
LEBESBY KOMMUNE

Adresse nr: ESA 16/302-12
Innkommet forslag:
Gressdal
Begrunnelse for forslag:
Stedsnavnet Grasdal oppfatter vi som ukorrekt. Loka lbefolkningen i Ifjord har alltids omtalt
"Grasdal" som Gressdalen. Tidligere bodde det folk i øvre- og nedre Gressdalen som tok til seg
etternavnet Gressdal.
Kommunens vurdering av forslag:

Grasdal er eneste godkjente skrivemåte for bruksnav net i SSR. Grasdal tilrådes fra Språkrådet.

Adresse nr: ESA 16/302-12
Innkommet forslag:
Sommervik
Begrunnelse for forslag:

Stedsnavnet Sommarvik oppfatter vi som ukorrekt, da vi mistenker feilskriving ved en tidligere
navneendring. Stedet har alltid hett Somme rvik og gjenspeiler vårt etternavn. Viser også til
Eiendomsnavnene; Sommervik(en) Søndre/Midtre/Nordre , samt Sommarviknes som vi mener er
ukrorrekt. Eks: Sommervik indre (Sommerviken søndre ), Sommervik midtre (Sommervik midtre),
Sommervik ytre (Sommerviken nordre) samt sommervikn es (Sommarviknes).

Kommunens vurdering av forslag:
Sommarvika er tilrådd norsk skrivemåte for bruksnav net i SSR. Sommarvika tilrådes fra
Språkrådet.

Adresse nr: ESA 16/302-19
Innkommet forslag:
Tømmervika
Begrunnelse for forslag:
Tømmervikforeninga behandlet navneforslag i årsmøte den 29.7.18. Vi viser til kommunens
forslag som ligger til saken, og ønsker å foreslå n avnet Tømmervika både som områdenavn og
veinavn.
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen støtter foreningen i valget av Tømmervika. Språkrådet tilrår også skrivemåten i
samsvar med naturnavnet.

Adresse nr: ESA 16/302-30
Innkommet forslag:
Tømmervik
Begrunnelse for forslag:
For meg har stedet alltid hett Tømmervik, eller Tøm mervik i Laksefjord. Tømmervika er navnet
på bukta, sjøområdet, mens Tømmervik er navnet på s tedet, landområdet.
Kommunens vurdering av forslag:
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Adressenavnet dekker hele vika og ikke bare stedet. Selv om Tømmervik er godkjent skrivemåte
for bolignavnet støtter kommunen Tømmervikforeninge n og Språkrådets anbefaling om å benytte
naturnavnet Tømmervika som adressenavn.

Adresse nr: ESA 16/302-14
Innkommet forslag:
Bedringens vei
Begrunnelse for forslag:
Etter mange år med nedgangstider og dystre fremtids utsikter, der befolkningen i Dyfjord lysere
på fremtida. Veien er i ferd med å rassikres, kaia restaureres. Vi ser igjen aktivitet på fiskebruket
og mye positivt skjer. Slik ser vi for oss at navne valget sier noe om vår fornya fremtidstro og håp
for Dyfjord. Også i fremtida vil navnevalget klinge optimistisk og positivt - uansett hva som skjer
videre.
Kommunens vurdering av forslag:
Uegnet navn. Kan oppfattes komisk og uegnet på grun n av utenforståendes oppfattning av ordet
Bedringensvei. Språkrådet ber også kommunen om å vu rdere alternativt navn. Kommunen
foreslår derfor at navnet Oterveien benyttes.

Adresse nr: ESA 16/302-13
Innkommet forslag:
Tørrfiskveien
Begrunnelse for forslag:

Dyfjord har store tradisjoner med tørrfisk. Hadde d et ikke vært for tørrfisken og tørrfiskloftet
ville ikke Dyfjord ha eksistert i dag. Vi mener der for at det er viktig å ta vare på bygdas identitet
og historie. Det finnes ingen veier i Norge som har dette navnet.

Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen støtter forslaget om Tørrfiskveien som adr essenavn. Språkrådet har ingen merknader
til dette navnet.

Adresse nr: ESA 16/302-17
Innkommet forslag:
Karlmyr
Begrunnelse for forslag:
Karlmyr er gårdsnavnet. Vi har brukt det i lere år og post som er adressert med KARLMYR
kommer bestandig frem.
Kommunens vurdering av forslag:
Språkrådet har ingen merknader til navnet, Dette er godkjent skrivemåte for bruksnavnet. Og det
anbefales derfor å bruke Karlmyrveien som adressena vn.

Adresse nr: ESA 16/302-20
Innkommet forslag:
Karlmyhr(veien)
Begrunnelse for forslag:
Veien går ned til eiendommen Karlmyhr og brukes i d ag av posten og. Prestevannveien kan være
misvisende og føre til større trafikk ned veien for de som tror de når vannet via Karlmyhr, hvilket
ikke er mulig på grunn av gårdens jorder.
Kommunens vurdering av forslag:
Språkrådet anbefaler at det benyttes navnet Karlmyr fremfor Karlmyhr. Dette da Karlmyr er i
samsvar med eneste godkjente skrivemåte i SSR.

Adresse nr: ESA 16/302-5
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Innkommet forslag:
Strandveien
Begrunnelse for forslag:

Årsaken til dette er at eiendommen som ligger langs denne veien heter Strand og Solstrand

Kommunens vurdering av forslag:
Navnet Strandveien er i bruk i Kjøllefjord. Det kan derfor ikke gis samme veinavn på adresse nr.
82

Adresse nr: ESA 16/302-20
Innkommet forslag:
Kirkenesveien
Begrunnelse for forslag:
Veien går ut mot Kirkeneset
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen støtter forslag om Kirkenesveien som adres senavn. Språkrådet har ingen merknader
og Kirkeneset er tilrådd skrivemåte for det norske naturnavnet. Bortfall av bestemt form i
sammensetning (Kirkenes-) er i samsvar med vanlig n orsk navnelaging.

Adresse nr: ESA 16/302-20
Innkommet forslag:
Vardeveien
Begrunnelse for forslag:
Veien går opp til Lebesbyvarden.
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen støtter forslaget om Vardeveien som adress enavn. Språkrådet har ingen merknader til
skrivemåten.

Adresse nr: ESA 16/302-20
Innkommet forslag:
Prestevannveien
Begrunnelse for forslag:
Siden denne faktisk kan brukes til å nå vannet
Kommunens vurdering av forslag:

Prestvannveien var foreslått på både vei nr. 80 og nr. 83. Språkrådet tilrår at skrivemåten
Prestvassveien benyttes i samsvar med tilsvarende n avn i SSR. Kommunen har for vei nr. 80
anbefalt adressenavn: Karlmyrveien og for vei nr. 8 3 anbefalt adressenavn: Vardeveien.

Adresse nr: ESA 16/302-20
Innkommet forslag:
Øverbygdveien
Begrunnelse for forslag:

Begrepet Øverbygd er kjent på Lebesby, i krysset ha r det tidligere stått skilt til Øverbygd.

Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen støtter forslag om adressenavnet Øverbygdv eien. Språkrådet har ingen merknader til
skrivemåten. Øverbygda er eneste godkjente skrivemå te for grendenavnet som utgjør forlededet
her. Bortfall av bestemt form i sammensetningen (Øv erbygd-) er i samsvar med vanlig norsk
navnelaging.

Adresse nr: ESA 16/302-17
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Innkommet forslag:
Øverbygd
Begrunnelse for forslag:
For noen år siden sto det et skilt nede ved butikke n ØVERBYD. Alle i Lebesby kaller det for
ØVERBYGD. Det har hettet det siden KRIGEN i hvertfa ll.
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen anbefaler ikke å benytte kun navnet Øverby gd, men at det benyttes etterledet -veien.
Dette på grunn av at det finnes flere områder i kom munen som omtales som Øverbygd og dette vil
kunne medføre missfortåelse. Ved å benytte adressen avnet Øverbygdveien vil en ledes til å tenke
veien og ikke stedet.

Adresse nr: ESA 16/302-24, 25
Innkommet forslag:
Storfjordveien
Begrunnelse for forslag:
Grunnen er enkel, det er disse navnene som brukes a v folk på Kunes. Forslagene som kommunen
har kommet med treffer på ingen måte reglene for ad ressevalg fordi de ikke passer stedet og ikke
bygger på navnetradisjoner på stedet.
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen støtter forslaget om Storfjordveien som ad ressenavn. Språkrådet har ingen merknader
til skrivemåten. Storfjorden er tilrådd skrivemåte for det norske navnet. Bortfall av bestemt form i
sammensetning (Storfjord-) er i samsvar med vanlig norsk navnelaging.

Adresse nr: ESA 16/302-29, 31
Innkommet forslag:
Hovedveien
Begrunnelse for forslag:

"Å bytte navn på veiene i Kunes synes for meg fremm ed og unødvendig. De navnene vi har i dag
har eksistert siden Kunes ble grunnlagt og de navne ne som etter hvert har kommet til, har fått
navn som er naturlig for hvor de fører til og hva s om ligger i enden av veien. Navnene er godt
innarbeidet blandt alle i og utenfor Kunes. De er g ode navn som ikke er støtende eller komisk og
som bygger på gode navnetradisjoner her hos oss. De nye navnene blir helt fremmed og
intetsigende for oss. Hvorfor skal f.eks Henrikbukt veien plutselig hete Brislingveien? Det navnet
har ingen tilknytning til Kunes og heller ikke de f uglenavnen som er foreslått. Det er fugler vi
ikke ser her. La oss beholde de veinavnene vi har o g om mulig bruke etterledd som -vei eller -
veien." "Dette er bygdas hovedvei. Navnet har vært brukt siden veien ble anlagt. Alle i bygda har
alltid brukt - og bruker fremdeles navnet Hovedveie n. Bygdelaget mener den fortsatt skal hete
det."

Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen støtter ikke navneforslaget. Språkrådet an befaler heller ikke navnet. Dette navnet kan
føre til misforståelse siden "Hovedvei" også er et allment ord.

Adresse nr: ESA 16/302-11, 16 (2 stk forslag), 28, 31
Innkommet forslag:
Elveliveien
Begrunnelse for forslag:
Veien går langs elva og oppover i lia. Det er samis k tradisjon å gi navn etter naturen. På
folkemunne i bygda omtales husene her som "oppe i l ia". "Veien følger elva og går oppover i
lia".
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen støtter forslaget om Elveliveien som adres senavn. Språkrådet har ingen merknader til
skrivemåten.
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Adresse nr: ESA 16/302-24, 25
Innkommet forslag:
Elvelia
Begrunnelse for forslag:
Grunnen er enkel, det er disse navnene som brukes a v folk på Kunes. Forslagene som kommunen
har kommet med treffer på ingen måte reglene for ad ressevalg fordi de ikke passer stedet og ikke
bygger på navnetradisjoner på stedet.
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen anbefaler at det benyttes endeleddet -veie n for å skille ut at dette er snakk om veien
og ikke stedet.

Adresse nr: ESA 16/302-6
Innkommet forslag:
Kunesveien
Begrunnelse for forslag:
Mener også at vei nr. 90 og 91 må slås sammen. Har mange ganger vært nødt for å oppgi det
som adr. Når det har blitt forlangt v/ bestillinger av pakker el. Andre varer.
Kommunens vurdering av forslag:

Vei nr. 90 og nr. 91 bør holdes adskilt i forhold t il antall adresseenheter i vei nr. 91. Dette er av et
adresse messig perspektiv. Kommunen støtter forslag om Kunesveien for adresse nr. 90.

Adresse nr: ESA 16/302-24, 25, 27, 28, 29, 31
Innkommet forslag:
Kunesveien
Begrunnelse for forslag:

"Grunnen er enkel, det er disse navnene som brukes av folk på Kunes. Forslagene som
kommunen har kommet med treffer på ingen måte regle ne for adressevalg fordi de ikke passer
stedet og ikke bygger på navnetradisjoner på stedet . Kunesveien er logisk, da det er veien til det
som er det "rette" Kunes her på Kunes. Der butikken i dag ligger er egentlig sletta eller fra
gammelt av Storfjordbotn. Kunes er det lille neset ytterst." "Flyttet til Kunes i 1957, da ble veien
kalt Kunesveien, siden har vi brukt det navnet." "V eien har fått navn etter hvor den fører -
nemlig Kunes - som ligger nede på nesset. Veien har alltid hatt dette navnet."

Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen støtter forslaget om Kunesveien som adress enavn. Språkrådet har ingen merknader til
skrivemåten. Kunes er eneste godkjente norske skriv emåte for bygdenavnet som utgjør forledet
her.

Adresse nr: ESA 16/302-27
Innkommet forslag:
Mikkelveien
Begrunnelse for forslag:
Fordi Mikkel Tornvik bygde veien med spett, spade o g trillebår.
Kommunens vurdering av forslag:

Kommunen anbefaler ikke å benytte Mikkelveien som a dressenavn. Selv om navnet Mikkel ikke
direkte er tilknyttet person mener kommunen at fors laget om Gamle posthusveien benyttes.

Adresse nr: ESA 16/302-28, 29, 31
Innkommet forslag:
Gamle Posthusvei(en)
Begrunnelse for forslag:
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"Veien er bygd for hånd i 1939 av Mikkel Tornvik da han overtok postkontoret etter sin svigerfar
-39, drev den til 1978." "Det var ved enden av denn e veien det første posthuset på Kunes lå."

Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen støtter forslag om Gamle Posthusveien som adressenavn. Språkrådet har ingen
merknader til skrivemåten.

Adresse nr: ESA 16/302-24, 25
Innkommet forslag:
Buktaveien
Begrunnelse for forslag:
Grunnen er enkel, det er disse navnene som brukes a v folk på Kunes. Forslagene som kommunen
har kommet med treffer på ingen måte reglene for ad ressevalg fordi de ikke passer stedet og ikke
bygger på navnetradisjoner på stedet.
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen anbefaler ikke å benytte Buktaveien som ad ressenavn. Det finnes flere steder som
kalles bukta og navnet kan derfor missforståes.

Adresse nr: ESA 16/302-27, 28, 29
Innkommet forslag:
Henrikbuktveien
Begrunnelse for forslag:

"Bukta har hetet Hendrikbukta i hele min tid på Kun es (fra 1957). Men det er jo ingen vei, bare
en oppkjørt sti som går gjennom vår eiendom 15/3" " Det har alltid, hele tida vært det navnet og
da må navnet været Henrikbuktveien, som alle i næro mrådet vet om."

Kommunens vurdering av forslag:

Kommunen støtter forslaget om Henrikbuktveien som a dressenavn. Språkrådet har ingen
merknader til skrivemåten. Henriktbukt er eneste go dkjente skrivemåte for naturnavnet i SSR.

Adresse nr: ESA 16/302-31
Innkommet forslag:
Henrikbukta
Begrunnelse for forslag:

Veien har fått navn etter en av de første beboerne. Stedet heter Henrikbukta og er på folkemunne
kjent som dette. Bygdelaget foreslår at veien fremd eles skal hete Henrikbukta."

Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen anbefaler at det benyttes navnet Henrikbuk tveien fremfor forslaget om Henrikbukta.
Ved å benytte endeledet -veien henvises det til vei en og ikke stedet. Språkrådet har ikke
merknader til skrivemåten.

Adresse nr: ESA 16/302-10
Innkommet forslag:
Buktaveien
Begrunnelse for forslag:
Bukta er den første delen av bygda, derfor ønsker v i dette navnet.Navnet brukes når folk forteller
hvor i bygda de bor eller hvor de skal.
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen anbefaler ikke å benytte Buktaveien som ad ressenavn. Det finnes flere steder som
kalles bukta og navnet kan derfor missforståes.
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Adresse nr: ESA 19/302-8
Innkommet forslag:
Myrlandsveien
Begrunnelse for forslag:
Gårdsnavnet er Myrland og veien er bygget av min fa r med spett, spade og trillebår på 55-tallet.
Den ble forlenget og utbedret på 60 tallet m/ trakt orgraver m.m. Veien er privat m/ nabo har
bruksrett.
Kommunens vurdering av forslag:
Ikke avsatt som egen veiparsell i prosjektet - Anbe fales ikke etablert som eget veinavn.

Adresse nr: ESA 16/302-10
Innkommet forslag:
Øverveien
Begrunnelse for forslag:
Denne veien er av lokale alltid blitt kalt for " Øv erveien". Derfor ønsker vi å beholde det som er
så godt innarbeidet i bygda.
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen støtter forslaget Øverveien som adressenav n. Språkrådet har ingen merknader til
skrivemåten.

Adresse nr: ESA 16/302-10
Innkommet forslag:
Klubbveien
Begrunnelse for forslag:
Klubben er siste del av bygda, og brukes av lokalbe folkningen på lik linje med de andre lokale
navnene.
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen anbefaler ikke å benytte Klubbveien som ad ressenavn. Det finnes flere steder som
kalles Klubb(-en) og navnet kan derfor missforståes .

Adresse nr: ESA 16/302-9
Innkommet forslag:
Holmveien
Begrunnelse for forslag:
Dette er et godt innarbeidet navn.
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen anbefaler ikke å benytte Holmveien som adr essenavn. Det finnes flere steder som
kalles Holm(-en) og navnet kan derfor missforståes.

Adresse nr: ESA 16/302-10
Innkommet forslag:
Holmveien
Begrunnelse for forslag:
Dette er navnet alle bruker på veien til holmen, og det har vært brukt i alle år.
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen anbefaler ikke å benytte Holmveien som adr essenavn. Det finnes flere steder som
kalles Holm(-en) og navnet kan derfor missforståes.

Adresse nr: ESA 16/302-21
Innkommet forslag:
Brenngamveien
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Begrunnelse for forslag:

Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen støtter forslaget om Brenngamveien som adr essenavn. Språkrådet her ingen
merknader til skrivemåten. Brenngam er eneste godkj ente skrivemåte for grendenavnet som utgjør
forleddet her.

Adresse nr: ESA 16/302-21
Innkommet forslag:
Movikveien
Begrunnelse for forslag:
Har hett Movika på folkemunne så langt tilbake jeg kan huske.
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen støtter forslaget om Movikveien som adress enavn. Språkrådet uttaler at navnet ikke er
i SSR, men dersom det er kjent og brukt lokalt, har de ingen merknader.

Adresse nr: ESA 16/302-22
Innkommet forslag:
Kifjordveien
Begrunnelse for forslag:
Det er det vi kaller veien på folkemunne.
Kommunens vurdering av forslag:

Kommunen støtter forslaget om Kifjordveien som adre ssenavn. Språkrådet har ingen merknader
til skrivemåten. Kifjorden er tilrådd skrivemåte fo r naturnavnet som utgjør forleddet her. Bortfall
av bestemt endelse i sammensetning (Kifjord-) er i samsvar med vanlig norsk navnelaging.

Adresse nr: ESA 16/302-22
Innkommet forslag:
Kifjordsletta
Begrunnelse for forslag:
Selv om vi deler opp veien i Kifjordsletta og Halvd anbakken foreslår jeg Kifjordsletta.
Kommunens vurdering av forslag:

Kommunen støtter forslaget om Kifjordsletta som adr essenavn. Språkrådet har ingen merknader
til skrivemåten. Kifjorden er tilrådd skrivemåte fo r naturnavnet som utgjør forleddet her. Bortfall
av bestemt endelse i sammensetning (Kifjord-) er i samsvar med vanlig norsk navnelaging.

Adresse nr: ESA 16/302-23
Innkommet forslag:
Vindmølleveien
Begrunnelse for forslag:
På folkemunne er dette Vindmålleveien. Det er et ve inavn som umiddelbart får alle til å skjønne
hvor det er. Enkelt navn som gjenspeiler området, o g det særegne der.
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen støtter forslaget om Vindmølleveien som ad ressenavn. Språkrådet har ingen
merknader til skrivemåten.

Adresse nr: ESA 16/302-23
Innkommet forslag:
Oksevågveien
Begrunnelse for forslag:
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Synes det er fint om veinavnet kan kobles til områd et veien går igjennom. Det er lett å huske og
veldig lokalt. Det gjøres ogs mange andre stedert i kommunen og bør være det her også.

Kommunens vurdering av forslag:

Kommunen støtter forslaget om Oksevågveien som adre ssenavn. Språkrådet har ingen merknader
til skrivemåten. Oksevåg er tilrådd skrivemåte for hyttefeltnavnet som utgjør forleddet her.

Adresse nr: ESA 16/302-7
Innkommet forslag:
Sørbotnveien
Begrunnelse for forslag:
Området kalles for dette
Kommunens vurdering av forslag:
Samme navn som utsendt forslag: "Sørbotnveien". Kom munen støtter forslaget om Sørbotnveien
som adressenavn. Språkrådet har ingen merknader til skrivemåten. Sørbotnen er tilrådd
skrivemåte for bolignavnet so utgjør forleddet her. Bortfall av bestemt endelse i sammensetning
(Sørbotn-) er i samsvar med vanlig norsk navnelagin g.

Adresse nr: ESA 16/302-12
Innkommet forslag:
Ifjorddalveien / evt. / Ifjorddalen
Begrunnelse for forslag:
Forslaget som ligger ute; Skogfredveien oppfatter v i som misvisende da "Skogfred" er en
eiendom som ligger oppe i Ifjorddalen. Det ligger o gså flere andre eiendommer oppover i dalen.
Ettersom området er kjent som Ifjorddalen, foreslår vi at denne private veien får navnet
Ifjordveien eller Ifjorddalen.
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen støtter forslaget om Ifjorddalsveien som a dressenavn. Språkrådet har ingen
merknader til skrivemåten foruten om at navnet kan benytte binde-s.

Adresse nr: ESA 16/302-20
Innkommet forslag:
Myrliveien (Bygdevei Ifjord - Ifjorddalen forbi Øve rmo og Skogfred)
Begrunnelse for forslag:
Eiendommen øverst i veien heter Myrli
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen anbefaler å benytte adressenavnet Ifjordda lsveien fremfor Myrliveien. Språkrådet har
uttalt at navnet ikke er registrert i SSR, men at d e ikke har merknader til skrivemåten dersom det
er kejnt og brukt lokalt.

Adresse nr: ESA 16/302-18
Innkommet forslag:
Fjellvåkveien
Begrunnelse for forslag:

Det ser ut til at det skal være fuglenavn, og fjell våk passer bedre enn fiskemåke, og dessuten sier
vel de fleste måse og ikke måke. Dette er jo parsel ler på veien til eller på Ifjordfjellet, og her kan
man se både fjellvåk, rype og ørn. (Og andre fugler som heilo, lom bl.a.)

Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen støtter forslaget om Fjellvåkveien som adr essenavn. Språkrådet har ingen merknader
til skrivemåten.
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Adresse nr: ESA 16/302-18
Innkommet forslag:
Ørneveien
Begrunnelse for forslag:

Det ser ut til at det skal være fuglenavn, og fjell våk passer bedre enn fiskemåke, og dessuten sier
vel de fleste måse og ikke måke. Dette er jo parsel ler på veien til eller på Ifjordfjellet, og her kan
man se både fjellvåk, rype og ørn. (Og andre fugler som heilo, lom bl.a.)

Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen støtter forslaget om Ørneveien som adresse navn. Språkrådet har ingen merknader til
skrivemåten.

Adresse nr: ESA 16/302-18
Innkommet forslag:
Rypeveien
Begrunnelse for forslag:

Det ser ut til at det skal være fuglenavn, og fjell våk passer bedre enn fiskemåke, og dessuten sier
vel de fleste måse og ikke måke. Dette er jo parsel ler på veien til eller på Ifjordfjellet, og her kan
man se både fjellvåk, rype og ørn. (Og andre fugler som heilo, lom bl.a.)

Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen støtter forslaget om Rypeveien som adresse navn. Språkrådet har ingen merknader til
skrivemåten.

Adresse nr: ESA 16/302-10
Innkommet forslag:
Veidnesveien
Begrunnelse for forslag:
Dette navnet forteller mer om hvor folk er på tur, enn kommunens forslag som er
Vassberganveien. Det er kun de lokale som kjenner t il hvor Vassbergan er.
Kommunens vurdering av forslag:

Kommunen anbefaler ikke å benytte Veidnesveien bruk en av dette navnet medfører at veien fra
Lille Porsangerelva og ut til Veidnes bør ha dette navnet. Adressenummeret som bygninger da vil
få vil bli store og kommunen har fra starten hatt s trategi om ikke å benytte store tallserier. Det
anbefales derfor å benytte det lokale navnet Vassbe rgveien for adressenavnet.

Adresse nr: ESA 16/302-17
Innkommet forslag:
Laksefjordveien (Riksveien fra Kunes til Bekkarfjord)
Begrunnelse for forslag:
Det vil forenkle for folk som ikke er kjent med omr ådet og finne frem.
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen har vurdert dette internt i forhold til ad resseprosjektet. Kommunen har valgt å ikke
navngi lengre streknisnger med ett navn. Dette da d et vil gi ekstremt store adressenummer da
dette må ta hensyn til 10-modellen for adressegivni ng.

Adresse nr: ESA 16/302-20
Innkommet forslag:
Kjøllefjordveien (FV 894 Kommunegrense Gamvik (gjer ne fra Mehamnelvbru) til klubben
Kjøllefjord)
Begrunnelse for forslag:
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Hovedveier gjennom kommunen bør ha sammenhengende n avn hele veien, jfr. eksemel fra andre
komme rundt oss.
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen har vurdert dette internt i forhold til ad resseprosjektet. Kommunen har valgt å ikke
navngi lengre streknisnger med ett navn. Dette da d et vil gi ekstremt store adressenummer da
dette må ta hensyn til 10-modellen for adressegivni ng.

Adresse nr: ESA 16/302-20
Innkommet forslag:
Nordkynveien (Fv 888 Kommunegrense Gamvik - Bekkarf jord)
Begrunnelse for forslag:
Hovedveier gjennom kommunen bør ha sammenhengende n avn hele veien, jfr. eksemel fra andre
komme rundt oss.
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen har vurdert dette internt i forhold til ad resseprosjektet. Kommunen har valgt å ikke
navngi lengre streknisnger med ett navn. Dette da d et vil gi ekstremt store adressenummer da
dette må ta hensyn til 10-modellen for adressegivni ng.

Adresse nr: ESA 16/302-20
Innkommet forslag:
Laksefjordveien (Fv 888/ Fv 98 Bekkarfjord - Ifjord kryss - Porsanger grense)
Begrunnelse for forslag:
Hovedveier gjennom kommunen bør ha sammenhengende n avn hele veien, jfr. eksemel fra andre
komme rundt oss.
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen har vurdert dette internt i forhold til ad resseprosjektet. Kommunen har valgt å ikke
navngi lengre streknisnger med ett navn. Dette da d et vil gi ekstremt store adressenummer da
dette må ta hensyn til 10-modellen for adressegivni ng.

Adresse nr: ESA 16/302-20
Innkommet forslag:
Tanaveien (FV 98 Ifjord kryss - kommunegrense Gamvi k)
Begrunnelse for forslag:
Hovedveier gjennom kommunen bør ha sammenhengende n avn hele veien, jfr. eksemel fra andre
komme rundt oss.
Kommunens vurdering av forslag:
Kommunen har vurdert dette internt i forhold til ad resseprosjektet. Kommunen har valgt å ikke
navngi lengre streknisnger med ett navn. Dette da d et vil gi ekstremt store adressenummer da
dette må ta hensyn til 10-modellen for adressegivni ng.

Adresse nr: ESA 16/302-20
Innkommet forslag:
Lilleelven (Stikkvei ved Fv 888 - boligfelt Lilleel ven, lite felt med 4 boliger)
Begrunnelse for forslag:
Vet noen bruker betegnelsen Lilleveien. Her er 4 bo liger og bør da benevnes i henhold til
boligfeltet.
Kommunens vurdering av forslag:
Uegnet som eget veiparsell. Kort veistuff og få adr esser.

Adresse nr: ESA 16/302-20
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Innkommet forslag:
Bjørkmoveien (Fv 89 ved Ifjordkrysset like over elv a mot sjøsiden)
Begrunnelse for forslag:
Eiendommen lengst inn heter Bjørkmo
Kommunens vurdering av forslag:

Uegnet da denne inneholder 2 adresser og kort veisn ubb. Bør navngis i forhold til vei nr. 121

Adresse nr: ESA 16/302-25
Innkommet forslag:
Ringveien (Veien i boligfeltet på Kunes)
Begrunnelse for forslag:
Navnene brukes av lokalbefolkningen på Kunes. Kommu nens forslag er tatt fra fuglebøker og
passer ikke stedet og er ikke bygd på navnetradisjo ner på stedet.
Kommunens vurdering av forslag:

Uaktuelt. Veiene i boligfeltet har allerede vedtatt e veinavn og vil ikke bli tatt opp til endring i
denne saken. Dersom det er sterke ønsker om utskift ing av navnene i dette boligfeltet må dette
kjøres som en egen prosess da denne ikke kan gjenno mføres i denne prosessen.
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