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NAVNESAK 5/2016 - GODKJENNING AV VEINAVN I GILDESKÅL KOMMUNE

Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune godkjenner skrivemåten for de aktuelle adressenavn i navnesak 5/2016
som er framlagt.
Saka videresendes til Statens kartverk v/stadnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge for
endelig vedtak om skrivemåten på de aktuelle adressenavnene.

Vedlegg
1

Innspill om bruksnavn

2

Innspill om bruksnavn

4

Høringsuttalelse til navnesak 5/2016. Område 54 Jelstad

5

Innspill om bruksnavn

6

Navnesaksliste sak 5-2016 1838 Gildeskål kommune

7

Kartutsnitt sak 5-2016

Bakgrunn for saken:
I forbindelse med innføring av veiadresser i Gildeskål kommune er det reist navnesak for
skrivemåten til en del vei-/områdenavn. Saka har vært på høring med høringsfrist den
15.12.16. Det er innkommet svært få tilbakemeldinger fra lokalutvalgene, og andre.
De eneste som har svart innen tidsfristen er Arnøyene lokalutvalg, samt noen enkeltpersoner.
Vurdering:
Følgende adressenavn skal det avklares/godkjennes skrivemåte på;
38007 Meviksjyen/sjøen (sjyveien).
I Mevika har kartverket tidligere godkjent følgende skrivemåter; «Mevik», «Mevikmarka»,
«Mevikgjerdskogen», «Mevikstranda» og «Meviksjøen».
Her har Gildeskål kommune tidligere godkjent adressenavnet «Meviksjyen», og det foreslås
opprettholdt.

38009 Rauliveien.
Her foreslår kartverket skrivemåten «Raudliveien», og det samtykker kommunen i.
38023 Galtskarveien.
Her er tidligere i navnesak 6/2006 i Meløy vedtatt skrivemåten; «Galtskaret»,
«Galtskartinden» om fjellet mellom Gildeskål og Meløy.
«Galtskarveien» godkjennes av kommunen.
38024 Lakshågen.
Her har kartverket tidligere godkjent «Lakshaugen», og kommunen samtykker i den
skrivemåten.
38027 Skjæranveien.
Her foreslår kartverket «Skjærveien». I brev av 22.06.16 har vi fra kommunen samtykket i at
skrivemåten «Skjærveien» høres greit ut.
38031 Litj-Tøa/Lisjtøa.
Kartverket har tidligere godkjent «Tøa», og spør om «Litltøa» er samme sted. «Litj-Tøa» er et
lite boligfelt i nærheten av «Tøa», men ikke samme sted.
Kommunen opprettholder sitt vedtak om adressenavnet «Litj-Tøa».
38033 Løhågen.
Skrivemåten «Løhaugen» er godkjent av kartveket på eiendommen G/B 18/8. Det er også
godkjent av stadnamnprosjektet Arkiv i Nordland, som navn på en haug. Kommunen har
tidligere foreslått skrivemåten «Løhågen», men kan samtykke i skrivemåten «Løhaugen».
38038 Nausthågveien.
Kommunen har foreslått navnet «Nausthågen», eller adressenavnet; «Nausthågveien»,
kartverket har godkjent skrivemåten «Nausthaugen» for eiendommen G/B 19/20 (status

27.09.1968). Her er det kommet et privat innspill om skrivemåten. Kommunen samtykker i
at man benytter adressenavnet «Nausthågen».
38039 Skaugvollveien/Skaugvoll.
Hos kartverket har både «Skauvoll» og «Skavoll» status godkjent som gårdsnavn. På bruk
G/B 21/1 er skrivemåten «Skaugvold» historisk, «Skaugvoll» har status godkjent. Kommunen
har forslått adressenavnet «Skaugvoll», og opprettholder dette.

38040 Skaugvolløya.
«Skauvolløya» har status godkjent og tilrådd fra kartverket. «Skaugvolløya» har staus
godkjent men ikke tilrådd! Kommunen foreslår «Skaugvolløya»
38074 Skaugvolldalen.
Kartverket har godkjent følgende skrivemåter i området;
«Skauvollbukta», «Skauvolldalen», «Skaugvolldalen» tilrådd men ikke godkjent!,
«Skaugvolldal» foreslått i funksjon som gardsnavn. På bruk G/B 22/8 har skrivemåten
«Skauvolldalen» status godkjent.
Kommunen har forslag til skrivemåte «Skaugvolldalen».

38042 Jelstad.
Gard 24; Her er det godkjent 2 skrivemåter «Hjellstad» og «Jelstad». Følgende navn har
status godkjent av kartverket; «Jelstadåsen», «Jelstadvågen», «Jelstadmyran» og
«Jelstadelva».
Her har vi fått ett innspill fra en grunneier på skrivemåten «Jelstad». Kommunen har forslag
om adressenavn «Jelstad».

38050 Vannsletta.
Vannsletta dekker et område som tidligere bla. var «Solvikvatnet» på Inndyr. Det består i
dag av idrettsbane, boliger og et industriområde. Navnet uttales slik det skrives. Solvikvatnet
ble drenert ut på 1960-tallet, og området ble tatt i bruk til idrettsbane og industriområde.
Deler av området er bebygd med boliger.
Kommunen har foreslått «Vannsletta» som adressenavn i dette området, men da det er delt
med 2 veier har vi et ønske om å ha egen adresse på industriområdet «Vannsletta
industriområde».
Her foreslår kommunen; «Vannsletta» og kartverket har forslag om «Vassletta», som
adressenavn. Vi fastholder «Vannsletta» da navnet speiler tilbake på «Solvikvannet/vatnet».
38175 Vannsletta industriområde.
Her forslår kommunen; «Vannsletta industriområde» og kartverket «Vassletta
industriområde».

38053 Sjømyra.
Området som kalles «Sjømyra» var tidligere et myrområde, som på slutten av 1960-tallet ble
tatt i bruk til bla. Boligbygging. I dag er området regulert til næring/bolig. Området inngår i
en reguleringsplan vedtatt i 2007.
Kommunens forslag til adressenavn er; «Sjømyra».
38058 Gambakken.
«Gambakken» er en slette med en liten bakke som ble regulert til boligfelt i 1984.
Reguleringsplanen heter B-9, og dekker et ganske stort område.
«Gambakken» en del av dette området. Forslag om annet navn er kommet inn til kommunen;
«Ottarsletta». Dette navnet er brukt lokalt, og kommer av at den tidligere eieren hette «Ottar
Blix». Ut fra at navnet «Ottarsletta» brukes lokalt kan kommunen godkjenne/anbefale det
som adressenavn.
38060 Varhaugen.
«Varhaugen» evt. «Vardhaugen» er forslått fra Gildeskål kommune.
«Vardhaugen» har status godkjent fra kartverket som navn på haug. Eiendommen G/B
25/62, 164 (etablert 3.7.1941) skrives «Varhaug».
Anbefalt skrivemåte fra kommunen er, «Varhaugen».
38061 Klokkergården.
Dette er en gammel gård på Inndyr, navnet blir brukt om en bygning. (hvor klokkeren
bodde). Navnet skrives og uttales «Klokkergården» ikke «Klokkargården», som foreslås fra
kartverket. Gildeskål kommune foreslår navnet «Klokkergården».
38068/38069 Stokkbruvik.
Dette er ei grend som har følgende godkjente skrivemåter; «Stokkbruvika», «Stoppervika»
og «Stoppervik».
Gildeskål kommune har tidligere godkjent skrivemåten «Stokkbruvik», og fastholder dette.
38071 Sandvikvågen.
Sandvika er en liten «våg» under garden «Sund» Gnr. 27. Da vi har ei større bygd i
kommunen som heter «Sandvika», som har fått adressen «Sandvika» var det naturlig å finne
en annen adresse for denne grenda.
Derfor har kommunen foreslått adressen «Sandvikvågen».
38078 Kvernbakken.
Bruk G/B 40/6 heter «Kvernbakken» (etablert 13.05.1961). Dette er et område som i
hovedsak er brukt til boligområde, og er en del av en større eiendom tilhørende SKS (Salten
kraftsamband), (tidligere Sundsfjord kraftlag).
Kommunen har vedtatt skrivemåten «Kvernbakken» for denne adressen.
38095 Møshågen.
Dette området er regulert til boligbygging.(del av en større reguleringsplan).

Navnet «Møshågen» er foreslått som adressenavn av lokaluvalget for Nordfjorden, og er
vedtatt av Gildeskål kommune som adressenavn.
38096 Grønnlia.
Dette området er regulert til boligbygging og grenser mot «Møshågen» i nord.
Reguleringsplanen her heter «Nygård 1 boligområde», men området heter «Grønnlia». Ut fra
dette er denne adressen vedtatt av Gildeskål kommune.
Begge disse områdene ligger mellom FV17 og FV 474 «Nygårdveien» øst/sørøst for
«Ertenvågosen»
38099 Kummeren.
Gard 64, skrivemåten «Kumra» og «Kummerelva» har status godkjent for begge disse
skrivemåtene. Bruk G/B 64/3 hette tidligere «Kummeren» men har bytta navn til «Solhaug».
Gildeskål kommune har foreslått skrivemåten «Kummeren» som adressenavn for hele Gard
64. (uttales «kommern» på dialekt).
38114 Mårnessjyen.
Skrivemåten «Mårnessjøen» har status godkjent hos kartverket. Lokalutvalget for
Sandhornøya har foreslått adressenavnet, «Mårnessjyen», og det er godkjent av Gildeskål
kommune. I daglitalen sier/uttaler folk «Mårnessjyen».
38123 Sjybakken
Området er på Våg. I dette tilfellet er det foreslått skrivemåten «Sjybakken» alt.
«Sjøbakken»
38133 Karolinehaugen.
«Karolinahaugen» er et regulert boligfelt på Hustad. Reuleringsplanen var vedtatt i 1986.
Vi har kalt adressen for «Karolinehaugen», men det viser seg at området heter
«Karolinahaugen». Vi må derfor foreslå navnet «Karolinahaugen» som adressenavnet.
Når det gjelder;
38136 Grindhågveien og 38138 Bryggeskjæret trekkes disse som forslag til
adressenavn. Lokalutvalget for Arnøyene har foreslått at man bruker «Arnøyveien» som
adresse på disse områdene.
38133 Skauholmveien.
Skrivemåten blir som foreslått «Skauholmveien» uten g.
38144 Skauveien.
«Skauveien» ligger midt i Sørarnøy sentrum, og er et regulert område. Lokalutvalget for
Arnøyene har uttalt seg og sier at man ikke skal bruke g i adressenavnet. (ikke Skaugveien).
Adressenavnet blir da foreslått til «Skauveien».
38150 Sørfugløy.
Skrivemåten er godkjent av kartverket.
38152 Nordfugløy.
Skrivemåten er godkjent av kartverket

38157 Olderen (Leirvika)
Vi fikk klage på bruken av adressenavn «Leirvika» for området «Gjærde hytteområde». Vi
foreslår derfor brukt adressenavnet «Olderen», som er en liten bukt sør for «Leirvika» inn
mot dette hyttefeltet. Formannskapet har tidligere godkjent adressenavnet «Olderen»

38176 Gjærde
«Gjæra» har status som godkjent av kartverket, som navn på en bakke.
«Gjærde» er det navnet som brukes på denne gården, og godkjennes som adressenavn.
Torstein Gjærde har skriftlig kommet med innspill til dette navnet.

Konklusjon:
Gildeskål kommune viser til vurderingene i saka, samt innkomne forslag til
adresenavn/endringer. Saka videresendes til kartverkets stadnavntjeneste for endelig vedtak.

