
Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2010/771-44

Arkiv:                L32

Saksbehandler:  Dag 
Funderud/Torgeir Lunde

Dato:                 09.06.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
26/11 Nordreisa kommunestyre 23.06.2011

Tidligere behandlinger

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
23/11 Nordreisa driftsutvalg 15.03.2011

39/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010

Nye vegnavn i Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:
Delingslovens §4-1 
Forskrift til delingsloven §15
Matrikkelloven §21
Matrikkelforskriften §50
Lov om stadnamn



Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 23.06.2011 

Behandling:

Det ble fremmet følgende felles endringsforslag fra Birger Solbakken (Frp), Olaf Skogmo (Sp) 
og Sigrund Hestdal (Ap):
Nordreisa kommune endrer ordlyd fra ”Veg”, navn til ”Vei”, navn i hele kommunen. Grunnen 
er at befolkninga i Nordreisa i dag uttaler ”vei” som daglig uttale.

Rådmannens innstilling med endringsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunestyre viser til Lov om stadnamn og matrikkelloven § 21 og vedtar følgende 
veinavn i Nordreisa kommune. 

NYE VEINAVN I NORDREISA KOMMUNE

VEINAVN  NORDREISA VEST VEINAVN NORDREISA  SENTRUM
RAVELSEIDET INDRE KRISTIAN LUNDES VEI
RAVELSEIDET YTRE HOVEDVEIEN NORD
BAKKEBYVEIEN
LATTERN VEINAVN NORDREISA NORD
HAMNEIDEVEIEN NORDKJOSVEIEN
MAURSUNDVEIEN STRAUMFJORDEIDET
GRÅSANDVEIEN LØKENVEIEN
HESTVIKVEIEN MYRSLETTVEIEN
ROTSUNDVEIEN LOPPEVOLLVEIEN
ROTSUNDELV TRETTEN
ROTSUNDELVDALENVEIEN RONGADALVEIEN
SPÅKENESVEIEN STRAUMFJORD VEST
KJEMPEBAKKENVEIEN STRAUMFJORD ØST
VEST-ULØYVEIEN FOSNES
MOR LYNGS PLASS STRAUMFJORDNES

OKSFJORDVEIEN

VEGNAVN  NORDREISA SØR ØST BUKTAVEIEN

REISADALEN HANS LILLENGS VEI
GALSOMELEN STORENGVEIEN
SNEMYRVEIEN HAMNAVEIEN
BLOMLIVEIEN ØVERGÅRDVEIEN
HYSINGJORDVEIEN VADDASVEIEN
RØYELVEIEN ELVEBAKKEN
BASKABUTSKOGEN STORVIKVEIEN
MOSKOMÆLEN
MYRLAND
GAUSDAL
SOLVANG
KJELLERSKOGEN



EINEVOLL
GAMLE DALAVEIEN
HAUGSETVEIEN
TØRFOSSVEIEN
VINNELYSVEIEN
HOLMBOVEIEN
NEDRE HOLMBOVEIEN
LILANDVEIEN
FOSSMOVEIEN
ELVESTRAND
MALLA-PEKAN JÄRVI
SVARTFOSSVEIEN
BILTOVEIEN
SARAELV
KILDALVEIEN
KRAKENESVEIEN
STRANDHEIMVEIEN

Vedlegg

1 Nye vegnavn i Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunestyre viser til Lov om stadnamn og matrikkelloven § 21 og vedtar følgende 
vegnavn i Nordreisa kommune. 

NYE VEGNAVN I NORDREISA KOMMUNE

VEGNAVN  NORDREISA VEST VEGNAVN NORDREISA  SENTRUM
RAVELSEIDET INDRE KRISTIAN LUNDES VEG
RAVELSEIDET YTRE HOVEDVEGEN NORD
BAKKEBYVEGEN
LATTERN VEGNAVN NORDREISA NORD
HAMNEIDEVEGEN NORDKJOSVEGEN
MAURSUNDVEGEN STRAUMFJORDEIDET
GRÅSANDVEGEN LØKENVEGEN
HESTVIKVEGEN MYRSLETTVEGEN
ROTSUNDVEGEN LOPPEVOLLVEGEN
ROTSUNDELV TRETTEN
ROTSUNDELVDALENVEGEN RONGADALVEGEN
SPÅKENESVEGEN STRAUMFJORD VEST
KJEMPEBAKKENVEGEN STRAUMFJORD ØST
VEST-ULØYVEGEN FOSNES



MOR LYNGS PLASS STRAUMFJORDNES
OKSFJORDVEGEN

VEGNAVN  NORDREISA SØR ØST BUKTAVEGEN
REISADALEN HANS LILLENGS VEG
GALSOMELEN STORENGVEGEN
SNEMYRVEGEN HAMNAVEGEN
BLOMLIVEGEN ØVERGÅRDVEGEN
HYSINGJORDVEGEN VADDASVEGEN
RØYELVEGEN ELVEBAKKEN
BASKABUTSKOGEN STORVIKVEGEN
MOSKOMÆLEN
MYRLAND
GAUSDAL
SOLVANG
KJELLERSKOGEN
EINEVOLL
GAMLE DALAVEGEN
HAUGSETVEGEN
TØRFOSSVEGEN

VINNELYSVEGEN
HOLMBOVEGEN
NEDRE HOLMBOVEGEN
LILANDVEGEN
FOSSMOVEGEN
ELVESTRAND
MALLA-PEKAN JÄRVI
SVARTFOSSVEGEN
BILTOVEGEN
SARAELV
KILDALVEGEN
KRAKENESVEGEN
STRANDHEIMVEGEN

Saksopplysninger

Driftsutvalgets vedtak fra 15.03.2011 ble sendt på ny høring til Oksfjord utviklingslag og Erna 
Lilleng.
Det har kommet inn følgende svar:

Oksfjord Utviklingslag v/ leder Gunn Mandal
Vi har hatt en liten uformell spørrerunde i Oksfjord ang å kalle veien ned til Moloen for Hans 
Lillengs vei. De fleste mener at det blir litt feil, fordi plassen der nede heter Øra og det er det 
navnet som folk er blitt vant til. Alle vet hvor vi er når vi sier Øra, så de fleste mener at den 
veien bør hete Øraveien. Det går mest på gjenkjennelse i forhold til historie og sedvane ang. 
plassen.



Vurdering

Saken om nye vegnavn i Nordreisa startet med at kommunen i februar 2010 ba grendelagene om 
innspill til nye vegnavn. På bakgrunn av disse innspillende ble det lagt fram et forslag til  
behandlet i driftsutvalget i juni 2010. De vedtok et forslag som ble sendt på høring. Det kom inn 
mange gode innspill. Vegnavnet er viktig siden det gir tilhørighet og samtidig blir hver enkel 
husstands nye offisielle adresse. Med bakgrunn i høringsuttalelsene ble det gjort flere endringer 
før ny behandling i driftsutvalget i mars 2011. Mange lange veger ble delt opp slik at adresse 
blir mer presise i forhold til de lokale navnene.
I forhold til navn på ny veg ned til den nye havna i Oksfjord tilråd rådmannen at en 
opprettholder driftsutvalget vedtak.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.03.2011 

Behandling:

Lidvart Jakobsen Ap fremmet følgende endringer:
Molovegen endres til Hans Lillengs veg
Madam Lyngs veg endres til Mor Lyngs plass

Rådmannens innstilling med endringsforslag fra Lidvart Jakobsen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Driftsutvalget viser til Lov om stadnamn og matrikkelloven § 21 og vedtar følgende vegnavn i 
Nordreisa kommune. Jfr vedlegg

Følgende navn endres:
Molovegen endres til Hans Lillengs veg
Madam Lyngs veg endres til Mor Lyngs plass

Vedlegg
1 Kartutsnitt av forslag til nye vegnsvn
2 Nytt vegnavn forslag i område Sonjatun.

Rådmannens innstilling

Driftsutvalget viser til Lov om stadnamn  og matrikkelloven § 21 og vedtar følgende vegnavn i 
Nordreisa kommune. Jfr kartvedlegg

Ny behandling i driftsutvalget

Saksopplysninger

Saken har vært sendt på høring. Det har kommet inn følgende uttalelser:



Asveig Hasselberg, Vinnelys, 9151 Storslett og Bente Imerslund, Boks 216, 9156 Storslett

Vi hadde håpet på noen nye skilt med gamle kvenske stedsnavn som kunne være med på å 
synliggjøre den kvenske kulturarven i Nordreisa
Kommunen brukte store ressurser på å utgi boka Finske stedsnavn i Nordreisa.
Vi kan ikke se at kvenkommunen Nordreisa i arbeidet med vegnavn har nyttiggjort seg den 
informasjonen kommunen gjennom tiår har brukt store ressurser på å samle.

Vi støtter følgende av Else Reiersen Giswolds forstag til vegnavn:
1098 Vinnelysvegen får underteksten Vorpintie.
1105 Saraelv får underteksten ltiramå.
1106 Kildalvegen får underteksten Sammolvankantie.
1107 Krakenesvegen får underteksten Nurmentie.
Alle disse navnene er godt kjent og stadig i bruk
1096 Navnet Potka er svært godt kjent og må gjerne brukes, men hvis det blir en undertekst, må
man også her det finske navnet for veg, nemlig tie.
Videre har vi følgende forslag:
1082 Dalavegen Reisadalen får underteksten Raisinvankantie. Stedsnavnet Raisinvankka er 
kjent
over hele Nord-Finland.
1084 Snemyrvejen får underteksten Lumijänktintie.
1094 Einevoll får underteksten Kallan- Antin tie. (Kallan Antti var Andreas EinevoH)
1096 Haugsetvegen får underteksten Kallan Jussan tie. (Kallan Jussa var Johan Haugset.)
1097 Tørfossvegen får underteksten Heikantie. Alle tørfossingene ble kalt med Heikka-.
1103 Svartfossveien får underteksten Mustanivantie
1104 Biltovegen får underteksten Piltontie.
1128 Rongadalen får underteksten Runganvankka.

Bakkeby Grendelag v/Kai Ø Olsen, Bakkeby 9153 ROTSUND
Grendelaget i Bakkeby vil med dette komme med et innspill i forhold til denne saken. Vi kan ikke 
se at det foreslåtte veinavn gjennom Bakkeby vil være det rette for bygda.
"Hamneidevegen" kan ikke vi se gir de rette assosiasjoner med hensyn til når en skal til 
Bakkeby. Bakkeby Grendelag kan derfor ikke bifalle det foreslåtte veinavn
"Hamneidevegen".
Vårt forslag vil være at Rv 866 gjennom Bakkeby kalles "Bakkebyveien". Etter vår mening et 
helt naturlig valg. 

Åsbjørg Hammersborg
Vi som bor på strekninga fra skiltet " BAKKEBY" og videre utover til og med "Selja" er ikke
komfortabel med å måtte bruke Hamneidevegen som adresse . Bakkeby blir enda vanskeligere
å finne for vegfarende. Vi ønsker ikke en adresse som ikke sier noe om hvor vi bor/hvor
bedriftene ligger.
Dette gjelder både for privatpersoner og bedrifter.
Vi ønsker å bruke Bakkeby med tilhørende husnr. samt Rotsund /Storslett som poststed

Gard Frode Rundhaug 
1082 Reisadalen:Denne veien har blitt kalt Dalaveien av den yngre befolkningen i Reisadalen, 
mens de eldre har brukt Kongsveien. Det navnet vi bruker mest i dag er Dalaveien,  Til tross for 
dette synes jeg vi bør ta vare på de gamle tradisjonene og kalle veien opp Reisadalen for 
Kongsveien.
1087 Røyelvegen:Her er det lokale navnet Røyelveien. Det blir også brukt Rundhaugveien 
ettersom det er skiltet til Rundhaug. Denne veien bør derfor hete enten Røyelveien eller 
Rundhaugveien.



1088 Baskabutskogen:Det gamle navnet på denne veien er Veimo, og det bør være det offisielle
navnet på den. Eventuelt bør det ikke være noe eget navn på denne veien, siden det er en liten 
vei på 200m med bare 2 husstander. Hvis slike småveier skal få egne navn, bør hele 
veinavnlisten vurderes på nytt med en ny høringsfrist, fordi det vil komme inn en drøss med 
andre småveier som også bør få egne navn. Røyeløra, Phattanenna, Fossmo, Moskodal og 
Tuestad er bare noen av de aktuelle veinavnene i nedre delen av Reisadalen som tilfredsstiller 
disse kravene.
1095 Gamle Dalavegen:Denne veien blir kalt Gammelveien, og det bør også være det offisielle
navnet på den. Hvis vei 1082 ikke blir å hete Dalaveien, da passer det ikke å kalle Gammelveien 
forGamle Dalaveien.
1096 Haugsetvegen:Denne veien bør hete Holmenveien, da det er navnet lokalbefolkningen 
bruker på den.
1126 Nedre Holmbovegen:Denne veien ligger både lenger opp i Reisadalen og lenger opp mot
fjellet enn Holmboveien og det vil da være naturlig at den får navnet Øvre Holmboveien. 
Eventuelt at den ikke får eget navn og går under Lilandveien.
1102 Malla -Pekkan Järvi:Denne veien blir kalt for Badevannveien og det bør være navnet på 
den.
1104 Biltovegen:Dalaveien som går opp Reisadalen slutter på Bilto, det er på motsatt side av 
elva enn det denne veien er. Her kan det fort føre til misforståelser og feil ved at to plasser med 
samme navn ligger så langt fra hverandre. Denne veien går langs Kjerkefjellet og Kjerkestilla 
og bør da kalles opp etter det som er det mest naturlige for denne veien. Den bør da hete 
Kjerkefjellveien eller Kjerkestillaveien, eventuelt Kirkefjellveien eller Kirkestillaveien.

Gunn Mandal Leder for Utviklingslaget i Oksfjorden
Hamnevegen er blitt feil plassert. Den er blitt plassert der hvor den nye kaia og moloen er
bygd. Det er den kommunale utstikkeren ut i Oksfjordhamn som skal hete Hamnevegen, den som 
på kartet jeg fant på internett kalles Hamneng eller Hamn
Den nye havna og Moloen kalles bare Moloen på folkemunne, så da foreslår vi at den veien blir 
å hete Moloveien.

Finn-Erik Gausdal Straumfjordeidet
Mitt forslag er at boliger langs E6 fra Flatvoll og til Storvik krysset får ard.Straumfjordeidet. Vi 
bor på Bakken Gbr.nr.8/13 på Straumfjordeidet,med postadr.Straumfjordeidet,9151 Storslett.
Den adr.kjenner alle, så det blir ikke aktuelt å forandre til noe annet.

Rotsund og omegn grendeutvalg v/ Siv Gamst
Viser til vegnr 1121 Rotsunddalen. Vi ønsker å beholde det opprinnelige navnet 
Rotsundelvdalen

Einar H Giæver
Vi ønsker ikke å være endel av "Vest-Uløy veien eller "Kjempebakkveien", men ha egen 
identitet! Veien fra "krysset" og ned til butikken vil jo bli en stikk/
blindvei, derfor vårt ønske om "Mor Lyngsplass"

Kommentar til veg område Havnnes, i og med flytting av fergeleiet på Havnnes så vil trafikken 
endre seg. Det vil da være en mulighet at veg trasen fra krysset og ned til det gamle fergeleiet 
for et navn, har foreslått ” Mor Lyngsveg”. 

Hilde Henriksen
Synes det er brukt for mye ”vegen” som ødelegger navn. Se på følgende eksempler
Gråsandvegen – hvorfor ikke bare Gråsanda
Hestvikvegen – hvorfor ikke bare Hestvika



Røyelvegen – hvorfor ikke bare Røyelen
Samme med mange andre som Fossmo, Haugset, Nordkjosen, Loppevoll, Hysingjord og mange 
flere.
Konklusjon av mitt synspunkt; Prøv å se på de navnene som der er brukt vegen som avslutning. I 
mange tilfeller vil navnet slik det er foreslått aldri brukes annet enn når det skrives så posten 
finner fram. Lokalt vil Hestvika bare være Hestvika og ikke Hestvikvegen.

Marit Nordgård Rundhaug
Jeg er i mot at det skal hete Røyelvegen.Vi som bor i Røyelen kaller det for: Røyelveien eller 
bare Røyelen. Slik at det er Røyelveien, eller aller helst Røyelen det bør hete.
Det heter allerede Røyelen der vi bor, så det bør helst fortsette å hete det.

Nils-Roald Nilsen Straumfjord
Veg 1114 — Fosselv. Denne vegen er ikke ved Fosselv, men ved Fosnes. Navnet Fosnes er fra 
den største gården på strekningen og har vært brukt som beskrivelse av stedet siden den nye E6 
ble bygd, vegen er også skiltet med dette i dag. Veg nr 1114 må derfor hete FOSNES.

Straumfjord vest v/ Tor Pedersen m/ flere.
Vi ber om at det skal skiltes med Straumfjord vest eller Vestre Straumfjord som et
underskilt til skiltet " Storvik 20 km". Vi vil også vise til at det i Steinsvik er satt opp stedsskilt.
Hvis det er ønskelig kan det da skiltes på Stornes og i Storvik.

Brita Karlsen
• Strekningen Langslett krysset til Ravelseidet krysset endres til Ravelseidet Indre.
• 1076 Ravelseidet endres til Ravelseidet Ytre.
• Fra krysset til Ravelseidet til Rakto elva endres til Bakkeby.
• Videre fira Rakto elva til Skjervøy tunellen foreslås Hamneidevegen.

Torbjørg Isaksen
Viser til oppslag i media der kommunen ønsker innspill i forbindelse med veinavn i distriktene. 
Harforstått det slik at Rv 866 fra Langslett mot Hamneidet er foreslått å hete Hamneidetvegen. 
Jeg synes det er et navn som er lite dekkende for denne strekningen. Jeg bor selv i Bakkeby og 
føler ikke at det er et navn som identifiserer vår bygd. Bakkeby har alltid vært en selvstendig og 
aktiv bygd som er godt kjent langt utenfor Nordreisa kommune, blant annet pga av det 
næringslivet som har vært ogfortsatt er i bygda.
Et annet viktig moment som kommer frem i avisartikkelen i "Framtid i Nord" 26.08. er at det 
skal være lett å finne frem til rett adresse for uttrykningskjøretøy og andre. Hamneidetvegen blir 
ut i fra veldig upresist og nærmest en "sekke"beskrivelse.
Mitt forslag er at den strekningen som er foreslått å hete Hamneidetvegen gis flere navn. Vår 
bygd bør gis et navn som identifiserer bostedet til oss som bor her, " Bakkeby " må derfor være 
en del av veinavnet. Slik jeg oppfatter kommunen så tror jeg dere ønsker mer presise navn og 
håper dere har fått mange

Marie Hallen Bertelsen
Behovet for å fastsette veinavn i kommunen er til stede, og takker for at utvalget har satt
saken på "dagsorden". Det viktigste med å fastsette veinavn er å identifisere et navn ved blant 
annet stedsnavn, navn som også tilhører en postadresse. Vi vet at det har vært mange tilfeller 
der det har stått om liv, at utrykningskjøretøy ikke har klart å finne fram til riktig adresse. Så 
når man først starter en prosess ved å sette veinavn, bør man være kritisk til navnevalg.
Av forslagene til veinavn finner jeg ikke veinavn i Bakkeby, og lurer da på om det er en
forglemmelse eller mener utvalget at veien skal hete Hamneidevegen, et navn som ikke kan
identifiseres til Bakkeby. Bygda Bakkeby er skiltet med stedsnavn og utenfor Nordreisa



kommunegodt kjent, da flere bedrifter har sin adresse i bygda.
For bygdas befolkning er det viktig å få beholde bygdas navn i sin adresse, slik vi har det
dag, både på grunn av at dette er den kjente adresse og navnet bygda har tilhørighet til. Ber på
bakgrunn av overnevnte at veinavn også tildeles Bakkeby.

Thomas Myrslett
Vi godtar ikke at det skal hete Loppevollvegen på Myrslett. Det kan heller hete Myrslettvegen da 
vi e 5 stk som heter Myrslett på Myrslett. Det er ingen hær som heter Loppevoll. På Loppevoll 
heter dem Fredriksen.

Statens vegvesen
Statens vegvesen viser til høring på vegnavn i Nordreisa kommune.
Statens vegvesen har ingen innsigelser til navnevalgene.
Hvis det skal settes opp stedsnavnsskilt langs E6 eller fylkesveger ønsker vi å få forelagt en
skiltplan for godkjenning
Skiltene må utformes og monteres i henhold til retningslinjer i våre håndbøker 046
Planlegging og oppsetting av trafikkskilt, 050 Trafikkskilt og 062 Trafikksikkerhetsutstyr.
Ved behov kan vegforvalter konsulteres.

Vedlegg 2. kartutsnitt for nye forslag og endringer til vegnavn.

Innkommet forslag til endring av vegnavn område Sonjatun:.

Carina Wahlgren Lunde Sonjatunvegen 
Jeg ønsker med dette å foreslå nytt vegnavn for en del av det som i dag er"Sonjatunvegen".
Jeg ønsker derfor og foreslå at vi får nytt vegnavn som heter "Kristian Lundesveg".
Vedlegg 3. kartutsnitt.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.06.2010 

Behandling:

Driftsutvalget fremmet følgende endringer av vegnavn og tilføyelse av tre veger:

Driftsutvalget endrings- og tilleggsforslag enstemmig vedtatt:
1075 Hamneidvegen endres til Hamneidevegen
1078 Hamneidet endres til Gråsandvegen
1079 Maurnesvegen endres til Hestvikvegen
1082 Dalavegen endres til Reisadalen
1091 Kjeldmo endres til Gausdal
1096 Potkavegen endres til Haugsetvegen
1101 Pahtoutavegen endres til Fossmovegen
1102 Malla-Pekan järvi begynner i krysset før Malla-Pekan järvi, mens vegen fra fylkesvegen 
og ned til Elvestrand gis navnet Elvestrand
1108 Vidjelandvegen endres til Strandheimvegen
1113 Rungelv endres til Tretten og den deles slik at vegen opp til Rongadalen gis navnet 
Rongadalen
1114 Svartfjellvegen endres til Fosselv
1116 Oksfjordvannet endres til Buktavegen
1118 Elvebakken endres til Øvergårdvegen
1119 Oksfjorddalen endres til Vaddasvegen



Nye veger
Avstikker fra Lilandvegen gis navnet Nedre Holmbovegen
Avstikker fra Øvergårdvegen gis navnet Elvebakken
Avstikker fra Storeng gis navnet Hamnavegen

Driftsutvalgets endringsforslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Driftsutvalget viser til Lov om stadnamn og vedtar følgende forslag til veinavn i Nordreisa 
kommune som legges ut på høring med frist 1. september 2010.
Vegnummer Vegnavn

1073 STORVIKVEGEN

1074 NORDKJOSVEGEN

1075 HAMNEIDEVEGEN

1076 RAVELSEIDET

1077 LATTEREN

1078 GRÅSANDVEGEN

1079 HESTVIKVEGEN

1080 ROTSUNDVEGEN

1081 SPÅKENESVEGEN

1082 REISADALEN

1083 GALSOMELEN

1084 SNEMYRVEGEN

1085 BLOMLIVEGEN

1086 HYSINGJORDVEGEN

1087 RØYELVEGEN

1088 BASKABUTSKOGEN

1089 MOSKOMÆLEN

1090 MYRLAND

1091 GAUSDAL

1092 SOLVANG

1093 KJELLERSKOGEN

1094 EINEVOLL

1095 GAMLE DALAVEGEN

1096 HAUGSETVEGEN

1097 TØRFOSSVEGEN

1098 VINNELYSVEGEN

1099 HOLMBOVEGEN

1100 LILANDVEGEN

1101 FOSSMOVEGEN

1102 MALLA-PEKAN JÄRVI

1103 SVARTFOSSVEGEN

1104 BILTOVEGEN

1105 SARAELV

1106 KILDALVEGEN

1107 KRAKENESVEGEN

1108 STRANDHEIMVEGEN

1109 OKSFJORDVEGEN

1110 SLETTENVEGEN

1111 LØKENVEGEN

1112 LOPPEVOLLVEGEN

1113 TRETTEN

1114 FOSSELV

1115 STRAUMFJORDNES

1116 BUKTAVEGEN 



1117 STORENG

1118 ØVERGÅRDVEGEN 

1119 VADDASVEGEN 

1120 ROTSUNDELV

1121 ROTSUNDDALEN

1122 KJEMPEBAKKEN

1123 VEST-ULØY

1124 ELVEBAKKEN

1125 HAMNAVEGEN

1126 NEDRE HOLMBOVEGEN

1127 ELVESTRAND

1128 RONGADALEN

Rådmannens innstilling

Driftsutvalget viser til Lov om stadnamn og vedtar følgende forslag til veinavn i Nordreisa 
kommune som legges ut på høring med frist 1. september 2010.
Vegnummer Vegnavn

1073 STORVIKVEGEN

1074 NORDKJOSVEGEN

1075 HAMNEIDVEGEN

1076 RAVELSEIDET

1077 LATTERN

1078 HAMNEIDET

1079 MAURNESVEGEN

1080 ROTSUNDVEGEN

1081 SPÅKENESVEGEN

1082 DALAVEGEN

1083 GALSOMELEN

1084 SNEMYRVEGEN

1085 BLOMLIVEGEN

1086 HYSINGJORDVEGEN

1087 RØYELVEGEN

1088 BASKABUTSKOGEN

1089 MOSKOMÆLEN

1090 MYRLAND

1091 KJELDMO

1092 SOLVANG

1093 KJELLERSKOGEN

1094 EINEVOLL

1095 GAMLE DALAVEGEN

1096 POTKAVEGEN

1097 TØRFOSSVEGEN

1098 VINNELYSVEGEN

1099 HOLMBOVEGEN

1100 LILANDVEGEN

1101 PAHTOUTAVEGEN

1102 MALLA-PEKAN JÄRVI

1103 SVARTFOSSVEGEN

1104 BILTOVEGEN

1105 SARAELV

1106 KILDALVEGEN

1107 KRAKENESVEGEN



1108 VIDJELANDVEGEN

1109 OKSFJORDVEGEN

1110 SLETTENVEGEN

1111 LØKENVEGEN

1112 LOPPEVOLLVEGEN

1113 RUNGELV

1114 SVARTFJELLVEGEN

1115 STRAUMFJORDNES

1116 OKSFJORDVANNET

1117 STORENG

1118 ELVEBAKKEN

1119 OKSFJORDDALEN

1120 ROTSUNDELV

1121 ROTSUNDDALEN

1122 KJEMPEBAKKEN

1123 VEST-ULØY

Saksopplysninger

Driftsutvalget vedtok i sak 0025/07 den 12.03.2007 å starte arbeidet med tildeling av offisiell 
adresse med veinavn og husnummer i hele kommunen.

I februar 2010 startet Nordreisa kommune med å kartlegge alle veier som trengte veinavn. 
Navneforslag til disse veiene ble sendt ut til de tilhørende grendelag med ønske om forslag til 
veinavn. Fristen for tilbakemeldingen ble satt til 26. mars. Saken ble også annonsert i Framtid i 
nord. Av de 11 grendelagene var det 6 som gav tilbakemelding og det kom forslag fra 2 
privatpersoner. Norsk-finsk forening ble også informert og gitt samme frist, men kan ikke 
prioritere saken før i august.

I henhold til Delingslovens §4-1 har kommunen ansvar for å innføre offisielle adresser herunder 
navnsetting, nummerering. Offisielle adresser skal tildeles bygninger for boligformål, 
fritidsformål, næring – og offentlig virksomhet. 
Kommunen skal fastsette offisiell adresse (Matrikkeloven §21). Det medfører at kommunen er 
ansvarlig myndighet for å iverksette et adressesystem i kommunen og vedlikeholde dette 
gjennom tildeling av nye adresser, endringer og registrering av adresser i matrikkelen.

Hovedformålet med å tildele offisielle adresser, kombinert med skilting og kartfesting, er å gjøre 
det praktisk mulig å finne fram til eiendommer og personer eller aktiviteter knyttet til disse. En 
entydig og presis offisiell adresse er med andre ord viktig for besøkende, drosjer, 
elektrisitetsverk, postverk, televerk, varetransport, brannvesen, politi og syketransport. Hver 
veistrekning eller område som blir brukt til adressering, skal tildeles et navn som er entydig 
innenfor kommunen. Skrivemåten av adressenavna reguleres av lov om stadnamn.
I områder i kommunen der det ikke er veiadresser skal det tildeles matrikkeladresser. Men det er 
en overordnet målsetting at vei adresser skal brukes slik at en får et felles adressesystem for hele 
landet (Matrikkeloven §50). Samfunnsnytten ved å innføre veinavn og tildele husnummer er 
stor.
Det er et noe langsiktig arbeid å få opprettet veiadresser og tildele husnummer for hele 
kommunen, men mange av oppgavene kan gjøres parallelt. Det er hovedsakelig tre bolker; 
1. Fastsette veinavn
2. Tildeling av husnummer og registrering i matrikkelen
3. Skiltplan



Tildeling av husnummer kan gjøres parallelt med fastsetting av veinavn så lenge man ikke 
velger å dele opp lengre veiestykker i etterkant.
De største kostnadene ved prosjektet vil være innkjøp av skilt og personellressurser. Riks- og 
fylkesveier har regionveikontoret ansvaret, jfr Matrikkelforskriftens §57. Statens vegvesen vil 
bli informert om at kommunen er i gang med tildeling av veinavn, de endelige vedtak og 
skiltplan. I første omgang må kommunen vedta veinavn.
Etter hvert som veiadresser er på plass, kan man begynne å utarbeides skiltplan som gir en 
detaljert oversikt over hvor skilt skal plasseres. I budsjettet for 2011 bør det avsettes midler til 
skilting.

Vurdering

Nordreisa kommune har kun veiadresser i sentrumsområdene. Innføring av veinavn blir 
rutinemessig gjort der det er regulert større utbygging til for eksempel boligformål. Innføring av 
veinavn i distriktene er på flere områder vel så samfunnsnyttig. Gevinsten kan være generell økt 
bosetting i distriktene ettersom blant annet ambulanse, brann, politi og post finner lettere frem.
Innføring av offisiell adresse med veinavn og husnummer er et prioritert område fra staten. 
Målet er et felles adresse system for hele landet. Veiadresser har stor samfunnsnytte for beboere 
i distriktene og da spesielt mht. kommunikasjon mellom beboer og postverk, 
utrykningskjøretøy, vareleveranser, hjemmesykepleie og politi.


