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VARSEL OM VEDTAK AV NYTT VEINAVN TIL BOLIGFELT PÅ LEBESBY 

 

 

Representant Thomas Wøhni (Medlem av Utvalg for plan, teknisk og miljø [PTM]) fremla i 

møte til Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) direkte et forslag om å opprette et nytt 

veinavn på et boligfelt med 4 enheter som tidligere inngikk i Teistveien (veinr: 1394) i 

Lebesby kommune (5438). 

 

I kommunestyret ble det den 15.12.2020 i saks PS 91/20 vedtatt at boligfeltet med 4 enheter 

skulle få veinavnet «Lilleelven» istedenfor tidligere tildelte Teistveien. 

 

Dette gjelder følgende adresser: 

 

NAVN (Hjemmelshavere til 

eiendommen) 

MATRIKKELADRESSE NY ADRESSE 

   

Thomassen, Anna 23/39 - "Teistveien 31" Lilleelven 1 

Johnsen, Egil 23/33 - "Teistveien 37" Lilleelven 2 

Sommervik, Mari Kjellaug 23/40 - "Teistveien 33" Lilleelven 3 

Bøgeberg, Ranveig 23/36 - "Teistveien 35" Lilleelven 4 

 

 

Adressetildelingen har ikke vært sendt ut på høring til navne komitéen, jfr. Lov om stadnamn 

§ 9 1. ledd, i forkant av vedtak da forslaget ble lagt frem for PTM direkte i møtet og 

videresendt til kommunestyret som fattet vedtak om tildeling av nytt adressenavn:  

 

Lilleelven 

 

Av Sentralt stadnamnregister (SSR) som inneholder offisielle skrivemåter og 

saksbehandlingsinformasjon er følgende navn godkjent for det aktuelle området: Lillelva 

(Stedsnummer: 819613) og Lillelvsletta (Stedsnummer: 212591). 

 

På bakgrunn av dette informeres dere herved om kommunestyrets vedtak om nytt veinavn for 

4 stk boligenheter i Lebesby kommune. 



 

2 

 

 

Det informeres herved om deres mulighet til å påklage dette vedtaket: 

 

Klagerett 

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 12 påklages av de som etter § 6 

første ledd bokstav a) til c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnamn. 

 

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. 

 

Skulle det være noen spørsmål eller uklarheter i forbindelse med dette brevet, er det bare å ta 

kontakt med undertegnede. Husk å oppgi vårt saksnr: 20/1134-5 ved kontakt med 

kommunen. 

 

 

 

Med hilsen 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Odd Magnus Rasmussen 

avdelingsingeniør 

Mobil: 97 99 09 11 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 

 
Adresseliste: 

- Statens kartverk 

- Språkrådet 

 

Vedlegg: 

- Vedtak fra kommunestyret i sak PS 91/20 i møte den 15.12.2020. 

- Saksprotokoll KS PS 91/20. 

- Saksprotokoll PTM PS 39/20. 

- Saksfremlegg 

- Forslag fra representant Thomas Wøhni (PTM). 

- Kart over ny tildeling av veiadresser. 

- Oversiktskart over område, målestokk M 1:200000. 


