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Adresseringsprosjekt - navn på vegparseller i Vågsøy

Rådmannens innstilling
Formannskapet vedtar, med hjemmel i matrikkelloven kap.4 og matrikkelforskriften kap.12, at det
skal tildeles offisielle vegadresser i hele Vågsøy kommune.
Med hjemmel i § 21 i matrikkelloven og § 5 i stadnamnlova, vedtar formannskapet følgende
vegnavn i henhold til vedlagt kart datert 09.02.2015:
GATEKODE
BESKRIVELSE
1300 + 1310
Gatene som i dag er Gate 6 og Gate 6 A
1310 - del av parsellen Nordlige forbindelse mellom gate 6 og 7
1320
1330
1360
1370
1400
1410
1600
1900
1050
2000
2010
2040
2050

2110
2120
2130

GATENAVN
Gate 6
Gate 6. (Blir en del av
gatekode 1300)
Gaten som i dag er Gate 6 B
Øvre Skram
Gaten som i dag er Gate 6 C
Skramslia
Gaten som i dag er Gate 7 B
Fjellvegen
Gaten som i dag er Gate 8 A
Skramsvegen
Gate / gangveg er i dag Ellingskarsveien
Gate 2 (blir en del av
gatekode 1100)
Gata som i dag er Gottebergsveien
Gate 2 (blir en del av
gatekode 1100)
Sør delen av det som i dag er kjent som Sjøgata Amtskaia
Vegen som går ut under brua
Øyna
Gate 1 - hele gaten
Gate 1
Fra Leitet og opp til Raudura
Leitet
Fra vegen ved krysset på Kapellneset til krysset Øvrevegen
ovenfor kirken
Fra avkjøring opp til Øvrevegen til krysset etter Nedrevegen
kirken - fylkesveg 617
Fra kirken på Raudeberg mot Halsør, Refvik og Nordvågsøyvegen
tilbake til krysset for avkjøring mot Kvalheim fylkesveg 622
Fra Rinden i Vedvik til hyttefeltet på
Hammarvegen
Hammaren.
Vegen ut til moloen i Refvik
Tungalda
Fra avkjøringen mot Kvalheim ut til snuplassen Kvalheimsvegen
i enden av Kvalheim.

2140
2150
2250
2350
2400
2450
2500
2550
3000
4000
4050
4100
4150
4200
4300
4350
4400
4500
5000
5020
5060
5070
5080
5090
5110
5120

5150

5160

5170
5190
6000
6100
6200
6250
6300
6350
7050

Byggefeltet på Indre Kvalheim
Indre Kvalheim - Flotaene
Vegen ned til Refviksanden, innkjøring til
Refvik stadion
Byggefelt på venstreside før Nord Vågsøy kirke
- boligfelt Røysa
Fra Brødrene Tennebø til avkjøringen opp til
Øvrevegen på Raudeberg - fylkesveg 617
Vegen i det nye byggefeltet Gartnermarka
Gamle Kvalheimsvegen
Fra snuplassen på Kvalheim ut til Kråkenes,
fylkesveg 600
Silda

Traneberglia
Bondehaugvegen
Refviksanden

Fra Sæterneset, enden av Gate 1 til Oppedal riksveg 621
Boligfeltet Holvik - Går fra hovedvegen forbi
kirkegården og opp til byggefeltet Furutoppen.

Oppedalsvegen

Boligfeltet Holvik - Veg til venstre inn ved
skolen
Boligfelt Holvik - 2 veg inn til venstre etter
kirkegården
Boligfelt Holvik - Tverrs over vegene ved
kirkegården
Forbi Vågsberget og ned til havna med
sementfabrikken
Byggefelt Vågsvåg - Våge
Veg ut til Vombaneset
Vegen ut til Færestrand
Vegen ut til Evja
Nedre Tennebø - Vegen som fører til Hatlevikja
Øvre Tennebø
Blålida
Boligfelt Øvre Okshola
Myrane Industriområde (Storsenteret)
Vegen ut til Osmundsvågen - fylkesveg 623

Blomsterdalen

Indre del av Ivahavet (til bom) - veien ble i
møte med referansegruppa delt opp ved bom (se
5150)
Ytre del av Ivahavet (til bom) - veien ble i
møte med referansegruppa delt opp ved bom (se
5150)
Kulen, Ytre - ned og rundt forbi Kulatoppen
(Fra Asvo, ned og rundt Kulatoppen og øvrig
industri)
Kulen, Indre (Opp til høyre før Asvo)

Ivahavet

Hornmarka
Skoravegen
Gartnarmarka
Gamle Kvalheimsvegen
Kråkenesvegen
Sildevegen

Furutoppvegen

Furulunden
Lyngvegen
Vågsberget
Våge
Vombanesvegen
Færestrandvegen
Evjevegen
Nedre Tennebø
Øvre Tennebø
Blålidvegen
Øvre Okshola
Myrane
Ulvesundvegen

Deknepollvegen

Ytre Kulen

Indre Kulen

Skavøya - områdenavn
Skavøya
Husevågøy, fra ferjekaia til sentrum - fylkesveg Husevågvegen
624
Mot Krabbestig
Krabbestigvegen
Grindøy - områdenavn
Grindøya
Gangsøy - områdenavn
Gangsøya
Risøy - områdenavn
Risøya
Gåsholmen - områdenavn
Gåsholmen
Vegen ut til Vemmelsvik, fra avkjøringen fra
Vemmelsvikvegen

7250
7300
7350
7400

RV 15
Boligfelt Almenning
Vegen ned til venstre fra boligfelt Almenning
(Gamle Eldevikvegen)
Hovedvegen til Selje - fylkesveg 618
Bygd på veg mot Selje.
Krysset fra Vemmelsvikvegen ned til kaia
Krysset Sjøvegen til siste huset på Hauane

7450

Krysset fra Vemmelsvikvegen øst mot RV 15

Tunvegen

7500.(Tidl. gitt
gatekode 7100)
8000

Angelshaug

Angelhaugsvegen
Nordfjordvegen

8050
8060

Fra kommunegrensen til Eid til spiralen på
Måløybrua
RV 15 * RV 61 - Krysset Nore Indre og
Vanylven. Fra vegskiftet til Møre (Vanylven)
Byggefelt / boligfelt Indre Nore
Vegen starter fra RV 61 ca. 200 m før krysset
RV 15. Vegen er kalt for Heggedalsvegen v.
kommuneprosjekt.
Første veg til venstre før Nave - Øyehaugen
Skogsveg til høgre v/ Naveosen

8070
8080
8090
8110

Nave - områdenavn
Maurstad - områdenavn
Vegen i Byggefeltet i Bryggja sentrum
Gjennom Bryggja sentrum

Nave
Maurstad
Lindevegen
Strandavegen

8120
8130
8140
8150

Fra tunnelen mot Totland
Rimstaddalen
Fagerlid
Fjordly

Gamlevegen
Rimstaddalen
Fagerlidvegen
Holmevegen

7150
7200

8020
8030
8040

Øvre Eldevika
Eldevikvegen
Seljevegen
Sørpollen
Sjøvegen
Haugavegen

Maurstadeidet
Norefossvegen
Heggedalsvegen

Øyehaugen
Strandabergvegen

04.06.2015 Formannskap
Møtebehandling:
KrF v/repr. Dag Almenning fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:
«Gatekode 7400
Forslag til namn Haugavegen vert endra til tidlegare vedteke namn Hauganevegen.
Gatekode 7500
Forslag til namn Angelhaugsvegen vert å endre til Angelshaugvegen.

Votering
Det ble først votert over endringsforslag fra KrF v/repr. Dag Almenning. Enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over rådmannens innstilling til vedtak med vedtatt endring i gatekode
7400 og 7500. Enstemmig vedtatt.

F-070/15

Formannskapets innstilling til vedtak:

Formannskapet vedtar, med hjemmel i matrikkelloven kap.4 og matrikkelforskriften kap.12, at
det skal tildeles offisielle vegadresser i hele Vågsøy kommune.
Med hjemmel i § 21 i matrikkelloven og § 5 i stadnamnlova, vedtar formannskapet følgende
vegnavn i henhold til vedlagt kart datert 09.02.2015:
GATEKODE
BESKRIVELSE
1300 + 1310
Gatene som i dag er Gate 6 og Gate 6 A
1310 - del av parsellen Nordlige forbindelse mellom gate 6 og 7
1320
1330
1360
1370
1400
1410
1600
1900
1050
2000
2010
2040
2050

2110
2120
2130
2140
2150
2250
2350
2400
2450
2500
2550
3000
4000
4050
4100

GATENAVN
Gate 6
Gate 6. (Blir en del av
gatekode 1300)
Gaten som i dag er Gate 6 B
Øvre Skram
Gaten som i dag er Gate 6 C
Skramslia
Gaten som i dag er Gate 7 B
Fjellvegen
Gaten som i dag er Gate 8 A
Skramsvegen
Gate / gangveg er i dag Ellingskarsveien
Gate 2 (blir en del av
gatekode 1100)
Gata som i dag er Gottebergsveien
Gate 2 (blir en del av
gatekode 1100)
Sør delen av det som i dag er kjent som Sjøgata Amtskaia
Vegen som går ut under brua
Øyna
Gate 1 - hele gaten
Gate 1
Fra Leitet og opp til Raudura
Leitet
Fra vegen ved krysset på Kapellneset til krysset Øvrevegen
ovenfor kirken
Fra avkjøring opp til Øvrevegen til krysset etter Nedrevegen
kirken - fylkesveg 617
Fra kirken på Raudeberg mot Halsør, Refvik og Nordvågsøyvegen
tilbake til krysset for avkjøring mot Kvalheim fylkesveg 622
Fra Rinden i Vedvik til hyttefeltet på
Hammarvegen
Hammaren.
Vegen ut til moloen i Refvik
Tungalda
Fra avkjøringen mot Kvalheim ut til snuplassen Kvalheimsvegen
i enden av Kvalheim.
Byggefeltet på Indre Kvalheim
Traneberglia
Indre Kvalheim - Flotaene
Bondehaugvegen
Vegen ned til Refviksanden, innkjøring til
Refviksanden
Refvik stadion
Byggefelt på venstreside før Nord Vågsøy kirke Hornmarka
- boligfelt Røysa
Fra Brødrene Tennebø til avkjøringen opp til
Skoravegen
Øvrevegen på Raudeberg - fylkesveg 617
Vegen i det nye byggefeltet Gartnermarka
Gartnarmarka
Gamle Kvalheimsvegen
Gamle Kvalheimsvegen
Fra snuplassen på Kvalheim ut til Kråkenes,
Kråkenesvegen
fylkesveg 600
Silda
Sildevegen
Fra Sæterneset, enden av Gate 1 til Oppedal riksveg 621
Boligfeltet Holvik - Går fra hovedvegen forbi
kirkegården og opp til byggefeltet Furutoppen.

Oppedalsvegen

Boligfeltet Holvik - Veg til venstre inn ved
skolen

Blomsterdalen

Furutoppvegen

4150
4200
4300
4350
4400
4500
5000
5020
5060
5070
5080
5090
5110
5120

5150

5160

5170
5190
6000

Boligfelt Holvik - 2 veg inn til venstre etter
kirkegården
Boligfelt Holvik - Tverrs over vegene ved
kirkegården
Forbi Vågsberget og ned til havna med
sementfabrikken
Byggefelt Vågsvåg - Våge
Veg ut til Vombaneset
Vegen ut til Færestrand
Vegen ut til Evja
Nedre Tennebø - Vegen som fører til Hatlevikja
Øvre Tennebø
Blålida
Boligfelt Øvre Okshola
Myrane Industriområde (Storsenteret)
Vegen ut til Osmundsvågen - fylkesveg 623

Furulunden

Indre del av Ivahavet (til bom) - veien ble i
møte med referansegruppa delt opp ved bom (se
5150)
Ytre del av Ivahavet (til bom) - veien ble i
møte med referansegruppa delt opp ved bom (se
5150)
Kulen, Ytre - ned og rundt forbi Kulatoppen
(Fra Asvo, ned og rundt Kulatoppen og øvrig
industri)
Kulen, Indre (Opp til høyre før Asvo)

Ivahavet

Lyngvegen
Vågsberget
Våge
Vombanesvegen
Færestrandvegen
Evjevegen
Nedre Tennebø
Øvre Tennebø
Blålidvegen
Øvre Okshola
Myrane
Ulvesundvegen

Deknepollvegen

Ytre Kulen

Indre Kulen

7250
7300
7350
7400

Skavøya - områdenavn
Skavøya
Husevågøy, fra ferjekaia til sentrum - fylkesveg Husevågvegen
624
Mot Krabbestig
Krabbestigvegen
Grindøy - områdenavn
Grindøya
Gangsøy - områdenavn
Gangsøya
Risøy – områdenavn
Risøya
Gåsholmen - områdenavn
Gåsholmen
Vegen ut til Vemmelsvik, fra avkjøringen fra
Vemmelsvikvegen
RV 15
Boligfelt Almenning
Øvre Eldevika
Vegen ned til venstre fra boligfelt Almenning
Eldevikvegen
(Gamle Eldevikvegen)
Hovedvegen til Selje - fylkesveg 618
Seljevegen
Bygd på veg mot Selje.
Sørpollen
Krysset fra Vemmelsvikvegen ned til kaia
Sjøvegen
Krysset Sjøvegen til siste huset på Hauane
Haugavegen

7450

Krysset fra Vemmelsvikvegen øst mot RV 15

Tunvegen

7500.(Tidl. gitt
gatekode 7100)
8000

Angelshaug

Angelhaugsvegen

Fra kommunegrensen til Eid til spiralen på
Måløybrua
RV 15 * RV 61 - Krysset Nore Indre og
Vanylven. Fra vegskiftet til Møre (Vanylven)
Byggefelt / boligfelt Indre Nore
Vegen starter fra RV 61 ca. 200 m før krysset
RV 15. Vegen er kalt for Heggedalsvegen v.

Nordfjordvegen

6100
6200
6250
6300
6350
7050
7150
7200

8020
8030
8040

Maurstadeidet
Norefossvegen
Heggedalsvegen

8050
8060

kommuneprosjekt.
Første veg til venstre før Nave - Øyehaugen
Skogsveg til høgre v/ Naveosen

Øyehaugen
Strandabergvegen

8070
8080
8090
8110

Nave – områdenavn
Maurstad - områdenavn
Vegen i Byggefeltet i Bryggja sentrum
Gjennom Bryggja sentrum

Nave
Maurstad
Lindevegen
Strandavegen

8120
8130
8140
8150

Fra tunnelen mot Totland
Rimstaddalen
Fagerlid
Fjordly

Gamlevegen
Rimstaddalen
Fagerlidvegen
Holmevegen

Gatekode 7400
Forslag til namn Haugavegen vert endra til tidlegare vedteke namn Hauganevegen.
Gatekode 7500
Forslag til namn Angelhaugsvegen vert å endre til Angelshaugvegen.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) – LOV-2005-06-17-101
Lov om stadnamn (Stadnamnlova) – LOV-1990-05-18-11
Forskrift om eiendomsregistrering (Matrikkelforskriften) – FOR-2009-06-26-864
Forskrift om offentlige veiskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (Skiltforskriften) –
FOR-2005-10-07-1219
Lokal adresseforskrift for Vågsøy kommune
Kartverkets adresseveileder – Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova
Lokal adresseplan

Bakgrunn for saken
Kommunestyret vedtok i møte den 26.09.2013 adresseplan, forenklet skiltplan og lokal
adresseforskrift for gjennomføring av adresseprosjekt i Vågsøy kommune. Adresseprosjektet er en
del av prosjekt 1032 «Kvalitetsheving av kart og matrikkel i Vågsøy kommune». Prosjektet kom i
gang på bakgrunn av nasjonalt prosjekt for overgang fra matrikkeladresser til vegadresser.
Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2016.
Saken fremmes for formannskapet iht. lokal adresseforskrift og adresseplan. Formannskapet, som
er kommunens navnemyndighet, har ansvaret for navnsetting av adresseparseller og fatter endelig
vedtak om skrivemåten på adressenavn og stedsnavn etter reglene i Lov om stadnamn.
Saken har vært ute på første-, andre-, og tredje gangs høring i kommunen og til eksterne parter.
Tilrådning og innspill er behandlet og hensynstatt i innstillingen fra prosjektgruppen.
Saken blir nå lagt frem for formannskapet for endelig vedtak av samtlige vegnavn.

Saksopplysninger / fakta
Prosjektgruppen har så langt i prosjektet avholdt folkemøte, 27.11.2013 og hatt innsamling av
forslag til vegnavn via nettsiden. Forslag til vegnavn har etter behandling i formannskapsmøte

27.03.2014, 11.09.2014 og 26.02.2015 vært ute på offentlig høring i kommunen. Forslag til
vegnavn har også blitt sendt til Statens kartverk, Statens vegvesen, Fylkesmannen og
Stadnamntenesta på Vestlandet samt sendt til våre nabokommuner (Eid, Selje og Vanylven).
Statens kartverk og Stadnamntenesta på Vestlandet har gitt sine tilrådninger på de vegnavn som
har vært ute på offentlig høring. Fylkesmannen og Statens vegvesen region Vest har ikke hatt
noen bemerkninger i forhold til vegnavn eller inndeling, og har avstått fra å gi noen konkret
tilrådning i høringsrundene.
Vedlagt er innstilling på vegnavn og inndeling av vegnettet fra prosjektgruppen basert på de
tilrådninger og innspill som er kommet inn under høringsrundene.
Prosjektgruppen består av prosjektmedarbeider Even Husevåg, representant fra drift- og
anleggsavdelingen Odd Henning Svoren, leder for plan og utvikling Janne Midtbø og leder for kartog matrikkelprosjektet Tommy Aasebø. Prosjektgruppen har også samarbeidet med
referansegruppen som er bestående av representanter fra lag- og foreninger samt privatpersoner i
kommunen. Prosjektgruppen har etter endt høringsfrist gått gjennom alle innspill som er sendt inn,
og har deretter avholdt arbeidsmøte med referansegruppen.
Vegnavn som har fått innspill i 3. høringsrunde (flere navn har vert på høring):
Gatekode 2400: Innspill om «Skoravegen» fra Kartverket. "Stadnamntenesta har påpeikt at det
heiter «skor» (f.) etter rettskrivinga, jf. det vedtekne namnet Skoratunnelen i Vågsøy, og då må det
òg heita Skoravegen (ev. Skòravegen), jf. § 4 i lov om stadnamn, der det står at skrivemåten skal
fylgja gjeldande rettskriving."
Referansegruppen foreslår å endre skrivemåte fra «Skåravegen» til «Skoravegen».
Prosjektgruppen støtter dette.
Gatekode 3000:. Innspill om «Sildevegen» fra Kartverket.
Kartverket sin vurdering:
Kartverket har vurdert at Sildevegen, som er skrivemåten stadnamntenesta meinte burde nyttast, er den
mest tilrådelege. Det er likevel ikkje automatikk i at me klagar på vedtak som bryt med vår vurdering av beste
skrivemåte. Det kjem mellom anna an på argumentasjonen kommunen legg fram for å gjera eit anna val, og
om vedtaket bryt med nokon av føresegnene i lov og forskrift.
Når det gjeld dette namnet, er det verdt å nemna at alle andre samansette namn med øynamnet Silda i
Vågsøy har Silde-: Sildeholmen, Sildeskjeret, Sildekruna, Sildefjorden, Nørdre Sildevika, Sildefludene og
Nørdre Sildefluda. Sildekruna har fått vedteke skrivemåten etter ei namnesak der Sildakruna òg vart vurdert.
Normeringspraksisen i dei andre samansette namna med Silde- tilseier av øynamnet Silda fylgjer dei
vanlege reglane for samansetjingar i norsk, og me ville difor òg venta Sildevegen. Namnet skriv seg inn i ein
vanleg namneklasse med usamansette øynamn i hokjønn. Det er vanleg over heile landet at dei i
usamansett form har a-ending, men at dei får binde-e i samansetjingar. Det samsvarar med det norske
språksystemet, jf. dømet jentenamn i staden for *jentanamn, som me har nemnt i tidlegare korrespondanse.
Me avventar til eit ev. vedtak om Sildavegen kjem, og vil vurdera argumentasjonen før me avgjer om me vil
klaga på vedtaket. Om me gjer det, må saka gå til ny handsaming som i fyrste runde med høyring lokalt og
hjå stadnamntenesta før nytt vedtak. Dersom kommunen ev. opprettheld opphavleg vedtak etter
klagehandsaminga, sender de saka vidare til Klagenemnda for stadnamnsaker for endeleg vedtak.

Referansegruppen foreslår å holde på "Sildavegen" da dette navnet lettere knyttes opp mot navnet
på øya Silda. Det argumenteres også med at Silda er eit særnavn. Alternativet "Sildevegen"
ivaretar heller ikke uttalelsen av navnet på øya som er overlevert fra tidligere generasjoner.
Prosjektgruppen tilrår "Sildevegen" da dette er skrivemåten som har vært brukt på steder rundt øya
og viser til Sildeskjeret, Sildefjorden, Sildekruna etc. Dette følger tilrådningen fra Kartverket og

også navnene brukt i området. Ut fra vurdering frå kartverket vil det svært trolig bli en namnesak
dersom kommunen innstiller på Sildavegen, og prosjektet blir dermed utsatt i mer enn et halvt år.
Gatekode 4050: Det er komt innspill om å endre til «Furutoppvegen» via underskriftskampanje fra
beboere i Holvik / Furutoppen. Det er også komt innspill om å beholde navnet Holvikvegen.3 av 5
medlemmer som møtte i møte i referansegruppen ønsker bruk av navnet «Furutoppvegen», imens
2 av 5 ønsker å bruke navnet «Holvikvegen». Prosjektgruppen har ikke innvendinger mot noen av
navnene og tilrår Furutoppvegen ut fra at flertallet i referansegruppen stemte for dette navnet.
Gatekode 5120 og 5150: Det er komt innspill om bruk av navnene «Ivahavet», «Degnepoll» og
«Deknepoll» fra Inge Degnepoll. Referansegruppen foreslår å beholde den foreslåtte inndelingen
med «Deknepollvegen» i vest (Gatekode 5150) og «Ivahavet» i øst (Gatekode 5120).
Prosjektgruppen støtter dette.
Gatekode 7400: Det er komt innspill om skrivemåten til «Haugavegen» fra Kartverket.
"Hauganevegen bør endrast til Haugavegen eller Haugevegen, alt etter kva som høver best med
lokalt talemål. Stadnamntenesta peikte i tilrådinga til kommunen 13. november i fjor på at ein ikkje
kan ta med den bundne artikkelen -ane i ord som står som førelekk til andre namn. Frå før er
Haugaskaret og Haugeklubben registrerte som godkjende namneformer i Vågsøy, men
*Hauganevegen eller *Haugeneveien er ikkje registrert i SSR som namneformer nokon stad i
Noreg."
Referansegruppen foreslår å endre skrivemåten i navnet fra «Hauganevegen» til «Haugavegen».
Prosjektgruppen støtter dette.
TIDSPLAN
Tidsplanen er grovt skissert da det er vanskelig å lage en tidsplan for hele prosjektet som går over
en såpass lang tidsperiode.

Milepæl Hva / oppgave
1
Prosjektstart
2
Vedtak av adresseplan, lokal adresseforskrift og
forenklet skiltplan
3
Avholde folkemøte og starte innsamling av
forslag til vegnavn
4
Vedtak om vegnavn ut på offentlig høring
5
1. Offentlig høring
6
Vedtak om skrivemåte på godkjente vegnavn,
samt vedtak om offentlig høring av nye vegnavn
og inndeling
7
2. Offentlig høring
8
3. Offentlig høring
9
Varsel til Statens kartverk om endelig vedtak
10
Vedtak om skrivemåte av godkjente vegnavn
samt inndeling, vedtak om ny offentlig høring av
nye vegnavn
11
Forhåndsvarsel til hjemmelshavere om tildeling
av offisiell adresse
12
Vedtaksbrev til hjemmelshavere om offisiell
adresse
13
Skilting av veger

Når
Ca. uke 22, 2013 (01.06.2013)
Ca. uke 29, 2013 (01.10.2013)
Ca. uke 48, 2013 – uke 5, 2014
Ca. uke 13, 2014
Ca. uke 14/15 – 22/23, 2014
Ca. uke 37, 2014
Ca. uke 40 – 48, 2014
Ca. uke 10 – 18, 2015
Ca. uke 22-23, 2015
Ca. uke 23, 2015

Ca. uke 25, 2015
August, 2015
Oppstart sept. – okt. , 2015

Videre saksgang etter vedtak:
Kunngjøring av vedtak
Vedtak om adressenavn skal etter stadnamnlovas § 6 andre ledd, kunngjøres i minst to aviser som
er lest på stedet, eller gjøres kjent på annen tjenlig måte. Det er naturlig at vedtaket blir kunngjort
på kommunen sine nettsider.

Vedtak om adressenavn skal sendes direkte til den regionale stadnamntenesta og eventuelt andre
statlige organ som skal bruke navnet i tjeneste. I tillegg skal alle vedtak om adressenavn
rapporteres til Sentralt stadnamnsregister, SSR. Innmelding til SSR må inkludere adressenavn,
representasjonskoordinater og adressekode.
Klage
Etter stadsnamnlova er det bare skrivemåten av adressenavn som kan påklages, og ikke selve
navnevalget. Det er først og fremst lokale organisasjoner med tilknytning til navnet som har
klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organ og virksomheter, som for eksempel
Statens kartverk og andre som skal bruke det aktuelle navnet i tjeneste. Klaga skal sendes til
vedtaksorganet, det vil si til kommunen i saker som gjelder gate- og vegnavn (adressenavn).
Dersom klageren ikke får medhold av kommunen, skal saka sendes til Klagenemnda for
stadnamnsaker. Klagenemndas vedtak er endelig.

Vurdering / konsekvenser
Ved å etablere et logisk oppbygd adressesystem i hele kommunen, via etableringen av
vegadresser og inndelingen av vegnettet, vil Vågsøy kommune sørge for å få på plass en viktig del
av kommunens infrastruktur. Etablering av offisielle vegadresser og god skilting gjennom hele
kommunen skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere hvor man befinner
seg og finne frem i kommunen. I arbeidet med adresseringen og inndelingen av vegnettet har det
vært viktig å huske at man hovedsakelig adresserer for alle som ikke er lokalkjente, for
uttrykningstjenester (AMK, brannvesen og Politi) med mer, noe som krever et logisk oppbygd
adressesystem. Man skal kunne orientere seg og lett finne frem uavhengig av bruk av GPS ved
utrykning eller for gjennomreisende.
Forslag til vegnavn har vert ute til offentlig høring tre ganger. Det er ikke foreslått endringer i
stedsnavn utover endringer i skrivemåte etter tilråding fra kartverket og stedsnavntjenesten etter
den 3. høringen.
I henhold til adresseplanen er formannskapet navnemyndighet. Rådmannen rår formannskapet til
å vedta vegnavn som fremlagt.
Vedlegg:
Dok.nr
167304
167305
167436
167437

Tittel på vedlegg
Kart over vegparseller.pdf
Innspill under 3 høring adresseprosjekt.pdf
Oversikt over vegnavn.xlsx
Oversikt over vegnavn, kun endelige navn - endelig vedtak.xlsx

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg
Nr

T

Dok.dato

Avsender/Mottaker

6

U

04.10.2013 Norsk Lovtidend

7

U

20.11.2013 Fjordenes Tidende

8

I

26.11.2013 Inge Degnepoll

9

U

21.01.2014

10
12

I
U

13

U

Sindre.Blalid.Kvalheim
@fjt.no,
30.01.2014 Knut Holvik
02.04.2014 Fjordenes Tidende
Fylkesmannen Sogn og
02.04.2014 Fjordane;
Statens Vegvesen;

Tittel
Utsending av vedtatt lokal adresseforskrift for
Vågsøy kommune, K-sak 076/13
Annonse vedr. folkemøte 27.11.2013 om
Adresseprosjekt i Vågsøy kommune 2013 - 2015
Adresseprosjektet - Generelt innspill ang. nte
vegnavn i Vågsøy
Adresseprosjektet (E-post vedr. innkomne
navneforslag, info til artikkel)
Forslag til vegnavn - heile Vågsøy
Annonse - kunngjøring av offentlig høring
Kunngjøring av offentlig høring av inndeling og
navngivning av vegnettet i Vågsøy kommune

Kartverket Bergen;
Stadnamntenesta på
Vestlandet
07.04.2014 Siv Anett Kupen
11.04.2014 Siv Anett Kupen
Selje kommune;
11.04.2014 Eid kommune;
Vanylven kommune

15
16

I
U

31

U

17

I

02.06.2014 Herdis Holvik

18

I

02.06.2014

19

I

02.06.2014

24

I

03.06.2014

20

I

04.06.2014

21
22
23

I
I
I

05.06.2014
05.06.2014
05.06.2014

25

I

06.06.2014

26
27
28

I
I
I

06.06.2014
06.06.2014
10.06.2014

29

I

12.06.2014

30

I

12.06.2014

32

U

17.06.2014

33

U

17.06.2014

35
36
37

I
I
U

03.07.2014
18.08.2014
19.08.2014

56

U

20.08.2014

38
39
40

I
I
U

29.08.2014
29.08.2014
26.09.2014

41

U

26.09.2014

Innspill til offentlig høring fra Siv Anett Kupen
Svar på innspill til offentlig høring
Adresseprosjekt Vågsøy kommune

Innspill til vegnavn og inndeling av vegnettet i
Vågsøy kommune
Frode Kvalheim
Vegadresser i Vågsøy Kommune
Høyringsfråsegn til Vågsøy kommune frå
Ellen Kvalheim
Kvalheim Grendalag
Innspill til vegnavn og inndeling av vegnettet i
Solbjørg Myrhaug Teige
Vågsøy kommune
Stadnamntenesta på
Seinka tilråding frå Stadnamntenesta
Vestlandet
Dag Almenning
Innspill til adresseprosjektet i Vågsøy
Dag Almenning
Innspill til adresseprosjektet Vedlegg til skriv
Øystein Sortland
Innspill på offentlig høring
Innspel til vegnamn og inndeling av vegnettet i
Randi Angelshaug
Vågsøy
Per Johan Gjesdal
Veinamn
Kjell Heggen
Adresseprosjektet
Per Arne Helgedagsrud Forslag til veinavn i Vågsøy - Holvika
Adressering Vågsøy - merknader til høyringsbrev
Statens kartverk Bergen
02.04.2014
Språkrådet Stadn. t. på Ein del vegnamnsaker i Vågsøy kommune Vestlandet
tilrådde skrivemåtar
Eid kommune;
Adresseprosjekt Vågsøy kommune - innspill på
Selje kommune;
felles vegnavn
Vanylven kommune
post@eid.kommune.no,;
post@selje.kommune.n
Adresseprosjekt Vågsøy kommune - innspill på
o,;
felles vegnavn
postmottak@vanylven.k
ommune.no,
Kartverket Tinglysing
Adresseprosjektet - påminning
Vågsøy historielag
Adresseprosjektet, høyringsfråsegner
Silje Bøe Tubbene
Svar - Adresseprosjektet, høyringsfråsegner
bjorn.eide@brekkenes.n
o,;
arturoey@online.no,;
einar@saetren.no,;
janheggedal@yahoo.no, Adresseprosjektet Vågsøy kommune ;
dokumentasjon til møtet
bjb63@online.no,;
hio@nordfjordhavn.no,;
hennyt@live.no,;
k-dagh@online.no,
Adresseliste Bryggja
Postadresser i Vågsøy kommune (Bryggja)
Beboere langs Gate 8 A Innspill Gate 8 A vegnavn
Fjordenes Tidende
Annonse - kunngjøring 2. gangs offentlig høring
Statens vegvesen
Kunngjøring av offentlig høring av inndeling og
Region vest;
navngivning av vegnettet i Vågsøy kommune - 2.
Fylkesmannen Sogn og
gangs høring
Fjordane;

Kartverket Bergen;
Språkrådet
Selje kommune;
26.09.2014 Vanylven kommune;
Eid kommune

42

U

43

U

03.10.2014 Statens vegvesen

45

I

09.10.2014

44

I

10.10.2014 Martin Waag

49

I

22.10.2014 Martin Kåre Waag

50

I

24.10.2014 Per Ragnar Falkevik

51

I

46

I

53

I

20.11.2014 Jan Magne Heggedal

47

I

24.11.2014

48

I

27.11.2014

52

I

02.12.2014

54

U

09.01.2015

55

I

09.01.2015

60

U

04.03.2015

59

U

04.03.2015

58

U

04.03.2015

61

I

22.03.2015 Inge Degnepoll

Statens vegvesen
Region vest

Per Arne Helgedagsrud;
04.11.2014 Odd Oldeide;
Ellinor Oldeide
Språkrådet 13.11.2014 Stadnamntenesta på
Vestlandet

Statens vegvesen
Region vest
Fylkesmannen i Sogn
og Fjordane
Selje kommune
Einar Rune Sætren;
Bjørn Eide;
Jan Heggedal;
Bjørn Jonny Blålid;
Håkon Ivar Olsen;
Henny Turid Kvalheim;
Herdis Holvik;
Arnhild Turøy;
Janne Midtbø;
Even Husevåg;
Odd-Henning Svoren;
Tommy Aasebø
Statens vegvesen
Region vest
Vanylven kommune;
Eid kommune;
Selje kommune
Fylkesmannen i Sogn
og Fjordane;
Kartverket Bergen;
Språkrådet
Stadnamntenesta for
Vestlandet;
Statens vegvesen
Region vest
Fjordenes Tidende

Adresseprosjektet Vågsøy kommune - 2. gangs
offentlig høring
Kunngjøring av offentlig høring av inndeling og
navngiving av vegnettet i Vågsøy kommune
Kopi av brev: Svar på henvendelse angåande
skilt langt rv. 61 og rv. 15 - Bryggja
Adresseprosjektet - 2. Gongs høyring - vedr.
Bryggja
Innspill adresseprosjektet Bryggja - 2. gangs
offentlig høring
Innspill til vegnavn og inndeling av vegnettet
Ivahavet - 2. gangs offentlig høring
Innspill til vegnavn og inndeling av vegnettet i
Holvik - 2. gangs høring
Tilrådde skrivemåtar ein del nye framlegg til
vegnamn - Språkrådet Stadnamntenesta
Kopi av innspill sendt til Statens Vegvesen:
Endring av navn på skilt langs Fv 61 og Rv 15
Statens vegvesen: Ingen merknader til vegnamn
og inndeling av vegnettet i Vågsøy - 2. gangs
høyring
Svarbrev fra fylkesmannen - offentlig 2. gangs
høring av inndeling og navngivning av vegnettet
Adresseprosjekt

Adresseprosjekt Vågsøy kommune - dokumenter
til møte med prosjekt- og referansegruppe

Kopi av brev: Vurdering av endring av namn på
skilt langs fv. 61 og rv. 15 Maurstad
Adresseprosjektet Vågsøy kommune - 3. gangs
offentlig høring

Kunngjøring av offentlig høring av inndeling og
navngiving av vegnettet i Vågsøy kommune 3.gangs høring

Annonse - kunngjøring 3. gangs offentlig høring
Adresseprosjektet 3. gangs høring - innspel ang.
Deknepollen

62

I

64

I

63
65

I
I

66

I

67

U

26.03.2015 Vanylven kommune
Beboere i byggefeltet i
13.04.2015
Holvik
13.04.2015 Tom Andre Hopland
30.04.2015 Eid kommune
Namneansvarleg region
06.05.2015
vest
Janne Midtbø;
Tommy Aasebø;
Odd-Henning Svoren;
Even Husevåg;
Bjørn Eide;
Arnhild Turøy;
12.05.2015
Einar Rune Sætren;
Jan Heggedal;
Bjørn Jonny Blålid;
Håkon Ivar Olsen;
Henny Turid Kvalheim;
Herdis Holvik

Forslag til vegnamn i Vanylven
Innspill endring navn fra Furutoppvegen til
Holvikvegen
Adresseprosjektet - innspel frå Holvik
Høyringsfråsegn - adresseprosjektet
Adresseprosjekt - Innspel til namn

Adresseprosjekt - dokumenter til møte med
prosjekt og referansegruppe

