavnetso utgjør forleddether. Bortfall av bestemtendelsei sammensetning
(Sørbotn-)er i samsvarmedvanlig norsknavnelaging.

Adressenr:

ESA16/302-12

120

Innkommet forslag:
Ifjorddalveien/ evt. / Ifjorddalen
Begrunnelsefor forslag:
Forslagetsomligger ute; Skogfredveienoppfattervi sommisvisendeda "Skogfred"er en
eiendomsomligger oppei Ifjorddalen. Det ligger ogsåflere andre eiendommeroppoveri dalen.
Ettersomområdeter kjent somIfjorddalen, foreslår vi at denneprivate veienfår navnet
Ifjordveieneller Ifjorddalen.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforslagetom Ifjorddalsveiensomadressenavn.
Språkrådethar ingen
merknadertil skrivemåtenforutenom at navnetkan benyttebinde-s.

Adressenr:

ESA16/302-20

120

Innkommet forslag:
Myrliveien (BygdeveiIfjord - Ifjorddalen forbi Øvermo og Skogfred)
Begrunnelsefor forslag:
Eiendommenøversti veienheterMyrli
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenanbefalerå benytteadressenavnet
Ifjorddalsveienfremfor Myrliveien. Språkrådethar
uttalt at navnetikke er registrerti SSR,menat de ikke har merknadertil skrivemåtendersomdet
er kejnt og brukt lokalt.

Adressenr:

ESA16/302-18
Innkommet forslag:
Fjellvåkveien
Begrunnelsefor forslag:

122

Det ser ut til at det skal værefuglenavn,og fjell våk passerbedreenn fiskemåke,og dessutensier
vel de flestemåseog ikke måke.Detteer jo parseller på veientil eller på Ifjordfjellet, og her kan
mansebådefjellvåk, rype og ørn. (Og andre fugler somheilo, lom bl.a.)
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforslagetom Fjellvåkveiensomadressenavn.Språkrådethar ingenmerknader
til skrivemåten.

Adressenr:

ESA16/302-18
Innkommet forslag:
Ørneveien
Begrunnelsefor forslag:

123

Det ser ut til at det skal værefuglenavn,og fjell våk passerbedreenn fiskemåke,og dessutensier
vel de flestemåseog ikke måke.Detteer jo parseller på veientil eller på Ifjordfjellet, og her kan
mansebådefjellvåk, rype og ørn. (Og andre fugler somheilo, lom bl.a.)
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforslagetom Ørneveiensomadresse
navn.Språkrådethar ingenmerknadertil
skrivemåten.

Adressenr:

ESA16/302-18
Innkommet forslag:
Rypeveien
Begrunnelsefor forslag:

124

Det ser ut til at det skal værefuglenavn,og fjell våk passerbedreenn fiskemåke,og dessutensier
vel de flestemåseog ikke måke.Detteer jo parseller på veientil eller på Ifjordfjellet, og her kan
mansebådefjellvåk, rype og ørn. (Og andre fugler somheilo, lom bl.a.)
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenstøtterforslagetom Rypeveiensomadresse
navn.Språkrådethar ingenmerknadertil
skrivemåten.

Adressenr:

140

ESA16/302-10
Innkommet forslag:
Veidnesveien
Begrunnelsefor forslag:
Dettenavnetforteller mer om hvor folk er på tur, enn kommunensforslag somer
Vassberganveien.
Det er kun de lokale somkjennertil hvor Vassberganer.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenanbefalerikke å benytteVeidnesveienbruken av dettenavnetmedførerat veienfra
Lille Porsangerelva
og ut til Veidnesbør ha dettenavnet.Adressenummeret
sombygningerda vil
få vil bli storeog kommunenhar fra startenhatt strategiom ikke å benyttestoretallserier.Det
anbefalesderfor å benyttedet lokale navnetVassbergveienfor adressenavnet.

Adressenr:

NY

Adressenr:

ESA16/302-17
Innkommet forslag:
Laksefjordveien(Riksveienfra Kunestil Bekkarfjord)
Begrunnelsefor forslag:
Det vil forenklefor folk somikke er kjent medområdetog finne frem.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenhar vurdertdetteinternt i forhold til adresseprosjektet.
Kommunenhar valgt å ikke
navngilengrestreknisngermedett navn.Dette da det vil gi ekstremtstoreadressenummer
da
dettemå ta hensyntil 10-modellenfor adressegivni
ng.

ESA16/302-20
Innkommet forslag:
Kjøllefjordveien(FV 894 Kommunegrense
Gamvik(gjerne fra Mehamnelvbru)til klubben
Kjøllefjord)
Begrunnelsefor forslag:

NY

Hovedveiergjennomkommunenbør ha sammenhengende
navn heleveien,jfr. eksemelfra andre
kommerundt oss.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenhar vurdertdetteinternt i forhold til adresseprosjektet.
Kommunenhar valgt å ikke
navngilengrestreknisngermedett navn.Dette da det vil gi ekstremtstoreadressenummer
da
dettemå ta hensyntil 10-modellenfor adressegivni
ng.

Adressenr:

ESA16/302-20

NY

Innkommet forslag:
Nordkynveien(Fv 888 Kommunegrense
Gamvik- Bekkarfjord)
Begrunnelsefor forslag:
Hovedveiergjennomkommunenbør ha sammenhengende
navn heleveien,jfr. eksemelfra andre
kommerundt oss.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenhar vurdertdetteinternt i forhold til adresseprosjektet.
Kommunenhar valgt å ikke
navngilengrestreknisngermedett navn.Dette da det vil gi ekstremtstoreadressenummer
da
dettemå ta hensyntil 10-modellenfor adressegivni
ng.

Adressenr:

ESA16/302-20

NY

Innkommet forslag:
Laksefjordveien(Fv 888/ Fv 98 Bekkarfjord- Ifjord kryss- Porsangergrense)
Begrunnelsefor forslag:
Hovedveiergjennomkommunenbør ha sammenhengende
navn heleveien,jfr. eksemelfra andre
kommerundt oss.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenhar vurdertdetteinternt i forhold til adresseprosjektet.
Kommunenhar valgt å ikke
navngilengrestreknisngermedett navn.Dette da det vil gi ekstremtstoreadressenummer
da
dettemå ta hensyntil 10-modellenfor adressegivni
ng.

Adressenr:

ESA16/302-20

NY

Innkommet forslag:
Tanaveien(FV 98 Ifjord kryss- kommunegrense
Gamvik)
Begrunnelsefor forslag:
Hovedveiergjennomkommunenbør ha sammenhengende
navn heleveien,jfr. eksemelfra andre
kommerundt oss.
Kommunensvurdering av forslag:
Kommunenhar vurdertdetteinternt i forhold til adresseprosjektet.
Kommunenhar valgt å ikke
navngilengrestreknisngermedett navn.Dette da det vil gi ekstremtstoreadressenummer
da
dettemå ta hensyntil 10-modellenfor adressegivni
ng.

Adressenr:

ESA16/302-20

NY

Adressenr:

Innkommet forslag:
Lilleelven(StikkveivedFv 888 - boligfelt Lilleelven,lite felt med4 boliger)
Begrunnelsefor forslag:
Vet noenbruker betegnelsenLilleveien.Her er 4 boliger og bør da benevnesi henholdtil
boligfeltet.
Kommunensvurdering av forslag:
Uegnetsomegetveiparsell.Kort veistuff og få adresser.

ESA16/302-20

NY

Innkommet forslag:
Bjørkmoveien(Fv 89 ved Ifjordkryssetlike over elva mot sjøsiden)
Begrunnelsefor forslag:
Eiendommenlengstinn heterBjørkmo
Kommunensvurdering av forslag:
Uegnetda denneinneholder2 adresserog kort veisnubb. Bør navngisi forhold til vei nr. 121

Adressenr:

NY

ESA16/302-25
Innkommet forslag:
Ringveien(Veieni boligfeltet på Kunes)
Begrunnelsefor forslag:
Navnenebrukesav lokalbefolkningenpå Kunes.Kommunensforslag er tatt fra fuglebøkerog
passerikke stedetog er ikke bygd på navnetradisjoner på stedet.
Kommunensvurdering av forslag:
Uaktuelt.Veienei boligfeltet har alleredevedtatte veinavnog vil ikke bli tatt opp til endringi
dennesaken.Dersomdet er sterkeønskerom utskifting av navnenei detteboligfeltet må dette
kjøressomen egenprosessda denneikke kan gjennomføresi denneprosessen.

