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Behandling klager på tildelte vei- og områdenavn i Gildeskål

Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune viser til vurderingen i saka, og godkjenner de nye område/veinavnene
som er framlagt. Det foretas retting av adresser der det er skjedd en teknisk feil. Det må
innhentes og godkjennes nye vei/områdenavn der det er behov for det, og der bruken av feil
navn er påklaget.
Gildeskål kommune innhenter navneforslag på de områder som endres/mangler adressenavn,
og sender disse til behandling hos stadnavntjenesten i Stens kartverk.

Bakgrunn for saken:
I forbindelse med tildeling av vei- og områdeadresser i deler av kommunen, har vi mottatt en
del klager på tildelt adresser/anmodninger om retting av feil.
Det ble utsendt brev til ca. 3000 eiere av eiendom i Gildeskål i første uka av nov. 2015, med
3 ukers klagefrist fra mottatt brev. Dette omfatter ca. 2300 adresser.
Kommunen mottok ca. 30 brev i retur fra posten på grunn av feil eller manglende adresse.
I tillegg til ca. 40 skriftlige og muntlige klager/anmerkninger har kommunen fått
tilbakemelding fra Statens kartverks navnetjenste om at det må reises «Navnesak» på
skrivemåten til 19 vei/områdenavn.
I brevet som ble utsendt til grunneierne viser det seg i ettertid at noen misforstår innholdet
om hvorvidt de får tilsendt adressenr. eller om de selv må kjøpe nummerskiltet. Man vil få
tilsendt klisterlapper fra Statens kartverk for å lime på utgangsdøra, men nummerskiltene må
hver enkelt huseier kjøpe og sette opp.

Den 3.12.2015 ble det omadressert ca. 2300 matrikkeladresser til offisielle adresser
(veiadresser).
Det er kommet tilbakemelding fra Statens kartverk om at det må reises navnesak på
skrivemåten til 19 veier/områder.
Klager:
Vi har mottatt følgende klager på tildelte adresser;
1. Jan Eilertsen, Kjøpstad vil tilhøre «Kjøpstadveien» og ikke «Nordfjorden»
2. Anders Sørgård skriver at han har hus i «Stoppervik», ikke «Stokkbruvika». Her er det
reist «navnesak» på skrivemåten hos Statens kartverk. Det er defor tildelt et
midlertidig veinavn + nr.
3. Greta Aunan og Olaug Hansen, Inndyr klager på at de er tildelt adresse
«Amundhaugen» når de bor i «Varhaugen». Dette er rettet da det var en teknisk feil.
Skrivemåten til «Varhaugen» er det reist «navnesak» på. Det er tildelt midlertidig
veinavn + nr.
4. Gunnar Skjellvik klager på at «Skjelvika», er tildelt adresse «Kummeren». Her har
hyttefeltet mellom Skjelvika og Kummeren fått adresse, «Skjelvik», og resten av
området «Kummeren». Her er det reist navnesak på skrivemåten til «Kummeren».
Her må det vurderes en omadressering.
5. Gunnar Dahl, Våg klager på at han har fått adresse «Breivikveien».
6. Gregor Hiler mener det er misvisende med adresse Mellom-Sandnes på hele området,
og ønsker omadressering, med tilleggsadresse, «Myklebostad»
7. Per Risnes har klaget på skrivemåten til «Risneset» Skal ikke være Risnesset, som
tildelt.
8. Gry Hansen, Oldervika klager på at «Oldervika» ikke er brukt som adressenavn på
sørdelen av Inndyr.
9. Gunnar Tingvoll klager på bruken av «Leirvik»/»Leirvika» som områdeadresse, for
både hans eiendom og «Gjærde hyttefelt».
10.Inger Lise Rist, Saura klager på at hun er tildelt adresse til «Nygårdveien» og forslår
brukt «Kvitheiveien» der hun bor.
11.Anne Wiik, Saura klager på adressen «Røsnesveien 6», da hun bor på «Furumo Gård»
på Saura.
12.Terje Christensen, Asphaugen, Inndyr klager på tildelt husnummer.
13.Karin Larsen klager på bruk av veinavnet «Grindhågveien» på Nordarnøy. Hun mener
at man må bruke «Sandvikveien». (dette veinavnet er brukt på Sandhornøy). Det er
reist navnesak på skrivemåten her.
14.Hilmar Johansen og Tommy Vestblikk m.fl. ønsker ikke veinavnet «Leveråsen», men
«Jordbruksveien» på Våg.
15.Monica Johnsen, ønsker ikke veinavnet «Sandvikveien» i Følvika, men «Følvik».
16.Kennet Norum, Opsahl påpeker at skrivemåten «Døsveien» er feil og ønsker
«Døsaveien» eller «Opsahlbakken»
17.Øystein Kaspersen, Mårnes påpeker at skrivemåten «Vordberget» er feil. Skal være
«Vorberget».
18.Karen Holm Johansen, Seljeseth ønsker adresse «Nordmarka», og ikke «Smårotveien»
19.Oddvar Ingebrigtsen, Bodø har klaget på bruken av navne «Mælan» i Mevika.
Hyttefeltet som har fått dette navnet ligger ikke i området Mælan!
20.Åge Christensen, Inndyr har klaget på bruk av navnet «Breihaugen» på den del av
veien som går fra FV838 «Inndyrveien» og forbi «Industriområdet» på Inndyr.
21.Arnfinn Wiksaas, Nordarnøy har klaget på bruk av veinavnet «Bryggeskjæret», og
mener han skal ha adressen «Varden»

22.Tor P. Larsen, Hustad klager på skrivemåten «Heimerhustad», han mener det skal
være «Heimhustad».
23.Berit Knudsen, Skålsvik klager på at området ikke har fått adresse «Skålsvik» men
navnet «Nygårdveien».
24.Solveig Hansen, Kjelling klager på bruk av «Kjellingveien». Hun vil ha «Kjelling» som
adresse.

Øvrige meldinger fra folk går på eierskifter, og spørsmål om skilting, ikke mottatt brev om ny
adresse mm.

Vurdering av klagene;
Når det gjelder klagen fra Jan Eilertsen, Kjøpstad har vi rettet adressen slik at han har fått
tildelt; «Kjøpstadvein 15» i stedet for «Nordfjorden 5».
Når det gjelder klagen fra Anders Sørgård, vil skrivemåten til «Stoppervik» bli avgjort i
navnesak hos Statens kartverk.
Når det gjelder klagen fra Greta Aunan og Olaug Hansen er feilen rettet. De er tildelt
adressene 2 og 4 i «Varhaugen». Skrivemåten til «Varhaugen» må avgjøres i navnesak hos
Statens kartverk.
Gunnar Skjellvik har klaget på at gården «Skjelvika», er lagt til adressenavnet «Kummeren».
Hyttefeltet mellom de 2 gårdene har fått adresse, «Skjelvik». Og eiendommene langs
fylkesveien mot Kummeren har fått adresse «Kummeren». Vi er enige i at Skjellvika må ha
egen adresse. Hvis hele området skal hete «Skjelvika» må hyttefeltet omadresseres! Man kan
ha et annet navn enn Skjelvika på hyttefeltet, eller man kan f. eks. kalle vegen fra brua til
grensen mot Kummeren for, «Skjelvikveien».
Når det gjelder skrivemåten til Kummeren er det reist navnsak hos Statens kartverk.
Når det gjelder klagen fra Gunnar Dahl om at han ikke vil ha adresse «Breivikveien» vil
denne klagen ikke kunne tas til følge da det ikke er andre veialternativer i området. Når det
gjelder eiendommen, G/B 72/9 så kan man bruke tilleggsadressen «Volden».
Det er bestemt at Fylkesveien skal hete «Elias Blix vei» og veien til Breivik/Ytterosen skal
hete «Breivikveien» Hvis man skal skifte navn på «Breivikveien» må man få inn konstruktive
forslag som må behandles i aktuelle høringsinnstanser.
Klagen fra Gregor Hiler kan tas til følge, og vi anbefaler at man bruker det eksist. Navnet
«Myklebostad» som adresse for de 3 eiendommen på Myklebostad. I dag er alle adressert
med adresse «Mellom-Sandnes» fra FV 17 i Skaugvolldalen og til Mellom-Sandnes.
Når det gjelder skrivemåten på Risneset er det en feilskriving og det er rettet!
I klagen fra Gry og Arve Hansen, Inndyr hevder de at navnet «Oldervika» er et av de eldste
gårdsnavnene på Inndyr, og at det er beklagelig at det ikke er brukt som adressenavn. Vi er
enige i dette, og anbefaler at «sørdelen» av Inndyr får adressenavnet «Oldervika», dvs.
området fra Jelstad grense til avkjørselen mot «Kvithammarlia».
I klagen fra Gunnar Tingvoll fremkommer det at de mener ikke å ha «hørt om» dette
adresseprosjektet.

Prosjektet har vært ute på høringsrunde, og omskrevet på Gildeskål kommune hjemmeside,
etter gjeldende regler. Veinavnene er behandlet i de forskjellige «Lokalutvalgene» i
kommunen, og de har kommet til kommunen med forslag til veinavn. Vi er klar over at
«Leirvik» er navnet på en eiendom i området. På økonomisk kartverk over dette området er
eindommen G/B 8/6 benevnt som «Leirvika».
Vi er enige i at det kan virke rart å bruke navnet «Leirvika» på det aktuelle hyttefeltet, og
anbefaler at man finner et annet adressenavn på dette området.
Når det gjelder adresseringen langs veien ned til «Leirvik» er det 2 eiendommer langs denne
veien. Ved normal veinummerering vil hytten som man først kommer til få nr. 1 og huset
nedenfor nr. 3. Hvis det har noen betydning for eierne av eiendommen G/B 8/6 er det fullt
mulig å bytte om på disse nr.
Inger-Lise Rist klager på at hun har fått adresse «Nygårdveien». Hun foreslår «Kvitheiveien».
Hvis man skal endre dette må det nye veinavnet ut på høring. Eiendommene på «Nymoen»
som ligger like nord for 52/46, har fått adresse «Nygårdveien». Lokalutvalget i Nordfjorden
har foreslått navnet «Ospveien» på veien opp mot «Gammelskola». Hvis man skulle legget et
annet navn på denne veien med 4 adresser vil vi derfor foreslå «Ospveien».
Anne Wiik, som har gårdsbruk på Saura, klager på adressen «Røsnesveien 6». Adkomst til
denne eiendommen går fra Fylkesveien «Nygårdveien» og via det som er kalt «Røsnesveien».
Anne Wiik sitt gårdsbruk er den eneste adressen på venstre side av vegen til man kommer til
hyttefeltet på Røsnes. Hun ber om å få benytte gårdsnavnet «Furumo» som adressenavn. Vi
anbefaler at hun får; «Furumo Gård» som tilleggsadresse.
Når det gjelder ledige nr. langs vegen er vi nødt å avsette disse for å unngå problemer hvis
det skulle komme noen adresseverdige bygg i de ubebygde områdene langs denne vegen.
Bjørn Olav Jelstad har bedt om å få bruke «Flåttan» som tilleggsadresse på sin gård på
Jelstad.
Terje Christensen, Inndyr klager på at han har fått adresse nr. 5 og ikke 4 i Asphaugen.
Årsaken til dette er prinsippet om oddetall på venstre side av veien. Vi starter med 1 ved
FV838 «Inndyrveien» og følger veien opp til høyre. Da blir det 1, 3, 5..... Her blir det ingen
endring. Klagen kan ikke tas til følge.
Karin Larsen har eiendom på Nordarnøy. Hun klager på bruken av navnet «Grindhågveien»
på den kommunale veien på øya. Hun har hus i Sandvika, og ønsker at man bruker
«Sandvikveien». Nå er det slik at dette veinavnet er i bruk på Sandhornøya, og da har
«Stadnavntjenesten» i Statens kartverk foreslått brukt «Grindhaugveien/hågveien». Vi har
fått anmerkning på bruk av dette navnet fra John Kristian Karlsen også!
Hvis annet navn skal brukes må vi få inn forslag om det, og sende inn navnet for godkjenning
i kartverket. «Grindhågveien» er sendt inn til navnesak hos Statens kartverk for å avklare
skrivemåten.
Hilmar Johansen m.fl. har sendt inn anmerkninger på bruk av navnet «Leveråsen» brukt på
veien som går fra FV472 «Elias Blix vei» ved Helsehuset i Dalan og kommer ut mot FV472
lenger sør på Våg. Klagerne viser til at denne veien kalles «Jordbruksveien», og mener at
dette veinavnet må brukes som adressenavn. Vi har ingen anmerkninger til det, og anbefaler
at man skifter veinavn her.
Monica Johnsen i Følvik, klager på bruk av «Sandvikveien» i Følvik. Hun mener at man skal
bruke adressenavnet «Følvik» her, og vi har ingen spesielle motforestillinger til det. Da må

man evt. flytte starten på «Sandvikveien» i grensen mellom Følvik og Sandvik.
Bruken/skrivemåten av navnet Følvik må godkjennes hos Statens kartverk.
Kennet Norum har klaget på skrivemåten av «Døsveien», rett navn skal være «Døsaveien».
Dette blir rettet opp. Ang. andre anmerkninger om bruk av «Sørfjordveien» så vil alle
adresser være søkbare for utrykningskjøretøyer på GPS og kart, slik at det ikke skal ha noen
betydning hva adressen heter!
Øystein Kaspersen, Mårnes har henvendt seg til kommunen ang. skrivemåten på
«Vorbereget», skal ikke skrives «Vordberget». Dette er rettet opp i matrikkelen.
Karen Holm Johansen, Seljeseth har klaget på adresseringen. Hun vil ikke ha adresse
«Smårotveien» da hun bor i «Nordmarka». Det skal være gitt tilbakemelding til
kommunen, gjennom lokalutvalget om dette, men det har tydeligvis oppstått en feil i
systemet. Vi har ingen motforestillinger om at vi endrer adressen til «Nordmarkveien»
Statens kartverk har godkjent «Smårotveien» som går ut mot neset Småroten, men
kommunen kan sende «Nordmarkveien» til godkjenning hos stadnavntjenesten i kartverket
da det er et ønske fra beboerne i området.
Oddvar Ingebrigtsen har klaget på bruken av «Mælan» i Mevik. Adressenavnet er brukt på
hyttefeltet som i reguleringsplanen hette «Mevikstranda hyttefelt». Området Mælan ligger
mellom eiendommene G/B 2/30 og 2/16 i Mevik. Det vil vel si området nord for kapellet og
kirkegården i Mevika, og ned mot sjøen, og litt lenger østover.
På økonomisk kartverk står det «Melansjøen» rett nedenfor eiendommen G/B 2/97 og 2/19.
I lokalutvalgets forslag er veien til hyttefeltet kalt «Hytteveien», så her må det ha skjedd
en feil ved tildeling av adresseparsell. Dette vil bli rettet opp i matrikkelen, og berørte parter
vil bli tilskrevet. Vi anbefaler at man bruker veinavnet «Hytteveien». Kommunen må få
navnet godkjent hos Statens kartverk før det kan tas i bruk.
Åge Christensen, Inndyr har klaget på valg av veinavn på kommunal veg fra FV838
«Inndyrveien» og forbi «Industriområdet» på Inndyr mot «Berihaugen». Her har man kalt
hele området for «Breihaugen», og vi er enige i at det er misvisende og feil. Vi må derfor
tildele et nytt navn på denne veistrekningen fra FV838 og til man kommer til Breihaugen.
Når det gjelder klagen fra Arnfinn Wiksaas, så ligger hans eiendom «Varden» langs den
private veien som går til «Bryggeskjæret». Det var derfor naturlig å adressere eiendommen
til denne veien, og kommunen har fått inn det navneforslaget på veien. Når det gjelder
skrivemåten på veien er det reist navnesak hos Statens kartverk. Når det gjelder navnet
«Varden» kan det brukes som tilleggsadresse på Wiksaas sin eiendom.
Når det gjelder skrivemåten til «Heimerhustad» er det det forslaget som er kommet inn til
kommunen. Hvis noen annen skrivemåte skal benyttes må man få det nærmere avklart.
Berit Knudsen, Skålsvik spør hvorfor «Skålsvik» ikke er brukt som adresse, og synes det er
unaturlig med «Nygårdveien» her. Viser til at «Saura» har fått egen adresse. Her må man ta
en avgjørelse på om det skal gjøres en endring. Eiendommene fra Kjøpstad til Ertenvåg,
langs FV 17 har jo fått tildelt adresse «Nordfjorden», og eiendommene langs FV474 fra
Skålsvik til Ertenvåg «Nygårdveien». «Skålsvik» kan brukes som adresse, men de vil føre til
litt «kaos» i adresseringen langs fylkesveiene. Vi anbefaler at vi bruker tildelt adresse.
Stedsnavnet «Skålsvik» vil fortsatt eksistere, og kan muligens benyttes som tilleggsadresse?
Solveig Hansen skriver at det er unaturlig med adressen «Kjellingveien» på «Kjelling». Det vil
ikke være vanskelig å endre dette. Når det gjelder skrivemåten er den godkjent både for
Kjelling og Kjellingveien.

Konklusjon:
Gildeskål kommune må innhente nye navneforslag for følgende veier/områder;







«Skjelvika» fra FV472 ved Sandhornøybrua og til grensen mot Kummeren. Bør
hyttefeltene adresseres med egne navn?
«Breivikveien» på Våg, og videre utover «Ytterosen» og «Limskjerneset». Vi har fått
forslag til noen veinavn ute i hyttefeltene.
«Gjerde hyttefelt» må få nytt navn. Skal ikke ha adresse «Leirvika». Vi tar klagen fra
Gunnar Tingvoll til følge.
«Grindhågveien» på Nordarnøy kan endres hvis man kommer med nytt navneforslag.
Veiadressen «Sandvikveien» kan ikke brukes på Nordarnøy da den er brukt på
fylkesveien mellom Følvik og Sandvik på Sandhornøya.
Veien fra «Inndyrveien» og forbi industriområdet på Inndyr (mot Breihaugen) må ha
nytt navn, Vi tar klagen fra Åge Christensen til følge. Nytt navneforslag må innhentes
og godkjennes.

Følgende endrede/nye vei/områdenavn godkjennes;











«Myklebostad» tas i bruk som adresse for den gården.
«Oldervika» godkjennes som områdenavn på sørdelen av Inndyr.
«Ospveien» kan godkjennes for vei-arm opp mot den gamle skolen på Saura, men det
er kun 4 adresser langs veien så man kan vurdere dette nærmere.
Anne Wiik får bruke tilleggsadressen «Furumo Gård»
Bjørn Olav Jelstad får bruke tilleggsadressen «Flåttan» evt. «Flåttan Gård», på Jelstad
«Døsaveien» på Opsahl godkjennes.
«Nordmarkveien» på Seljeseth godkjennes, som erstatning for «Smårotveien».
«Hytteveien» godkjennes som erstatning for «Mælan» i Mevika. Vi tar klagen fra
Oddvar Ingebrigtsen til følge.
«Jordbruksveien» på Våg godkjennes som veinavn.
Adressen«Kjellingveien» endres til «Kjelling».

Når det gjelder videre adressering gjenstår spesielt områdene; Fleinvær (Mevær, Sørvær,
Langholmen, Kjønnøya......), Fugløya, Fleina, Femris, Okslia,Telnes, Kvarsnes, Kvarsvika,
Grytvika, Sirivika, Leirvika, og deler av Sundsfjordfjellet. Der det er veier vil man adressere
fra off. kai og innover øyene.
Her bruker man gårdsnavnet som adresse hvis mulig.

