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SAKSUTSKRIFT
Arkivsak-dok.
20/03702-12
Saksbehandler Martin Roald Waagen

Veinavn på 3 adresseparseller i Kårvåg boligfelt

Saksgang
1 Livsløpsutvalget

Møtedato
06.09.2021

Saknr
7/21

Livsløpsutvalget har behandlet saken i møte 06.09.2021 sak 7/21
Møtebehandling
Ingen tilleggsforslag

Votering
Enstemmig

Livsløpsutvalgets vedtak
Med hjemmel i Matrikkelloven og Lov om stadnamn, vedtas navnekomiteens forslag av 31.05.21 til
veinavn for de 3 adresseparsellene i Kårvåg boligfelt slik parsellene framgår av kartet i
saksutgreiingen.

 Adresseparsell A (adressekode 6024): Årviknesveien
 Adresseparsell B (adressekode 6025): Buskardveien
 Adresseparsell C (adressekode 6026): Buledveien
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Veinavn på 3 adresseparseller i Kårvåg boligfelt
Kommunedirektørens innstilling:

Med hjemmel i Matrikkelloven og Lov om stadnamn, vedtas navnekomiteens forslag av 31.05.21 til
veinavn for de 3 adresseparsellene i Kårvåg boligfelt slik parsellene framgår av kartet i
saksutgreiingen.
 Adresseparsell A (adressekode 6024): Årviknesveien
 Adresseparsell B (adressekode 6025): Buskardveien
 Adresseparsell C (adressekode 6026): Buledveien

Saksopplysninger

Saken gjelder fastsetting av veinavn på 3 adresseparseller i nye Kårvåg boligfelt. Feltet er under
opparbeidelse.

Bakgrunn og hjemmel:

Alle bygninger som skal brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller
publikumsrettet virksomhet, skal ha veiadresse med husnummer (adressenummer). Etter lov om
eiendomsregistrering (matrikkelloven) er det kommunen som fastsetter offisiell adresse.
Livsløpsutvalget er etter vedtatt delegasjonsreglement kommunens navnemyndighet og har
ansvar for navnsetting og herunder å gjøre vedtak om skrivemåten av sted- og adressenavn etter
reglene i lov om stedsnavn.
Når kommunen skal gjøre navnevedtak har navngivingsprosessen to sider. Det første gjelder valg av
navn, altså hva de aktuelle gate- og veistrekningene (adresseparsellene) skal hete. Her må en særlig
ta hensyn til kapittel 12 i matrikkelforskriften. Den andre gjelder hvordan navnet skal skrives. Her må
en forholde seg til stedsnavnloven. For den siste fasen har Språkrådet og Kartverket en avgjørende
rolle.
Kommunestyret vedtok 22.10.12 «Lokal forskrift om adressering». I medhold til denne forskrift er
kommunedirektøren kommunens «adressemyndighet» og Livsløpsutvalget kommunens
«navnemyndighet». «Adressemyndigheten» bestemmer hvilke veier eller områder som utgjør en
adresseparsell. «Navnemyndigheten» bestemmer navn og skrivemåte på de enkelte
adresseparsellene.
Valg av adressenavn er et vanlig politisk vedtak i kommunen som ikke er gjenstand for formell klage.
Etter stedsnavnsloven er det bare skrivemåten av adressenavn som kan påklages og ikke selve
navnevalget. Klage over skrivemåten på navn reguleres av stedsnavnloven § 12, hvor det blant annet
framgår hvem som har klagerett.

Prosessen:

Livsløpsutvalget har i denne saken selv hatt rollen som navnekomite og komitearbeidet er blitt
gjennomført samtidig som utvalget hadde sine ordinære møter.
Administrasjonen sendte i november ut en forespørsel til eier av feltet samt aktuelle naboer, lag og
foreninger med ønske om navneforslag på de 3 parsellene som administrasjonen hadde foreslått.
Fristen ble satt til 06.01.21. Dette ble også kunngjort på kommunens hjemmeside.
Vi mottok forslag fra 3 forskjellige. Disse var fra:
 Anders Kalvøy (ak)
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 Guri Utheim (gu)
 Ungdomslaget Utheim (uu)
Det er kun Anders Kalvøy som har begrunnet sine forslag. Begrunnelsen er tatt med i oversikten:
Administrasjonen (adm) supplerte med et nytt forslag på parsell A.
Adresseparsell A:
 Kvernhusdalsveien (gu)(uu)
 Trønesveien (ak)
Begrunnelse: «Dette fordi bukta i enden av veien heter Trønesbukta. Neset mot NØ heter
Trøneset.»
 Årviknesveien (adm)
Begrunnelse: «Anser at denne veien fører mer ut til neset lengre ute i vågen enn til
Trøneset»
Adresseparsell B:
 Buskardsveien (uu)
 Buskar(d)sveien (gu)
 Buskarveien (ak)
Begrunnelse: «Fordi hele området der byggefeltet ligger heter fra gammelt av Buskaret.»
Adresseparsell C:
 Litjdalsveien (uu)
 Littledalsveien (gu)
 Buleveien (ak)
 Begrunnelse: «Fordi den høyeste haugen der heter Bulehaugen. Bulenavnet kom av at
det var haugen ved steinutgarden og leet (grinda) som ble brukt til buskapen. Dette leet
ble også brukt når folk gikk fra Rangøya og Kalvøya til Kårvåg. Stien gikk der før veien til
Staurneset / Rangøya kom.»

Kartutsnitt:
Kart som viser parsellene m/reguleringsplanen uten flater i bakgrunnen:

side 3 av 5

Utsnitt fra Fylkesatlas hvor opplysninger fra stedsnavnprosjektet er registrert:

Nye veinavn skal godkjennes av Språkrådet. Alle navneforslagene ble derfor sendt over til Språkrådet
til uttalelse. Vi fikk svar 06.04.21. Svarbrevet er lagt ved.
Navnekomiteen behandlet forslagene i sitt møtet 31.05.21. Med bakgrunn i Språkrådets uttalelsene
ble de enkelte forslag drøftet før det til slutt ble tatt en bestemmelse.
Komiteens endelige innstiling ble:
 Adresseparsell A (adressekode 6024): Årviknesveien
 Adresseparsell B (adressekode 6025): Buskardveien
 Adresseparsell C (adressekode 6026): Buledveien
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Forslagene er i tråd med Språkrådets uttalelse. Adressekodene er tilføyd av administrasjonen
Lovgrunnlag og veiledere mm.:
 Lov om eigedomsregistering (matrikkelloven)
 Forskrift om eigedomsregistrering (matrikkelforskriften)
 Lov om stadnamn (stedsnavnloven)
 Forskrift om skrivemåten av stadnamn
 Kartverkets adresseveileder
 Sentralt stedsnavnregister (SSR)
 Lokal adresseforskrift for Averøy, 22.10.12
 Adresseplan for Averøy kommune, 08.11.12

Vedlegg

Nye veinavn i Kårvåg boligfelt – tilråding
RETT UTSKRIFT
DATO 20.september.2021
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