
 

 

    

Saksutredning 

  Arkivreferanse: 2022/265-6 

Saksbehandler: Dag Ivar Lillevik 

 

Sakens gang 

Saksnummer Møtedato Utvalg 

  Formannskapet 

  Kommunestyret 

 

Fastsetting av nye adresse-/vegnavn i Nesna kommune 

Rådmannens anbefaling 

Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:  
Det vises til vurderinger og foreslåtte adressenavn i saksfremlegget. Med hjemmel i lov om stadnamn 
§ 7 vedtas navneforslag og parsellinndeling som foreslått i saksfremlegget.  
 
For adresseparsell 3000 (Skagavegen/Handnesøyvegen) vedtas adressenavnet: __________________ 
 
Vedtak av adressenavn for adresseparsell 2000 og 4000 utsettes til navnesak reist av 
Språkrådet/Kartverket er fullført. 
 

 

Vedlegg 
1 Lokal høring - adressenavn og parseller  
2 Saksfremlegg formannskapet - sak 21_61  
3 Høringsuttalelse Språkrådet  

  



 

 

Bakgrunn for saken 

Med hjemmel i matrikkelloven og lov om stadnamn har Nesna kommune vedtatt å starte navnesak 
for veger og områder i kommunen som ikke allerede er tildelt adressenavn. Formålet med arbeidet 
er å fastsette vegnavn og etter det tildele adressenummer i alle områder hvor det i dag er tildelt 
matrikkeladresser (gnr./bnr.). Områdene som omfattes av navnesaken er Nesnastranda, 
Strandlandet, Hugla, Handnesøya og Tomma. 
 
Som grunnlag for prosessen utarbeide administrasjonen forslag til adresseparseller og vegnavn. 
Forslagene ble sendt på lokal høring der innbyggerne ble invitert til å komme med alternative 
navneforslag og eventuelle merknader til inndelingen i parseller. Lokalutvalgene på øyene fikk 
forslagene direkte tilsendt og ble spesielt oppfordret til å komme med sine synspunkt. 
 
Etter høringsfristen ble innkomne merknader gjennomgått og kommentert av administrasjonen før 
saken ble sendt til formannskapet, som i sak 61/21 vedtok å sende navneforslagene over til 
Språkrådet for tilråding av navnevalg og skriveform. 
 
Kommunene har nå mottatt tilråding fra Språkrådet. Som en følge av innspillene i høringsrunden har 
Språkrådet bedt Statens Kartverk om å starte navnesak for navnene Hugla, Tomma og avleda navn i 
Nesna kommune. Navnesak er en omfattende prosess med annonsering av høring, og 
saksbehandling både hos kommunen og Statens kartverk. For å holde fremdrift i adressetildelingen 
foreslås det å utsette behandling av vegnavn som er berørt av navnesaken, mens resten av 
vegnavnene legges frem for endelig behandling nå. Vegnavnene som utsettes blir da parsellnr. 2000 
– Huglavegen og parsellnr. 4000 – Tommavegen. 
 

Vurdering 

Kommunens hjemmel til å vedta adressenavn følger av lov om stadnamn § 7. 
Forslag til navnevedtak legges frem for formannskapet til behandling og anbefalinger til 
kommunestyret. Vedtaksmyndighet i navnesaker er kommunestyret og det fremgår ikke klart av 
delegeringsreglementet at den er delegert til formannskapet. 
 
Vurderingen bygger på følgende sentrale dokument som følger vedlagt: 

1. Høringsdokument, lokal høring (kart, parsellinndeling og navneforslag) 
2. Saksfremlegg formannskapet sak 61/21 (vurdering av innkomne høringsuttalelser) 
3. Språkrådets tilråding (tilrådde navnevalg og skriveformer) 

 
Språkrådets uttalelse med begrunnelser følger altså vedlagt. Tabellen nedenfor viser en opplisting av 
parsellnummer, navnealternativer (administrasjonens forslag med sort, høringsuttalelser med blått), 
Språkrådets tilrådde alternativer og forslag til vedtak med begrunnelse. 

Adresse-
parsellnr. 

Navneforslag Språkrådets  

tilråding 

Forslag endelig navnevedtak 

1110 Movegen 

Nesnastranda 

Sjonfjellvegen 

Movegen 

Nesnastranda 

Sjonfjellvegen 

Movegen 

Begrunnelse: Språkrådet godkjenner alle 
forslag, men tilrår Movegen slik at ikke 
samme veg deles opp i flere parseller. 

1190 Strandlandsvegen Strandlandsvegen Strandlandsvegen 



 

 

1250 Kvassneset 

Kvassnesvegen 

Kvassneset 

Kvassnesvegen 

Kvassneset 

Begrunnelse: Godt innarbeidet stedsnavn og 
navn på boligfeltet. 

1255 Longsetvågvegen 

Botnnesvegen 
Industrivegen 
Langsetvågvegen  

Botnnesvegen 
Industrivegen 
Longsetvågvegen  

Industrivegen 
Begrunnelse: Innarbeidet som vegnavn i 
området siden vegen ble bygd i 1997. 
Omtalt som industrivegen i kommunal 
saksbehandling og forvaltning. Skiller 
seg klart fra Longsetvegen. 

1260 Skogsøyvegen Skogsøyvegen Skogsøyvegen 

Begrunnelse: Innarbeidet vegnavn fra 
gammelt av.  

Merknad: Skille mellom Skogsøyvegen og 
Longsetvegen flyttes til kryss avkjøring mot 
naustene i Longsetvågen. Se detaljer senere 
i saksutredningen. 

1265 Longsetvegen 

Oppegårdsveien 
Langsetveien 
Longsetveien 

Longsetvegen 
Skogsøyvegen 

Longsetvegen 

Begrunnelse: Se Språkrådets vurdering. 
Longset er vedtatt primærnavn og 
kommunen er pliktig å bruke formen ved 
avledede navn (ref. lov om stadnamn). 
Formen «veg» er forutsatt brukt i hele 
kommunen. 

Merknad: Skille mellom Skogsøyvegen og 
Longsetvegen flyttes til kryss avkjøring mot 
naustene i Longsetvågen. Se detaljer senere 
i saksutredningen. 

1270 Einmovegen 

Vikavegen  

Einmovegen 
Vikvegen 
Vikavegen 

Einmovegen 
Begrunnelse: Vegen fra avkjøring FV17 til 
Einmoen har vært benevnt Einmovegen 
siden den ble bygd på 1970-tallet. Vegen 
videre fra Einmoen til Lillevik har fra 
gammelt av vært benevnt Vikavegen. 
Einmovegen foreslås brukt på hele 
vegstrekningen. 

2000 Huglavegen Navnesak reises Behandling utsettes 

Begrunnelse: Se Språkrådets uttalelse. 

2001 Svalengvegen Svalengvegen Svalengvegen  

2002 Hauglandvegen Hauglandsvegen Hauglandsvegen  
Begrunnelse: Språkrådets anbefaling  



 

 

«Vi viser til navneforslaget 
Strandlandsvegen som har binde-s, og tilrår i 
tråd med dette heller skrivemåten 
Hauglandsvegen». Se også anbefalingen 
Forsland-/Forslandsvegen. 

2003 Nordsjøbukta 
Nordsjøbuktvegen 

Nordsjøbukta 
Nordsjøbuktvegen 

Nordsjøbukta 
Begrunnelse: Navngis etter bukta/området. 
Uklart vegnett som består av flere lange 
sideveger.  

2004 Storvika 

Enga 

Storvika 

Enga 

Storvika 

Begrunnelse: Navngis etter vika/området. 
Storvika blir mest presis i forhold til 
bebyggelsen. 

3000 Handnesøyvegen 

Skagavegen 

Handnesøyvegen 
Skagavegen 
Skagvegen 

Skagavegen eller Handnesøyvegen 

Begrunnelse: Skagavegen er foreslått av 
lokalutvalget. Navnet viser til at vegen går til 
Skaga på innerenden av Handnesøya. 
Navnet kan virke fornuftig ettersom 
Handsteinvegen foreslås som vegnavn på 
yttersiden av øya. Samtidig bryter det med 
navnevalgene på de andre øyene der 
hovedvegstrekningen gis navn etter øya. 

Her må den politiske vurderingsevnen og 
beslutningsviljen settes på prøve.. ;) 

3001 Handsteinvegen Handsteinvegen Handsteinvegen 

3002 Sauravegen 

Vikaveien  

Sauravegen 

 

Vikavegen 

Begrunnelse: Vikavegen foreslås både av 
lokalutvalget og enkeltperson. Vika er lokalt 
innarbeidet steds-/bruksnavn og brukt av 
butikken (Vika hendel). Tidligere het 
butikken Saura handel og kaiet benevnt 
Saura kai. Saura er vel det mest kjente 
navnet i området, men omfatter kanskje et 
større område? 

3003 Størkevika Størkevika  Størkevika  

4000 Tommavegen Navnesak reises Behandling utsettes 

Begrunnelse: Se Språkrådets uttalelse. 

4001 Forslandvegen Forslandsvegen Forslandsvegen  
Begrunnelse: Språkrådets anbefaling  
«Skrivemåten bør være med binde-s som i 
de andre sammensetningene med Forsland-



 

 

.». Se også anbefalingen Haugland-
/Hauglandsvegen og Strandlandsvegen. 

4002 Skeivstadvegen 

Skjefstadvegen 
Skjeivstadvegen  
 

Skeivstadvegen Skeivstadvegen  
Begrunnelse: Se Språkrådets uttalelse. 

4003 Alsøyvegen Alsøyvegen Alsøyvegen 

4004 Husbyvegen Husbyvegen Husbyvegen 

4005 Husbyneset 

Neset 

Nesvegen 

Husbynesvegen 

Husbyneset Husbyneset  
Begrunnelse: Se vurdering i lokalt 
høringsdokument og Språkrådets 
uttalelse. 

4006 Osvegen 

Osenvegen 

Osvegen Osvegen 

Begrunnelse: Språkrådets vurdering er 
«Etter reglene skal ubøyd form brukes som 
forledd i sammensatte stedsnavn.» 

4007 Helgågvegen Helgågvegen Helgågvegen 

 
Om skillet mellom parsellene Longsetvegen og Skogsøyvegen 
Skillet mellom parsel 1265 - Longsetvegen og parsell 1260 - Skogsøyvegen foreslås altså endret i 
forhold til hva som ble skissert i den lokale høringen. 
 

 
Kartutsnitt fra lokal høring 
 



 

 

Delingspunktet foreslås flyttet til avkjøringen mot naustene i Longsetvågen. Begrunnelsen følger 
både av høringsinnspill, vegutbyggingen over tid og forholdet mellom bebyggelsen og områdenavn.  
Frem til ca. 1940 var vegen ned mot Longsetvågen en del av det gamle vegsystemet på Longset og en 
viktig adkomst mot havna og sjøen. Avgreningen mot Skogsøye er en mye nyere veg som ble bygd 
etter at brukene utover mot Skogsøy ble utparsellert fra midten av 1940-tallet og utover. Historisk er 
dette altså to ulike veger. Ved å legge skillet som foreslått vil all bebyggelse rundt Longset få adresse 
til Longsetvegen og bebyggelsen langs den nyere vegen mot Skogsøya få adresse til Skogsøyvegen. 
Antall husstander og samlet veglengde vil da bli noenlunde i henhold til anbefalingen i Kartverkets 
adresseveileder. 
 

 
Foreslått nytt skille for vegnavn markert med rødt 
 
Om forslaget om egen adresseparsell til Remmen 
Oppsitterne på Remmen har i sin høringsuttalelse krevd at vegen fra FV17 og opp til gården Remmen 
blir egen adresseparsell med navn Remmenveien. Forslaget er tatt med, og kommentert, i 
saksfremlegget til sak 61/21. Språkrådet har i sin uttalelse tilrådd at vegen i tilfelle bør hete 
«Remvegen» (se begrunnelse i uttalelsen).  
Slik forslaget til øvrige parseller nå foreligger vil dette bli en kort parsell med få adressepunkt, og kan 
sammenlignes med eksempelvis vegen opp til Handå som også adresseres til Movegen. Vegen 
foreslås ut fra dette ikke opprettet som egen parsell, men adressert til Movegen. 
 



Lokal høring – fastsetting av nye adresse-/vegnavn i Nesna kommune 
 
Med hjemmel i matrikkellova og stadnamnlova har Nesna kommune vedtatt å starte navnesak for 
veger og områder i kommunen som ikke allerede er tildelt adressenavn. Formålet med arbeidet er å 
fastsette vegnavn og etter det tildele adressenummer i alle områder hvor det i dag er tildelt 
matrikkeladresser (gnr./bnr.). 
 
Områdene som omfattes av navnesaken er Nesnastranda, Strandlandet, Hugla, Handnesøya og 
Tomma. 
 
For områdene er det utarbeidet forslag til adresseparseller og vegnavn som her sendes ut på lokal 
høring.  En adresseparsell er en vegstrekning/område som gis felles adressenavn. Forslag til 
inndelingen av adresseparsellene tar utgangspunkt i Kartverkets veiledning om at kortere sideveger 
med få hus adresseres til hovedvegen de går ut fra. 
 
Navneforslag tar i hovedsak utgangspunkt i kjente stedsnavn, og skriveformen som er godkjent av 
stedsnavntjenesten i Språkrådet, samt registrert i Sentralt stadnamnregister. Skriveformen -veg 
(alternativt -vei) er brukt fordi dette er en språknøytral form og er brukt i alle eksisterende vegnavn i 
Nesna. 
 
Forslagene sendes nå ut på lokal høring der kommunen ber om innspill til parsellene og 
navneforslagene. Innspill sendes Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna eller 
postmottak@nesna.kommune.no innen 23.10.2021. 
 
Høringsdokumenter: 
Hugla, forslag til adresseparseller og navn 
Handnesøya, forslag til adresseparseller og navn 
Tomma, forslag til adresseparseller og navn 
Nesnastranda, forslag til adresseparseller og navn 
Strandlandet, forslag til adresseparseller og navn 
 
Henvisinger: 
Kartverket, adresser 
Språkrådet 
Lov om stadnamn 
Matrikkelforskriften kap. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:postmottak@nesna.kommune.no
https://www.kartverket.no/eiendom/adressering
https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/Stedsnavntjenesten/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-864#KAPITTEL_3


Strandlandet – adresseparseller og vegnavn 
 
 

 
 
 
For Strandlandet foreslås det bare opprettet 1 adresseparsell 
 

Adresseparsellnr. 1190 

Parsell Hele fylkesveg 7380 fra kryss Strandvegen/Strandlandsvegen og 
frem til Hammarøya.  

Forslag veg-/områdenavn Strandlandsvegen 

Alternativt forslag Ingen 

Kommentar På fylkesveg 7380, strekningen Nesna kirke til kryss Strandvegen ved 
Fallet, ble navnet «Strandlandsvegen» vedtatt i 1970. Samme 
fylkesveg fortsetter videre fra kryss Strandvegen og frem til 
Hammarøya. 
Navnet foreslås videreført på denne strekningen. Ingen sideveier 
oppfyller kriteriene for egen adresseparsell. 
Strandlandet er ikke registrert som et godkjent navn i Sentralt 
stadnamnregister, men er lokalt et innarbeidet områdenavn på 
bygda og området vegen går gjennom. 
Vegnavnet er allerede godkjent brukt. Skrivemåten på 
primærnavnet Strand (navnegård) er oppført som godkjent og 
tilrådd i Sentralt stadnamnregister. 

 
 
 
 
 

1190 



Nesnastranda – adresseparseller og vegnavn 
 

  

 
For Nesnastranda foreslås det opprettet 6 adresseparseller. 
 

Adresseparsellnr. 1110 

Parsell Hele fylkesveg 17 fra Nordneset til kommunegrensen mot Rana. 

Forslag veg-/områdenavn Movegen 

Alternativt forslag Ingen 

Kommentar I 1970 ble vegene innenfor tettstedet gitt navn. Strekningen fra 
kaiet, forbi kirken og «videre langs RV805» ble da gitt navnet 
Movegen. Hvor langt man egentlig mente «videre langs RV805» gikk 
er ikke så godt å si, men adresser ble tildelt til og med Nordneset.  
Navnet foreslås videreført langs dagens FV17 kommunegrensen mot 
Rana – der den fornøyelig nok møter Nesnaveien. 
De fleste sideveiene langs FV17 på Nesnastranda foreslås adressert 
til Movegen. 

 

Adresseparsellnr. 1250 

Parsell Vegstrekningen fra avkjøring fylkesveg 17 og ned i hytte-/boligfeltet 
på Kvassneset. 

Forslag veg-/områdenavn Kvassneset 

Alternativt forslag Kvassnesvegen 

Kommentar Vegstrekningen navngis etter neset/området den fører til.  

1110 

1265 

1260 

1255 

1250 

1270 



Skrivemåten på primærnavnet Kvassneset (nes i sjø) er oppført som 
vedtatt i Sentralt stadnamnregister. Det finnes også en oppføring for 
Kvassneset som grend, men denne er oppført som ubehandlet. 

 

Adresseparsellnr. 1255 

Parsell Vegstrekningen fra avkjøring fylkesveg 17 til Langsetvågen 
industriområde. 

Forslag veg-/områdenavn Longsetvågvegen 

Alternativt forslag Botnnesvegen, Industrivegen, Langsetvågvegen 

Kommentar Vegstrekningen foreslås navngis etter hvor den fører. Vegen fører 
ned til Longsetvågen, eller Botnneset som er det eksakte navnet på 
den siden av vågen vegen går til. Industrivegen har ellers vært et 
brukt navn om den nye vegen som ble bygd ned til det nye 
industriområdet, men dette sier lite om hvor vegen faktisk ligger. 
 
Skrivemåten på primærnavnet Longset (gårdsnavn) er oppført som 
godkjent og tilrådd i Sentralt stadnamnregister, mens skriveformen 
Langset er avslått. Her har det altså vært behandlet en navnesak på 
gårdsnavnet, der Longset er vedtatt og Langset er avslått. Når 
skriveformen på et navn er vedtatt i navnesak skal offentlige 
myndigheter benytte denne. I kartet er derfor avledede navn på elv 
og våg skrevet med Longset.  
I Sentralt stadnamnregister er skriveformen Longsetvågen oppført 
som «godkjent og tilrådd» mens skriveformen Langsetvågen er 
oppført som «godkjent og ikke tilrådd».  

 

Adresseparsellnr. 1260 

Parsell Vegen fra krysset mot Longsetvågen og utover til Skogsøya. 

Forslag veg-/områdenavn Skogsøyvegen 

Alternativt forslag Ingen 

Kommentar Foreslås navngitt etter hvor den fører. Skrivemåten på 
primærnavnet Skogsøya er oppført som vedtatt i Sentralt 
stadnamnregister. 

 

Adresseparsellnr. 1265 

Parsell Vegstrekningen fra avkjøring fylkesveg 17 til kryss mot Langsetvågen 
industriområde. 

Forslag veg-/områdenavn Longsetvegen 

Alternativt forslag Inngå som del av Skogsøyvegen 

Kommentar Foreslås navngitt etter området vegen går gjennom. Sidevegene til 
Lia og Einvollan adresseres til denne.  
Alternativt kan vegen inngå i samme parsell som Skogsøyvegen da 
dette var en ubrutt vegstrekning før den nye vegen til 
industriområdet ble bygd. Man vil da også unngå mulige 
forvekslinger dersom både navnene Longsetvågvegen og 
Longsetvegen blir tatt i bruk. 
 
Skrivemåten på primærnavnet Longset (gårdsnavn) er oppført som 
godkjent og tilrådd i Sentralt stadnamnregister, mens skriveformen 
Langset er avslått. Her har det altså vært behandlet en navnesak på 
gårdsnavnet, der Longset er vedtatt og Langset er avslått. Når 
skriveformen på et navn er vedtatt i navnesak skal offentlige 
myndigheter benytte denne. 

 
 
 



 
 

Adresseparsellnr. 1270 

Parsell Vegstrekningen fra avkjøring fylkesveg 17 til Einmoen, og videre til 
Litlvika og Fransvika. 

Forslag veg-/områdenavn Einmovegen 

Alternativt forslag Vikaveien 

Kommentar Foreslås navngitt etter gården vegen går til. Vegen videre fra 
Einmoen og til Litlvika har alltid vært omtalt som «Vikaveien». 
Alternativt kunne vegstrekningen vært delt, der vegen etter 
Einmoen fikk navnet Vikavegen. For å få en mer helhetlig 
adressering foreslås Einmovegen på hele strekningen, da Einmoen er 
navnet på gnr. 46 (som brukene i Litlvika er gått ut fra) og har fast 
bosetning. 
 
Skrivemåten på primærnavnet Einmoen (gårdsnavn) er oppført som 
godkjent og tilrådd i Sentralt stadnamnregister. 

 



Hugla – adresseparseller og vegnavn 
 

 
 
For Hugla foreslås det opprettet 5 adresseparseller 
 

Adresseparsellnr. 2000 

Parsell Hele fylkesveg 7386 fra Vikholmen fergekai og videre til enden av 
den kommunale vegen i Hugla.  

Forslag veg-/områdenavn Huglavegen 

Alternativt forslag Ingen 

Kommentar Vegstrekningen er hovedveg på øya og gis navn etter denne. 
Skrivemåten på primærnavnet Hugla er oppført som godkjent og 
tilrådd i Sentralt stadnamnregister. 

 
 
 
 
 
 

2000 

2001 

2002 

2004 

2003 



Adresseparsellnr. 2001 

Parsell Vegstrekningen fra avkjøring fylkesveg 7386 og til Svaleng, inkludert 
hyttebebyggelsen. 

Forslag veg-/områdenavn Svalengvegen 

Alternativt forslag Ingen 

Kommentar Vegstrekningen navngis etter hvor den fører. Skrivemåten på 
primærnavnet Svaleng er oppført som godkjent og tilrådd i Sentralt 
stadnamnregister. 

 

Adresseparsellnr. 2002 

Parsell Vegstrekningen fra avkjøring fylkesveg 7386 og til Haugland. 

Forslag veg-/områdenavn Hauglandvegen 

Alternativt forslag Ingen 

Kommentar Vegstrekningen navngis etter hvor den fører. Navnet oppfattes å 
allerede være i bruk på denne vegstrekningen. 
Skrivemåten på primærnavnet Haugland er oppført som godkjent og 
tilrådd i Sentralt stadnamnregister. 

 

Adresseparsellnr. 2003 

Parsell Privat vegnett fra enden av kommunal veg i Hugla til og med all 
hyttebebyggelse i Nordsjøbukta. 

Forslag veg-/områdenavn Nordsjøbukta 

Alternativt forslag Nordsjøbuktvegen 

Kommentar Foreslås navngitt etter bukta/området hvor hyttebebyggelsen ligger. 
Vegnettet består av flere lengre sideveger. 
Skrivemåten på primærnavnet Nordsjøbukta er oppført som 
godkjent og tilrådd i Sentralt stadnamnregister. 

 

Adresseparsellnr. 2004 

Parsell Hytteområdet i Storvika, Hugla 

Forslag veg-
/områdenavn 

Storvika 

Alternativt forslag Enga 

Kommentar Foreslås navngitt etter bukta/området hvor hyttebebyggelsen ligger. 
Skrivemåten på primærnavnet Nordsjøbukta er oppført som godkjent og 
tilrådd i Sentralt stadnamnregister. 
Det kan være problematisk at det finnes «Storvika» Både på Tomma og 
Handnesøya, men ingen av disse er aktuelle å opprette som egne 
adressenavn.  
Alternativt forslag kan være «Enga» etter nærmeste gård. Navnet vil da 
kunne brukes på et større geografisk område. Gården Enga har ingen 
bebyggelse og navnet kan virke upresist, men det finnes en eldre 
reguleringsplan som åpner for hyttebygging i et større område fra Enga og 
til sørvest for Storvika. 



Kartutsnitt 
reguleringsplan 

 
 



Handnesøya – adresseparseller og vegnavn 
 

 
 
For Handnesøya foreslås det opprettet 4 adresseparseller 
 

Adresseparsellnr. 3000 

Parsell Fylkesveg 7382 fra fergekaien på Handnesøya, langs innersiden av 
øya, og videre til privat veg ender i Vassvik 

Forslag veg-/områdenavn Handnesøyvegen 

Alternativt forslag Ingen 

Kommentar Parsellen er den lengste vegstrekningen samt hovedveg på 
innersiden av øya, og gis navn etter denne. Skrivemåten på 
primærnavnet Handnesøya er oppført som godkjent og tilrådd i 
Sentralt stadnamnregister. 

 

Adresseparsellnr. 3001 

Parsell Parsellen fra vegdelet på fylkesveg 7382 på Handnes, langs 
yttersiden av øya, og frem til Nyheim på Handstein. 

Forslag veg-/områdenavn Handsteinvegen 

Alternativt forslag Ingen 

Kommentar Vegstrekningen navngis etter området den fører til. Skrivemåten på 
primærnavnet Handstein er oppført som godkjent og tilrådd i 
Sentralt stadnamnregister. 

 

Adresseparsellnr. 3002 

Parsell Vegstrekningen fra avkjøring fylkesveg 7382 og fram til Saura kai. 

Forslag veg-/områdenavn Sauravegen 

Alternativt forslag Ingen 

Kommentar Vegstrekningen navngis etter området. Gårdsnavnet Saura oppfattes 
som primærnavn og er avledet til andre navn som Sauraelva, 
Sauraholmen osv. Skrivemåten på primærnavnet Saura er oppført 
som godkjent og tilrådd i Sentralt stadnamnregister. 

 

3003 

3001 

3000 

3002 



Adresseparsellnr. 3003 

Parsell Hytteområde uten vegnett nordøst på Handnesøya. 

Forslag veg-/områdenavn Størkevika 

Alternativt forslag Ingen 

Kommentar Foreslås navngitt etter vika i bukta hyttebebyggelsen ligger ved. 
Bukta består egentlig av to viker, Størkevika og Finnvika. Størkevika 
ansees som mest brukt og uten mulig forveksling.  
Bosettingsplassen skrives Størkvik, mens vika skrives Størkevika. 
Begge navnene er oppført som godkjent og tilrådd i Sentralt 
stadnamnregister. 

 
 



Tomma – adresseparseller og vegnavn 
 

 
 
 
For Tomma foreslås det opprettet 8 adresseparseller 
 

Adresseparsellnr. 4000 

Parsell Fra Tomma fergeleie og langs fylkesveg 7384 vestover rundt øya til 
vegende på Sellåt. 

Forslag veg-/områdenavn Tommavegen 

Alternativt forslag Ingen 

Kommentar Vegstrekningen er hovedveg på øya og gis navn etter denne. 
Skrivemåten på primærnavnet Tomma er oppført som godkjent og 
tilrådd i Sentralt stadnamnregister. 

 
 

4000 

4001 

4002 

4004 4003 
4005 

4006 

4007 



 

Adresseparsellnr. 4001 

Parsell Fylkesveg 7384 fra vegdelet og til enden av privat veg på Forsland 

Forslag veg-/områdenavn Forslandvegen 

Alternativt forslag Ingen 

Kommentar Vegstrekningen navngis etter hvor den fører. Skrivemåten på 
primærnavnet Forsland er oppført som godkjent og tilrådd i Sentralt 
stadnamnregister. 

 

Adresseparsellnr. 4002 

Parsell Vegstrekningen fra avkjøring fylkesveg 7384 og til nordligste 
bebyggelse på Skeivstad. 

Forslag veg-/områdenavn Skeivstadvegen 

Alternativt forslag Ingen 

Kommentar Vegstrekningen navngis etter hvor den fører. Navnet oppfattes å 
allerede være i bruk på denne vegstrekningen. 
Skrivemåten på primærnavnet Skeivstad er oppført som godkjent og 
tilrådd i Sentralt stadnamnregister. Alternativ skrivemåte Skjefstad 
er godkjent, men ikke tilrådd. 

 

Adresseparsellnr. 4003 

Parsell Vegstrekningen fra avkjøring fylkesveg 7384 ved Botntjønna og til 
sørspissen av Alsøya. 

Forslag veg-/områdenavn Alsøyvegen 

Alternativt forslag Ingen 

Kommentar Foreslås navngitt etter området Alsøya som vegen går over. 
Sideveger adresseres til samme veg. 
Skrivemåten på primærnavnet Alsøya er oppført som godkjent og 
tilrådd i Sentralt stadnamnregister. 

 

Adresseparsellnr. 4004 

Parsell Vegsløyfa mellom avkjøringene fra fylkesveg 7384 forbi butikken og 
skolen i Husby. Sidevegene mot Grindhaugen, Kleiva og Hambrusen 
adresseres til samme veg. 

Forslag veg-/områdenavn Husbyvegen 

Alternativt forslag Ingen 

Kommentar Foreslås navngitt etter bygda vegen går gjennom. Skrivemåten på 
primærnavnet Husby er oppført som godkjent og tilrådd i Sentralt 
stadnamnregister. 
 

  

 

Adresseparsellnr. 4005 

Parsell Vegen fra avkjøring fylkesveg 7384 til Husbyneset. 

Forslag veg-/områdenavn Husbyneset 

Alternativt forslag Neset, Nesvegen, Husbynesvegen 

Kommentar Husbyneset foreslås som navn på parsellen. Flere andre alternativer 
foreslås også. Neset eller Nesveien kan være alternativer, men kan gi 
assosiasjoner til mange steder. Husbynesvegen er et annet 
alternativ, men blir veldig likt Husbyvegen som er foreslått på annen 
veg i området. Skrivemåten på primærnavnet Husby er oppført som 
godkjent og tilrådd i Sentralt stadnamnregister. 
 

 
 
 



 

Adresseparsellnr. 4006 

Parsell Vegen fra avkjøring fylkesveg 7384 og ned til Osen, samt videre inn i 
Husby hyttefelt. 

Forslag veg-/områdenavn Osvegen 

Alternativt forslag Osenvegen 

Kommentar Foreslås navngitt etter Osen – området vegen går ned til. 
Stedsnavnet Osen er ikke registrert i kartet eller i Sentralt 
stadnamnregister, men oppfattes å være brukt lokalt om stedet. 

 

Adresseparsellnr. 4007 

Parsell Vegen fra avkjøring fylkesveg 7384 og ned til campingplass/hytte- 
området i Tomsvik. 

Forslag veg-/områdenavn Helgågvegen 

Alternativt forslag Ingen 

Kommentar Foreslås navngitt etter elva vegen svinger ned ved og følger ned til 
sjøen. 
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SAKSFREMLEGG 
 

Saksbehandler:  Dag Ivar Lillevik Dato: 10.11.2021  
Arkivsaksnr.: 21/765    

 
 

Fastsetting av nye adresse-/vegnavn i Nesna kommune  
 
... Sett inn saksutredningen under denne linja  
Referanser i saken:  
Matrikkelloven med forskrift (kap. 12) 
Lov om stadnamn 
Språkrådet 
Kartverket, adresseveileder 
 
Saksutredning: 
Med hjemmel i matrikkelloven og lov om stadnamn har Nesna kommune vedtatt å starte 
navnesak for veger og områder i kommunen som ikke allerede er tildelt adressenavn. 
Formålet med arbeidet er å fastsette vegnavn og etter det tildele adressenummer i alle 
områder hvor det i dag er tildelt matrikkeladresser (gnr./bnr.). Områdene som omfattes av 
navnesaken er Nesnastranda, Strandlandet, Hugla, Handnesøya og Tomma. 
 
Adressetildeling i hele kommunen er en sak som har vært utsatt flere ganger grunnet 
manglende kapasitet ved Plan og utvikling. Tildeling av offisiell adresse har vært etterspurt 
av mange innbyggere. Formannskapet ble i møte 02.06.2021 orientert om rammene for 
arbeidet, prosess og fremdrift, samt at administrasjonen ville starte arbeidet etter ferien. 
 
Som grunnlag for prosessen har administrasjonen utarbeidet forslag til adresseparseller og 
vegnavn (se vedlegg). Forslagene har vært ute på lokal høring der innbyggerne er invitert til 
å komme med alternative navneforslag og eventuelle merknader til inndelingen i parseller. 
Lokalutvalgene på øyene har fått forslagene direkte tilsendt og er spesielt oppfordret til å 
komme med sine synspunkt. 
 
Høringsdokumentet omfattet følgende forslag på parseller og navn: 

Adresseparsellnr. Adresseparsellnavn Alternative forslag Merknad ved lokal høring 

1110 Movegen Ingen Ja 

1190 Strandlandsvegen Ingen Nei 

1250 Kvassneset Ingen Nei 

1255 Longsetvågvegen Botnnesvegen, 
Industrivegen, 
Langsetvågvegen  

Ja 

1260 Skogsøyvegen Ingen Ja 
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1265 Longsetvegen Ingen Ja 

1270 Einmovegen Vikavegen Nei 

2000 Huglavegen Ingen Ja 

2001 Svalengvegen Ingen Nei 

2002 Hauglandvegen Ingen Nei 

2003 Nordsjøbukta Nordsjøbuktvegen Nei 

2004 Storvika Enga Nei 

3000 Handnesøyvegen Ingen Nei 

3001 Handsteinvegen Ingen Nei 

3002 Sauravegen Ingen Ja 

3003 Størkevika Ingen Nei 

4000 Tommavegen Ingen Nei 

4001 Forslandvegen Ingen Nei 

4002 Skeivstadvegen Ingen Ja 

4003 Alsøyvegen Ingen Nei 

4004 Husbyvegen Ingen Nei 

4005 Husbyneset Neset, Nesvegen, 
Husbynesvegen 

Nei 

 
I høringsperioden, som ble avsluttet 22.10.21, kom det til sammen 9 innspill. Lokalutvalget 
på Hugla har kommet med innspill, men det er ikke kommet noe fra lokalutvalgene på 
Tomma og Handnesøya. 
 
Videre saksgang er å sende navneforslagene til Språkrådet og Kartverket for å få deres 
uttalelse angående navnevalg, skriveform osv. Stedsnavntjenesten i Språkrådet vil da også 
gi en tilråding om navnevalg dersom det foreligger flere navneforslag på en adresseparsell. 
 
Sak om endelig vedtak av adressenavn vil til slutt bli lagt frem for kommunestyret, som er 
vedtaksmyndighet i slike saker. Det må budsjetteres for oppsetting av skilt med vegnavn i 
2021. 
 
Vurdering av innkomne høringsuttalelser: 
Nedenfor følger en vurdering av merknader/forslag som er innkommet i høringsperioden. 
 

Avsender Aud-Irene Øyjord og Øyvind Øyjord 

Gjelder Adresseparsell 4002, Tomma 

Høringsuttalelse Dere foreslår at veien fra hovedvei og til gården vår skal hete 
Skeivstadvegen. Dere sier også at Skjefstad er godkjent, men ikke 
anbefalt. Vi bor på den nordligste gården og iflg siste utskiftingskart 
for gården, er dette Skjeivstad! Denne skrivemåten er også brukt på 
skjøtet. Videre har Rygh, Norske gårdsnavn, også brukt denne 
skrivemåten for stedet da matrikkelen ble revidert. At enkelte 
bruker Skjefstad, er fordi dette var et familienavn. Vi har papirer fra 
gamle dager der det står Jeremias Skjefstad på gården Skjeivstad. 
Både mine besteforeldre og foreldre sa at de bodde på Skjeivstad, 
og dette sier også yngre generasjoner. Følgelig ber vi om at deres 
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skrivemåte Skeivstad endres til korrekt Skjeivstad. 

Kommentar Adresseparsellen er i høringsdokumentet foreslått gitt navnet 
Skeivstadvegen. Samtlige navneforslag/skriveformer oversendes 
Språkrådet for tilråding. 

 

Avsender Halvdan N Pedersen 

Gjelder Adresseparsell 1255, 1260 og 1265, Nesnastranda 

Høringsuttalelse Adresseparsellnr 1265 burde slås sammen med adresseparsellnr 
1260. denne strekningen fra Langset kryss til ytterst i skogsøya har 
blitt kalt og kalles i dag for skogsøyvegen, på folkemunne. 
Skogsøyvegen fører jo fortsatt til skogsøya selv om industrivegen 
krysser den. Så vegen bure (fortsatt) hete Skogsøyvegen. I tillegg er 
Longset ett dårlig alternativ siden ingen kaller det for Longset men 
Langset. 
Adresseparsellnr. 1255 Burde hete industrivegen, det sier veldig 
mye om hva den vegen fører fram til. Nesna industriområdet. Vegen 
har også blitt kalt industriveg helt siden den ble laget. Det er veldig 
naturlig att en vei som er bygget til og for industri heter 
industrivegen. Det er også veldig lett å kommunisere, industrivegen 
til yrkessjåfører fra alle land. 

Kommentar Se samlet kommentar for alle høringsuttalelser angående disse 
parsellene.  

 

Avsender Geir Lillevik 

Gjelder Adresseparsell 1260 og 1265, Nesnastranda 

Høringsuttalelse Vil med dette gi et innspill til navn på vei fra fylkesvei 17 og oppover 
til Lia ( gamle einmoveien). Det mest naturlige er og kalle denne 
veien for Oppegårdsveien evnt Langsetveien slik at Skogsøyveien 
starter i kryss fremfor eiendommen 47/1 Og fortsetter utover mot 
skogsøya 

Kommentar Se samlet kommentar for alle høringsuttalelser angående disse 
parsellene.  

 

Avsender Aleksander Lillevik 

Gjelder Adresseparsell 1255, 1260 og 1265, Nesnastranda 

Høringsuttalelse Adresseparsell 1265 burde fra kryss på riksvege17 å opptil ¨lia¨ ink 
47-1 (oppegården) samt einvollan hete longset/langset veien. Dette 
er en egen vei (gamle einmo veien) og da kan skogsøyveien starte 
fra krysset framfor oppegården der arne langset blir første hus i 
skogsøyveien også går den videre utover til skogsøya. det vill gjøre 
det vanskerlig for oss som bor her på langset/einvollan/lia å bo i 
skogsøyveien når skiltet på riksveg17 sier langset samt det vill også 
være vanskerlig når ett veinavn skal deles i 3 retninger, blir det slik 
som jeg fåreslår vill skogsøyveien å longsetvein få en veldig naturlig 
avdeling i krysset framfor oppegården (47-1) der man kan lett skilte 
skogsøyveien til ene siden å longsetveien til andre siden, samt så 
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kallest også veien her for langsetveien. 
Adresseparsell 1255 
det er kansje ikke dumt å kalle denne veien for industriveien for at 
det ikke blir så lett å forveksle longsetveien å logsetvågveien, samt 
så fører denne veien til et industriområde. 

Kommentar Se samlet kommentar for alle høringsuttalelser angående disse 
parsellene.  

 

Avsender Susanne Franco Remmen og Ivan Calvo Remmen 

Gjelder Adresseparsell 1255, 1260 og 1265, Nesnastranda 

Høringsuttalelse 

 
 

 
Kommentar Samlet kommentar for alle høringsuttalelser angående parsellene.  

Kommentarene viser til at parsell 1260 burde starte i krysset ved 
Oppegård og navnsettes Skogsøyvegen på hele strekningen. Forslaget 
kan godt være fornuftig. Fra gammelt av har vegen fra gårdene på 
Longset og ned til naustene i Longsetvågen vært en sjøveg for 
gårdene. Vegen mot Skogsøy ble bygd etter at brukene langs vegen 
ble utskilt, og startet da i krysset ved Longsetvågen/Engentjønna. Man 
bør også vurdere å la Skogsøyvegen starte i avkjøringen fra FV17 
ettersom dette er et naturlig vegkryss. Parsell 1265 vil da starte i 
krysset ved Oppegård og gå mot Lia, Einvollan og Nordås – til sammen 
6 adressepunkt. 
 
Parsell 1255 er i høringsdokumentet foreslått som Longsetvågvegen, 
med alternativene Botnnesvegen, Industrivegen, Langsetvågvegen. 
I høringsuttalelsene foreslår flere å gi parsellen navnet Industrivegen. 
 
Samtlige navneforslag inkludert bruken av Longset/Langset 
oversendes Språkrådet for tilråding. 

 

Avsender Eskil Johan Engen 

Gjelder Adresseparsell 1110, Nesnastranda 

Høringsuttalelse Angående Nesnastranda adresseparsell nr: 1110. Ser det er foreslått 
Movegen som vegnavn. Men burde ikke Nesnastranda ha ett egent 
unikt navn for å skille mellom “tettstedet” og Nesnastranda, sånn at 
det ikke oppstår forvirringer for lokale og personer som aldri har 
vært på Nesna. 
Jeg foreslår disse navnene i stedet; 
Nesnastranda: Enkelt og greit navn på vegen. Er brukt i lokalt språk 
daglig. For eksempel da Nesnastranda 110 . 
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Sjonfjellveien: Historisk navn, trur nokk det var det de kalte veien en 
god stund. Veien ble nokk kalt det da den ble koblet sammen med 
Sjona og gikk over Sjonfjellet. Veien går til Sjonfjellet, vill si det er 
mer naturlig å si Sjonfjellveien en Movegen på denne strekningen. 
For eksempel da Sjonfjellveien 110 

Kommentar Det er åpenbart riktig at Nesnastranda er et godt innarbeidet 
områdenavn og at vegen over Sjonfjellet har vært benevnt som 
Sjonfjellvegen.  
Parsellen 1110 er likevel en sammenhengende hovedvegstrekning, 
uten naturlige vegdeler, fra tettstedet og til kommunegrensen.  
Ifølge Kartverkets adresseveileder er det ikke anbefalt å dele slike 
vegstrekninger opp i ulike parseller. Det vises også til eksempelvis 
FV17 i Rana som heter Nesnavegen fra Mo i Rana og til 
kommunegrensen mot Nesna. 
 
Samtlige navneforslag oversendes Språkrådet for tilråding. 

 

Avsender May Remmen og Jan Martinussen 

Gjelder Adresseparsell 1110, Nesnastranda 

Høringsuttalelse Forslaget for parsell 1110 som omfatter hele fylkesveg 17 fra 
Nordneset til kommunegrensen mot Rana, er av kommunen 
foreslått navnet Movegen. 
Man kan forstå at det enkleste er å fastsette et veinavn for alle 
adresser fra Nordneset til kommunegrensen til Rana, men for oss 
som bor langs Remmenveien blir dette historieløst og fremmed, 
samt et veinavn uten lokal stedsforankring. Gårdsnavnet Remmen 
har eksistert i flere hundre år, på lik linje med Einmoen og Longset. 
Vi krever derfor at Remmenveien blir eget veinavn, så som den 
foreslåtte Einmoveien i forslaget. Remmenveien er 650 meter lang, 
har 5 oppsittere og har i all tid vært kjent og navngitt som 
Remmenveien. 
Ifølge Matrikkelloven kap.12 § 54 (1) er det hjemmel for vårt krav 
om veinavn, det er heller ikke i konflikt med Lov om stedsnavn, samt 
godkjent skrivemåte fra Språkrådet. I følge Kartverket, som også 
veileder kommunene i å etablere et adressesystem,vil en offisiell 
adresse være en eiendom som er registrert med adresse i 
matrikkelen. Vi mener at dette må tas til følge. 

Kommentar Forslag til inndelingen av adresseparsellene tar utgangspunkt i 
Kartverkets veiledning om at kortere sideveger med få hus 
adresseres til hovedvegen de går ut fra. De private vegene på 
eksempelvis Remmen, Skog og Handå ble i utgangspunktet vurdert 
på denne måten. Oppretting av vegen til Remmen som egen parsell 
kan være rimelig dersom de før omtalte endringen på Longset 
gjennomføres. Det er noe uklart hvilken adkomst bebyggelsen på 
vestsiden av vegen benytter og hvilke hus som eventuelt burde 
adresseres til vegen.  
Når det henvises til matrikkelloven (-forskriften) kap. 12 § 54 som 
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hjemmel for å kreve Remmenvegen som vegnavn må dette bero på 
en misforståelse.  
§ 54 omhandler retten til å kreve at den offisielle adressen også skal 
omfatte gårdsnavnet i form av et adressetilleggsnavn. Dvs. at 
dersom gården Remmen ble adressert til Movegen kunne eierne 
sette frem krav om å få adresse Remmen, Movegen 153. På denne 
måten kan man ivareta historiske stedsnavn i adressen. 
 
Navneforslaget Remmenvegen tas med i oversendelsen til 
Språkrådet for tilråding. 

 

Avsender Hugløy lokalutvalg 

Gjelder Adresseparsell 2000, Hugla 

Høringsuttalelse Lokalutvalget på Hugløy har drøftet forslagene på vegnavn som 
kommunen har sendt ut på høring. 
Vi har ingen merknader til forlagene, unntatt et. Vi ønsker ikke at 
hovedveien (som går fra Vikholmen til Nordsjøbukta) skal hete 
Huglaveien, men Huglveien. Dette fordi Hugla er et relativt «nytt» 
navn på øya, og et navn mange av oss innbyggere ikke bruker. 

Kommentar Skrivemåten på primærnavnet Hugla er oppført som godkjent og 
tilrådd i Sentralt stadnamnregister. Høringsforslaget har tatt 
utgangspunkt i dette. Formen «Hugl» oppfattes å være en 
avkortning av navnet Hugløya, som i dagligtale brukes av mange. 
 
Navneforslaget Huglvegen tas også med i oversendelsen til 
Språkrådet for tilråding. 

 

Avsender Helge Jørgensen 

Gjelder Adresseparsell 3002, Handnesøya 

Høringsuttalelse Jeg viser til navneforslag veier på Handnesøya. Forslagene er bra, 
unntatt: 
SAURAVEIEN. Saura er et gårdsnavn og et område som strekker seg 
mellom Dilleren og Riksen. Et mer presist navn på veiparsell 3002 
kan være VIKAVEIEN, da veien leder ned til Vika på Saura. Vika 
(«Vikjæ») er et gammelt stedsnavn på Handnesøya, og vært brukt i 
generasjoner. Jfr butikknavnet Vika Handel på Saura. 

Kommentar Det er nok riktig at navnet Saura beskriver et ganske stort område, 
men parsell 3002 er den eneste vegen innenfor dette området. 
Primærnavnet Saura er avledet til mange stedsnavn i området og 
det oppfattes at kaiet på vegenden omtales som Saura kai eller kaiet 
på Saura. 
Vikavegen kan være et alternativ, men oppfattes å være mindre 
gjenkjennbart for folk som ikke er spesielt lokalkjent. I kartet er 
navnet skrevet Viken, men dette samsvarer dårlig med lokal form. 
I Sentralt stadnamnregister er Viken oppført med skrivemåtestatus 
«godkjent og tilrådd», mens Vika er oppført med «godkjent og ikke 
tilrådd». 
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Navneforslaget Vikavegen tas også med i oversendelsen til 
Språkrådet for tilråding. 

 
 
Vedlegg: 
Lokal høring - adressenavn og parseller 
Høringsuttalelser 
 
... Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  
Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak: 
 

Fremlagte navneforslag oversendes Språkrådet for vurdering og tilråding.  
 
 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  
 
 
 
Lill Torbjørg Leirbakken Stabell Dag Ivar Lillevik 
Rådmann Saksbehandler 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert. 
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Nesna kommune – adressenavn Nesnastranda, Strandlandet, Hugla, 
Handnesøya og Tomma mfl. – tilråding 
 
Parsell 
nr. 

Foreslått navn Alternativt lokalt 
forslag 

Merknad fra 
Språkrådet  

Tilråding 

Strandlandet 
1190 Strandlandsvege

n 
 Ingen merknader Strandlandsvegen 

Nesnastranda 
1110 Movegen Nesnastranda; 

Sjonfjellvegen 
Ingen merknader til 
skrivemåtene. Når det 
gjelder navnevalg, må 
kommunen avgjøre 
hvilket som passer 
best. Det er gode 
argumenter for alle tre 
navna, og i 
avgjørelsen bør man 
kanskje vektlegge på 
om det å ikke dele 
opp veien i flere 
parseller (argument 
for Movegen) er 
viktigere enn graden 
av innarbeidethet 
(argument for 
Nesnastranda). 
Sjonfjellvegen var 
kanskje mer treffende 
før, dersom vegen da 
gikk over Sjonfjellet? 

Movegen 
Nesnastranda 
Sjonfjellvegen 
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1250 Kvassneset Kvassnesvegen Ingen merknader, 
begge navna kan 
brukes som 
adressenavn. 

Kvassneset 
Kvassnesvegen 

1255 Longsetvågvegen Botnnesvegen 
Industrivegen 
Langsetvågvege
n 

Ingen merknader til 
skrivemåtene 
Botnnesvegen og 
Industrivegen. 
Av skrivemåtene 
Longsetvågen og 
Langsetvågen er bare 
Longsetvågen tilrådd. 
For gårdsnavnet er 
Longset vedtatt, mens 
Langset er avslått. 
Det må tas 
utgangspunkt i vedtatt 
form av 
utgangsnavnet, som 
er Longset. Vi tilrår 
derfor skrivemåten 
Longsetvågvegen. 
Det kan være et 
argument at dersom 
Longsetvegen 
allerede finnes, bør 
Industrivegen eller 
Botnnesvegen velges 
framfor 
Longsetvågvegen. 

Botnnesvegen 
Industrivegen 
Longsetvågvegen 

1260 Skogsøyvegen  Ingen merknader Skogsøyvegen 
1265 Longsetvegen Oppegårdsveien 

Langsetveien 
Longsetveien 

Kommunen har 
vedtatt formen -veg. 
(Kommunen må selv 
vurdere om vegen 
skal inngå som del av 
Skogsøyvegen.) 
Navnet Oppegård ser 
ikke ut til å være 
registrert i SSR i dette 
området. Vi vil derfor 
ikke tilrå 
Oppegårdsvegen. 
Longsetvegen vs. 
Langsetveien: 
Skrivemåten  

Longsetvegen 
Skogsøyvegen 
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Longset er vedtatt for 
gårdsnavnet, mens 
Langset er avslått, se 
over. Det må tas 
utgangspunkt i vedtatt 
form, og vi tilrår derfor 
skrivemåten 
Longsetvegen. 

1270 Einmovegen Vikavegen Einmovegen: Ingen 
merknader. 
Når det gjelder 
forleddet Vika- eller 
Vik-, er begge 
skrivemåter 
representert i 
stedsnavn i 
kommunen.  

Einmovegen  
Vikvegen 
Vikavegen 

Hugla 
2000 Huglavegen Huglveien Vanlige 

sammensetningsregle
r i rettskrivinga tilsier 
bortfall av endelsen, 
noe som skulle tilsi 
skrivemåten 
Huglvegen. Men vi ser 
at det er flere 
skrivemåtevarianter 
av leddet Hugl- 
representert i 
området. Vi ber derfor 
Kartverket reise 
navnesak for å 
fastsette skrivemåten 
av 
sammensetningsledd
et Hugl-/Hugel-
/Huggel-/ ev. Hugla- 

Navnesak 
Språkrådet ber 
Kartverket reise 
navnesak for å få 
fastsatt 
skrivemåten av 
sammensetningsle
ddet Hugl-, Hugel-, 
Huggel- (ev. Hugla-
). 

2001 Svalengvegen  Ingen merknader Svalengvegen 
2002 Hauglandvegen  Vi viser til 

navneforslaget 
Strandlandsvegen 
som har binde-s, og 
tilrår i tråd med dette 
heller skrivemåten 
Hauglandsvegen 

Hauglandsvegen 

2003 Nordsjøbukta Nordsjøbuktveg
en 

Ingen merknader Nordsjøbukta 
Nordsjøbuktvegen 
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2004 Storvika Enga Ingen merknader Storvika 
Enga 

Handnesøya 
3000 Handnesøyvegen Skagavegen Hadnesøyvegen: 

ingen merknader. 
Skagavegen: 
alternativt Skagvegen. 
Vi bruker i 
utgangspunktet ubøyd 
form i 
sammensetning. Men 
ellers finnes både 
skrivemåten Skaga- 
og skrivemåten Skag- 
på navn i området 
(Skagamyra, men 
Skagskjeret). 
Kommunen bør velge 
den formen som er 
mest i tråd med lokal 
uttale. 

Handnesøyvegen 
Skagavegen 
Skagvegen 

3001 Handsteinvegen  Ingen merknader Handsteinvegen 
3002 Sauravegen Vikaveien Sauravegen: Ingen 

merknader. 
Vikavegen eller 
Vikvegen: se merknad 
over. Men kommunen 
kan ikke ha to veger 
med dette navnet. 

Sauravegen 

3003 Størkevika  Ingen merknader Størkevika 
Tomma 
4000 Tommavegen  Vi tilrår ikke 

skrivemåten 
Tommavegen, 
ettersom ubøyd form 
skal brukes i 
sammensetninger. På 
Tomma ser vi også 
flere ulike 
sammensetningsledd: 
Tomskjevelen (navn 
på fjellet på øya), 
Tommeidet (bruk), 
Tomsvika (flere 
steder), men ingen 
sammensetninger har 
leddet Tomma-. 

Navnesak 
Språkrådet ber 
Kartverket reise 
navnesak for å få 
fastsatt 
skrivemåten av 
sammensetningsle
ddet Tom-, Tomm-, 
Toms-, ev. 
Tomma-.  
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Språkrådet ber 
Kartverket reise 
navnesak på leddet 
Tom-, Tomm-, Toms-, 
(ev. Tomma-). 

4001 Forslandvegen  Skrivemåten bør være 
med binde-s som i de 
andre 
sammensetningene 
med Forsland-. 

Forslandsvegen 

4002 Skeivstadvegen Skjefstadvegen; 
Skjeivstadvegen 

Selv om Rygh skriver 
Skjeivstad i NG skal vi 
tilrå skrivemåter som 
følger offisielle 
rettskrivingsregler. 
Skrivemåten 
Skjeivstad er ikke i 
tråd med 
rettskrivingsreglene, 
og gjenspeiler heller 
ikke en lokal uttale 
som skulle være ulik 
uttalen skrivemåten 
Skeivstad angir. Vi må 
gå ut fra skrivemåten 
Skeivstad som 
utgangspunkt og tilrår 
derfor 
Skeivstadvegen. 

Skeivstadvegen 

4003 Alsøyvegen  Ingen merknader Alsøyvegen 
4004 Husbyvegen  Ingen merknader Husbyvegen 
4005 Husbyneset Neset; 

Nesvegen; 
Husbynesvegen 

Ingen merknader til 
noen av 
skrivemåtene. Vi er 
enige i kommunens 
vurdering av 
navnevalget, og tilrår 
Husbyneset som navn 
på parsellen. 

Husbyneset 

4006 Osvegen Osenvegen Osvegen eller 
Osenvegen: Etter 
reglene skal ubøyd 
form brukes som 
forledd i sammensatte 
stedsnavn. 

Osvegen 

4007 Helgågvegen  Ingen merknader Helgågvegen 
Nytt forslag 
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Nytt 
forslag 
til 
adress
eparsel
l 
(gårdsv
eg fra 
FV17 til 
gården 
Remme
n) 

Remmenvegen Går opp til 
gården 
Remmen 

Kommunen opplyser 
at den aktuelle 
vegparsellen går fra 
FV 17 og opp til 
gården Remmen. Like 
i nærheten ligger 
Remtinden, og Remlia 
ligger også i området. 
Vanlige 
sammensetningsregle
r tilsier bortfall av 
bøyningsendelsen til 
førsteleddet i et 
sammensatt navn. I 
samsvar med de 
andre navna med 
samme forledd tilrår vi 
derfor skrivemåten 
Remvegen. 

Remvegen 
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