Arkivsaknr:
Arkivkode:
Saksbehandler:

2015/1289
L12
Bjørnar Thoresen

Saksgang

Møtedato

Formannskapet

08.06.2016

NYE VEINAVN I GILDESKÅL TIL GODKJENNING/KLAGE PÅ TILDELTE VEINAVN

Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune godkjenner de nye vei-/områdenavnene som er foreslått.
Når det gjelder klage fra Oddvar Ingebrigtsen om å bruke adressenavnet «Mælan» på deler
av Mevik, tas den ikke til følge da disse eiendommene har dirkete avkjørsel fra «Mevikveien».

Bakgrunn for saken:
I forbindelse med klage på tildelte veinavn, samt manglende veinavn i enkelte områder,
legger vi fram nye navneforslag til behandling i formannskapet. Saken er oversendt til
lokalutvalgene, og noen hytteforeninger. Vi har fått tilbakemelding fra noen av disse, og
foreslår veinavn, der vi ikke har fått respons.

Vurdering:
Klager;
Vi fikk klage fra Gunnar Dahl ang. bruk av «Breivikveien» til hans eiendom. Vi har
imøtekommet denne klagen og foreslår et nytt veinavn på stikkveien inn til ham;
«Berglundveien».
Klage fra Oddvar Ingebrigtsen ang. av adressetildeling for området G/B 2/30 til 2/16 i
Mevika, som han påpeker at det heter «Mælan» Disse eiendommen har direkte avkjørsel til

«Mevikveien», og vi mener at vi derfor ikke kan begynne å legge et nytt vei-/områdenavn for
de aktuelle eiendommene.
Klage fra Tor P. Larsen, Hustad om bruk av adressen «Heimerhustad». Dette er et
navneforslag som er kommet fra «Hustad velforening» og vi har ikke mottatt andre
adressenavn for dette området.
Nye veinavn;
På Inndyr har vi bedt Lokalutvalget å finne et navneforslag for «Industriområdet» på
Vannsletta. Vi har fått inn følgende navneforslag; «Solvikvatnveien» og «Solvikvatnet».
Årsaken til at vi trenger nytt navn på dette området er at det i dag er adressert under
«Breihaugen» og det er en unaturlig løsning. I dag står det et veiskilt ved innkjøringen til
området; «Vannsletta Industriområde». Hvorfor dette områdenavnet ikke er vurdert tidligere
kan vi ikke si noe om, men vi synes at det er det beste navnet å bruke for dette området.
Solvikvatnet blir et litt «rart» navn på et Industriområde. «Solvikvatn-veien», er litt bedre,
men «Vannsletta Industriområde» er å foretrekke.
I tillegg har vi fått innspill om å endre adressenavnet «Gambakken» til «Ottarsletta».
Gambakken er nok et gammelt navn for området, mens «Ottarsletta» er et navn brukt på
folkemunne etter siste eier (Ottar Blix). Vi foreslår at «Gambakken» opprettholdes som
adresse for dette området.
For nytt boligområde i «Solvikhaugen», foreslår vi at adressenavnet blir; «Solvikhaugen»,
langs vei nr. 3 i sør.
På Nordarnøy har vi fått klager på bruken av «Grindhågveien» og «Bryggeskjæret». Når det
gjelder området mot «Bryggeskjæret» heter Arnfinn Wiksaas sin eiendom «Waren». Han
ønsker «Varden» som adressenavn. Lokalutvalget for Arnøyene har behandlet saka, og
foreslår at «Grindhågveien» endres til; «Arnøyveien», altså en forlengelse av Arnøyveien, og
at stikkveien til «Bryggeskjæret» også legges til «Arnøyveien». Vi er enige i dette. «Varden»
kan hvis ønskelig benyttes som tilleggsadresse på Wiksaas sin eiendom.
Gjærde hyttefelt; Vi har tidligere behandlet klagesak ang. bruken av «Leirvika» som adresse
for dette området. Vi har nå fått innspill fra hytteforeningen, og grunneieren i området om
følgende navn; «Skarvhammeren», «Olderveien» og «Olderen» for området. Både
Skarvhammeren og Olderen er navn som ligger i dette området, så begge navnene kan
brukes. Da «Skarvhammerbukta hyttefelt» ligger litt lenger mot vest, synes vi det kan være
greit og ikke bruke «Skarvhammeren» på dette hyttefeltet, og tilrår derfor «Olderveien» eller
«Olderen» som adressenavn her.
Skaugvolløya; Her er dette navnet til behandling som navnesak hos Kartverket.
Hytteforeningen ønsker primært brukt, «Skaugvolløya» som adresse, men deler av området
foreslås også navngitt som; «Laksbuneset» og «Ørntuva». Når det gjelder Skaugvolløya,
foreslår vi i alle fall at det blir omadressert her. Vi foreslår også at «Hamneset» blir egen
adresse.
Våg; På Våg er det behov for en omadressering i området Breivik/Ytterosen, Limskjærneset. I
tillegg er nye områder «Finnvika» og «Finnvikhaugen» kommet til. Her foreslår vi at vi bruker
veiadressene; «Ytterosen», «Limskjærneset», «Finnvika» og «Finnvikhaugen». Da vil det
være naturlig at «Breivikveien» stopper ved Johnny Henriksens eiendom. (Kommunal vei).
(se vedlagt kart). Dvs. at noen av hyttene/rorbuene som har fått tildelt «Breivikveien»
omadresseres!
Vi har fått tilbakemelding fra hytteforeningen på Limskjærneset v/Olaf Antonsen, om at
«Limskjærneset» ønskes som adressenavn.

Saura; Her har vi bedt om innspill på navn på den kommunale veien fra Fylkesveien og fram
til «Furumo Gård» (Anne Wiik). Vi har ikke mottatt noen konkrete forslag til veinavn enda.

Konklusjon:
Følgende veinavn godkjennes;
Inndyr: «Vannsletta Industriområde» og «Solvikhaugen»
Gjærde: «Olderveien»
Nordarnøy: «Arnøyveien»
Våg: «Limskjærneset», «Ytterosen», «Finnvika» og «Finnvikhaugen»
Skaugvoll: «Skaugvolløya», «Laksbuneset» og «Hamneset»
Klager;
«Mælan» godkjennes ikke som eget områdenavn i Mevika, da eiendommene i området
grenser til/har direkte avkjørsler til «Mevikveien».
Gunnar Dahl får eget navn «Berglundveien» på veien fra «Breivikveien» og inn mot hans
eiendom.
Da vi ikke har alternative navneforslag for «Heimerhustad», vil dette adressenavnet måtte
brukes til nytt navneforslag evt. Kommer inn.
Disse nye navnene må til godkjenning hos Statens kartverk ang. skrivemåten mm.

