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2022/8384-9    19.12.2022 

 
 
Melding om vedtak - nye vegadresser Jøa 
 
Behandling i Utvalg for navnsetting på veg og adresse – 21.10.2022: 
 
Følgende forslag ble fremmet:  
 
Vegparsell Navneforslag Utvalg for navnsetting 

på veg og adresse (UNVA) 

Ny veg 1 – markert rød i kartet 1. Aunavikvegen 

Ny veg 2 – markert blå i kartet 2. Olavikvegen 

 
Votering: Forslagene enstemmig vedtatt av Utvalg for navnsetting på veg og 
adresse. Høringsfrist ble satt til 11.11.2022. Det er ikke kommet noen innspill i 
saken. 
 
Vedtak Utvalg for navnsetting på veg og adresse – 21.10.2022 
 
- Utvalg for navnsetting på veg og adresse sender nytt adressenavn for ny veg 

ved Olavika hytteområde på høring – Aunavikvegen 
 
- Utvalg for navnsetting på veg og adresse sender nytt adressenavn for ny veg 

ved Olavika hytteområde på høring – Olavikvegen  
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Høring ble lagt ut på kommunens planportal og nyhetsfeltet på hovedsiden. 
Namsos kommune fikk ingen innspill til navnesaken. 
 
Behandling i Utvalg for navnsetting på veg og adresse – 21.10.2022 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt av Utvalg for navnsetting på 
veg og adresse som innstilling til kommunestyret. 
 
Innstilling Utvalg for navnsetting på veg og adresse – 21.10.2022 
Namsos kommunestyre vedtar følgende adressenavn:  
- Aunavikvegen 
- Olavikvegen 
 
Behandling i Namsos kommunestyre – 15.12.2022:  
Utvalg for navnsetting på veg og adresse sin innstilling enstemmig vedtatt av 
kommunestyret 
 
Vedtak Namsos kommunestyre - 15.12.2022 
Namsos kommunestyre vedtar følgende adressenavn: 
- Aunavikvegen 
- Olavikvegen 
 

 
 
Hjemmel for vedtaket er: 
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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. 
 
Klageadgang  
I henhold til lov om stadnamn § 10 kan skrivemåten av adressenavn påklages. 
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.  
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det 
klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for 
klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget 
i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
Klagen kan sendes på e-post: espen.madsen@namsos.kommune.no 
 
Oppgi vårt referansenummer når du tar kontakt med oss. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Hilsen 
Espen Madsen 
ingeniør kart /gis 
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