
 
 
 

 
  
  
SSaksframleggg  
    
        Arkivreferanse: 2020/471-2 
        Saksbehandler: Vegard Slåen Sæther 
        Dato: 20.02.2020 
          
 
Vegnavn Lund 
 
Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for navnsetting på veg og adresse 27.03.2020 2/20 
 
Rådmannens innstilling 

• Utvalg for navnsetting på veg og adresse sender nytt adressenavn for «ny veg 
57104» på høring.  

• Utvalg for navnsetting på veg og adresse sender nytt adressenavn for del av 
Harranesvegen på høring.  

 
Hjemmel for vedtaket er:  
Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) kapittel 4 § 21. 
Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kapittel 12 §§ 50 og 51. 
Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Namsos kommune § 2. 
Lov om stadnamn (stadnamnlova) § 5. 
 
 
Behandling i Utvalg for navnsetting på veg og adresse - 27.03.2020: 

Følgende forslag ble fremmet: 

Vegparsell Navneforslag utvalg for 
navnsetting på veg og 
adresse (UNVA) 

Ny veg 58104 Bøgdavegen 
Del av 
Harranesvegen  Trolldalsvegen 

 
 
Votering: 
Forslagene enstemmig vedtatt av Utvalg for navnsetting på veg og adresse 
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Vedtak Utvalg for navnsetting på veg og adresse - 27.03.2020 

• Utvalg for navnsetting på veg og adresse sender nytt adressenavn for «ny veg 
57104» på høring - Bøgdavegen 

• Utvalg for navnsetting på veg og adresse sender nytt adressenavn for del av 
Harranesvegen på høring - Trolldalsvegen  

 
Hjemmel for vedtaket er:  
Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) kapittel 4 § 21. 
Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kapittel 12 §§ 50 og 51. 
Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Namsos kommune § 2. 
Lov om stadnamn (stadnamnlova) § 5. 
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
X 14.01.2020 Dokumentsammenstilling fra 

historisk sak 2019/8250 
 

S 20.02.2020 Vegnavn Lund  
 
 
Vedlegg 
1 Brev fra Lund grendelag 

 
Bakgrunn 
Etter grensejusteringen mellom Nærøy og Namsos, inngår Lund krets nå i Namsos 
kommune. Nærøy kommune satte i gang et adresseringsprosjekt i 2016, der formålet 
var å gi innbyggerne vegadresser. Det gjenstår nå én veg som trenger navn, samt at det 
er kommet inn en forespørsel om endring av et vegnavn.  
 
I henhold til matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften § 50 har kommunen ansvaret for 
tildeling av offisielle adresser til alle bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, 
næringsformål og offentlig virksomhet. I følge § 51 i samme forskrift skal kommunen 
tildele alle gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering, 
et navn som er entydig innenfor kommunen. I Namsos skal også adressering foregå i 
henhold til Namsos kommunes forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning (lokal 
forskrift).  
 
Kommunen gjør også vedtak om skrivemåten av offisiell adresse i henhold til § 5 i lov 
om stadnamn. Ut over dette skal skrivemåten følge gjeldende normeringsregler og 
rettskrivingsprinsipper, og navnekonsulentene skal ifølge § 6 gi tilrådning om 
skrivemåten. 
 
Saksopplysninger 
 

1. Ny veg 58104 
Vegen med navn «ny veg 58104» på Lund mangler navn. Det er 24 adresserbare 
objekter tilknyttet vegen.  
 
Vegen var del av Nærøy kommunes adresseringsprosjekt som startet opp i 2016.  
Den gang ble navnet Kirkevegen/Kjerkvegen sendt på høring. I løpet av høringsperioden 
kom det inn et forslag fra Lund grendelag. Forslaget var Sjåhaugvegen. Det var på 
denne tiden kjent at Lund skulle over til Namsos kommune, og formannskapet i Nærøy 
vedtok Sjåhaugvegen, men navnet kunne ikke legges inn i matrikkelen fordi Nærøy 
hadde allerede en veg med det navnet.  
 



4 

 
Figur 1: Ny veg 58104.  

 
 
Nå er Lund del av Namsos kommune. I Namsos finnes adressenavnene Sjåbergvegen og 
Kirkegata fra før. Disse navnene er svært like de som er foreslått på Lund, og Lund 
grendelag har derfor kommet med nytt forslag til navn: Bøgdavegen eller Bygdevegen.  
 
 

2. Del av Harranesvegen 
Lund grendelag foreslår også å endre navn på den delen av Harranesvegen som går inn 
til Lundaunet. Denne delen av vegen er omtrent fire kilometer lang, og det er fem 
bygninger tilknyttet vegen.    
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Figur 2: Harranesvegen 

 
Økonomi 
Ifølge matrikkelforskriften § 57 er kommunen ansvarlig for skilting av gater, veger, stier, 
områder og plasser som er nødvendig for å oppnå god merking av adressene. Namsos 
kommune må derfor bekoste adressenavnskilt og oppsetting av skiltene. 
 
Vurdering 

1. ny veg 58104 
I følge § 4 i Namsos kommunes forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, skal 
en unngå navn med tilnærmet lik skrivemåte eller uttale. Rådmannens vurdering er at 
Sjåhaugvegen og Kirkevegen er så like eksisterende navn i Namsos kommune, at de lett 
kan forveksles. Forveksling av adressenavn kan være svært uheldig i nødsituasjoner. 
Namsos har ingen andre veger med likt eller tilnærmet likt navn som Bygdevegen / 
Bøgdavegen.  
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2. Del av Harranesvegen 
Stedet hvis vegens navn er avledet fra – Harraneset – ligger i enden av den andre delen 
av vegen. Dagens todeling av vegen framstår som forvirrende.  
 
Lund grendelag har i sitt brev foreslått Lundaunevegen som nytt navn. Rådmannen 
vurderer også her at navnet lett kan forveksles, denne gang med Fv 769 Lundavegen 
over Lund. Nytt navneforslag utarbeides av UNVA.  
 
 
 
Vegparsell Navneforslag Lund 

grendelag 
Navneforslag utvalg for 
navnsetting på veg og 
adresse (UNVA) 

Ny veg 58104 Bøgdavegen / Bygdevegen  Bøgdavegen
Del av 
Harranesvegen  Lundaunevegen Trolldaldsvegen 

 
 
Miljømessig vurdering 
Ikke relevant.  
 


