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Vedtak om nye navn på veier og områder i Sørfold. 

 
Vedlegg: 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Plan og ressursutvalget innstiller til kommunestyret å vedta:  
A. Adresseparseller / navn på veier:   
Tall i () henviser til inntegnet trase på vedlegg.  
1. Parsellen fra kommunegrense Fauske – til og med Kannflogtunnelen (Sommerset) gis  
    adressenavnet Sørfoldveien. (1) 
2. Parsell nord for Kannflogtunnelen, gjennom Gleflogtunnelen, forbi Kjelvika til  
    Raudhammartunnelen gis adressenavnet Kjelvikveien. (1)  
3. Parsell nord for Raudhammartunnelen, gjennom Sørfjorden til og med Kobbhammar-  
    tunnelen gis adressenavnet Sørfjordveien. (1) 
4. Parsell nord for Kobbhammartunnelen, inkludert adresseringsobjektene på øst-side av E6  
    i Elvkroken, langs Kobbelva til og med Middagsfjelltunnelen gis 
    adressenavnet Kobbelva. (1)   
5. Parsell nord for Middagsfjelltunnelen, langs Kobbvatnet til og med Kobbskartunnelen gis  
    adressenavnet Kobbskarveien. (1) 
6. Parsell nord for Kobbskartunnelen gjennom Mørsvik til kommunegrense Hamarøy gis  
    adressenavnet Mørsvikveien. (1)  
 
7.  FV 616 mellom kryss ved Valljordveien - Djupvik gis adressenavnet Seljeåsnesveien (2) 
8.  Parsell fra Valljordveien – Mellomhaugen gis adressenavnet Strømdal. (2)  
9.  Parsell E6, Straumen sør – Elkem Salten gis adressenavnet Valljordveien. (2)   
10 Parsell fra kryss ved Lakselva til kommunegrense Fauske ved Vallvatnet gis  
     adressenavnet Vintervegen. (2)  
11. FV 539 fra kryss E6 Straumen sør til kryss E6 Straumen nord gis adressenavn  
      Brit Strands vei. (3)   



12. Parsellene Seljeveien og Smiveien på Straumen slås sammen til en parsell med  
      adressenavn Smiveien (3)   
13. Parsellene Askveien og Ospveien på Straumen slås sammen til en parsell med  
      adressenavn Ospveien. (4)  
14. Parsellene Buen og Reitanveien på Straumen slås sammen til en parsell med  
      adressenavn Reitanveien. (4) 
15. Parsell kryss FV 539, Straumen nord til veis ende ved E6 Langstranda gis adressenavnet  
      Langstranda. (5)  
 
16. Parsell avkjøring fra E6 til Helland og til veis ende ved Helland kirkegård gis  
      adressenavnet Hellandsveien. (6)   
17. Parsell fra Hellandsveien til kryss E6 /Øvre Evjen gis adressenavnet Trolldalsveien. (6)  
18. Parsell fra kryss E6 ved brua Tørrfjordelva til Lappelva gis adressenavnet  
      Lappelvveien. (7)  
19. Parsell kryss E6 v/ Andkilen til veis ende, inkludert Skreddervika og Sommerholvika  
      gis adressenavnet Andkilen. (7)  
20. Samtlige adresseringsobjekter på østside av E6 i Megården – Nedregård gis adressenavnet  
      Megården. (8)   
21. Parsell kryss E6 sør for bru Tørrfjordelva til veis ende i Buvika gis adressenavnet  
      Buvikveien. (8)  
22. Parsell fra kryss E6 i Trengsel til veis ende i Lakshol / Øvereng gis adressenavnet  
      Laksholveien. (9)  
 
 
23. Parsell fra Laksholveien og samtlige adresseringsobjekter i Nordfjorden (lokalt  
      Nerfjorden) gis adressenavnet Nordfjordveien. (9) 
24. Parsell fra kryss Laksholveien / Bakken bru og adresseringsobjektene på Bakken –  
      Bakkemoen gis adressenavnet Bakken. (9)   
25. Parsell fra E6 ved Gyltvikvatnet, gjennom Gyltvik og til kryss Kvarvsveien gis  
      adressenavnet Gyltvikveien. (10)   
26. Parsell fra Gyltvikveien til veis ende på Nedre Kvarv gis adressenavnet  
      Ner-Kvarvsveien. (10)  
27. Parsell fra E6 nord på Kvarv til veis ende på Øvre Kvarv / Rødberg gis adressenavnet  
      Kvarvsveien. (11)  
28. Parsell som går fra Kvarvsveien, første stikkvei til høyre etter bru over Kvarvelva gis  
      adressenavn Einmoen. (11)    
29. Parsell fra Kvarvsveien retning Bloman gis adressenavnet Blomanveien. (11)   
30. Parsell som tar av fra Kvarvsveien i retning Breidalen / Hamran gis adressenavnet  
      Sjybakkan. (11)  
29. Parsell som går i retning sør fra Kvarvsveien i Kvarvdalen til veis ende ved Lillekråkmyra   
      gis adressenavnet Trollhågveien. (11)  
30. Adresseringsobjekter på nord-østside av E6 i Aspfjorden og i Ospfjorddalen til og med  
      Storelvvatnet gis adressenavnet Aspfjord. (12/38)   
31. Parsell på sør- og vestside av E6 i Aspfjorden og til veis ende på Aspenes gis  
      adressenavnet Aspenesveien. (12/13)  
32. Parsell som går fra kryss E6 Sommerset , forbi gamle fergeleie og til veis ende på  
      Sommerset gis adressenavnet Sommerset. (14)     
       
33. Parsell som går sør-vestover fra E6 like sør for bru ved Kobbelv vertshus og til veis ende  
      ved Viknes gis adressenavnet Sørfjordmoen. (15)  
34. Parsell som går fra E6 til boligfelt gis adressenavnet Steinveien. (15) 
35. Parsell som går ut fra E6 til Sørfjordskar, Holmen, Kveldmoen og Svenskmoen gis  
      adressenavnet Sørfjordskar. (15) 
36. Parsell som går fra E6 på sør-vestside av Kobbhammaren gis adressenavnet  



      Kobbhammaren. (15)  
37. Parsell FV 613 fra Elvkroken gjennom Ørnes, Engan og Leirfjordgården til kryss ved  
      Storforsen / Bonnpåelva gis adressenavnet Leirfjordveien. (16/27/28)   
38. Parsell som går ut fra Leirfjordveien forbi industriområdet ned til `Steinkaia` gis  
      adressenavn Elvkroken. (16)  
39. Parsell som ut fra Leirfjordveien i Elvkroken og som omfatter byggefeltet i Elvkroken gis  
      adressenavnet Kobbelvsletta. (16) 
40. Parsell som tar av fra E6 sør for Middagsfjelltunnelen og nordøstover mot Vasshauet og  
      videre til Memaurkollen gis adressenavnet Kobbelveidet. (17)  
41. Parsell som tar av fra Kobbskardveien og går til veis ende ved kraftstasjonen i Kobbvatn  
      gis adressenavn Kobbvassveien. (18/19)  
42. Parsell som tar av fra Kobbvassveien ved bru over Gjerdalselva og som går opp til  
      kommunegrense mot Hamarøy nord for Gjerdalsvatnet gis adressenavnet  
      Gjerdalsveien. (19) 
43. Parsell som går fra E6 til Mørsvikvatnet og til veis ende gis adressenavnet Mørsvikvatnet.  
      Adressenavnet omfatter også fritidsbebyggelse på sør-østside av vatnet. (20)  
44. Parsell som går fra E6 ved campingplass i Mørsvikbotn og fram til veis ende på  
      Mørsvikneset gis adressenavn Mørsvik. (21)   
45. Samtlige adresseringsobjekter i området Sildhopen, både på øst og vestside av E6, gis  
      adressenavnet Sildhopen som også gjelder for strekninga på FV 613 til Stia mot  
      Storeidet. (22)  
46. Parsell som går fra brua over Lisjeidelva ved FV  613 og til veis ende på Håkjerringnes  
      gis adressenavnet Håkjerringnesveien. (23) 
47. Parsell fra Stia mot Sildhopen og fram til kryss FV 613 / vei til Håkjerringnes gis  
      adressenavnet Storeidveien. Samtlige adresseringsobjekter på Storeidet adresseres til  
      Stroreidveien.(23)  
48. Parsell som går fra kryss mot Håkjerringnesveien på FV 613 til Bonåsjøen gis  
      adressenavnet Bonnådalsveien (24/25) 
49. Parsell som går fra Bonnådalsveien over  Gjerdelva og til veis ende på Hestestokkheia gis  
      adressenavnet Nordheiveien. (25) 
 
50. Parsell som går fra bru like nord for Bonåsjøen og som følger FV 612 til Strøksnes og  
      videre til veis ende på Ytter-Strøksnes gis adressenavnet Strøksnesveien. (26/27/28)  
51. Parsell som går fra FV 612 midt i bygda på Inner- Strøksnes til veis ende gis  
      adressenavnet Vadalveien. (27)  
52. Parsell som går fra veikryss ved Strøksnes Handel nord-østover og fram til veis ende ved  
      FV 612 Strøksnes nord/øst gis adressenavn Vollanveien. (27)  
53. Parsell som går fra FV 612 ved havet sørover langs havna og ut på moloen gis  
      adressenavnet Sjyveien. (27)  
54. Parsell som går nord-østover ut fra FV 612 i retning Hestvikdalen gis adressenavnet  
      Øvermo. (28)   
 
55. Parsell som strekker seg langs hele FV 826 fra kommunegrense Fauske til veis ende ved  
      gamle fergekai i Røsvik gis adressenavnet Røsvikveien. (29)   
56. Parsell som går ut mot Kinesodden gis adressenavnet Kinesveien (29)  
57. Parsell som går fra Røsvikveien forbi kirken og til veis ende i Nes / Håkjerringnes gis  
      adressenavnet Nesveien. (30)  
 
 
 
 
58. Parsell som går forbi sykehjemmet, kirkegården og opp til skytebane gis adressenavnet  
      Røsvikdalen (31)  
59. To mindre veier som går ut fra Røsvikveien sør-vest for kai i Røsvik gis adressenavnet  



      Jektvollen. (31)    
60. Tre mindre veier som går ut fra Røsvikveien nord for kai i Røsvik gis adressenavnet  
      Bordstollia (31)  
 
Sammenslåing eller endring i adressering av parsellene Strømveien og Hermannstolveien 
utsettes inntil videre og at endringer utredes og alternativer er gjort kjent for beboerne i disse 
parsellene.  
 
 
           
 
 
B. Områdenavn.  
Det foreslås følgende nye områdenavn: 
 Tall i ( ) henviser til inntegnede områder i vedlegg. 
 
1.  Røyrvatnet (32) 
2.  Siso (32) 
3.  Fagerbakkan (32)   
4.  Lillevatnet (32) 
5.  Falkvika (32) 
6.  Hellvika (32)  
7.  Buvika (32)  
 
8.   Faulvatnet (33) 
9.   Svartvatnet (33) 
10. Steinfjellvatnet (33) 
11. Rago (33) 
12. Vassbakkan (33) 
 
13. Nevervika (34) 
14. Ånsvikfjellet (34) 
15. Hammarvika (34) 
16. Kinesodden (34) 
17. Kvarvsøyra (34) 
18. Rismålsvatnet (34) 
19. Småvatnan (34) 
20. Aspfjord (34)  
 
21. Slåttvika (35) 
22. Solskinnsbakkan (35)  
23. Ytter-Låkthågen (35)  
24. Sommersetvatnet (36)  
25. Storvika (36) 
26. Kjelvika (36)  
27. Kolbakkheian (36)  
28. Nedre veikvatnet (36) 
29. Austerelva (36)  
 
30. Haugen (37)  
31. Kalvskinnvatnet (37)  
32. Korkvatnet (38) 
33. Stormyrodden (38)  
34. Horndalsvatnet (39) 



35. Eiavatnet (39)  
36. Hestvikmarka (40)  
37. Nakken (40)  
38. Vakkerlivatnet (40)  
39. Ner-Tørrhågen (40)  
 
 
40. Sjunkfjorden (41)   
41. Færøya (41)  
42. Korsvika (41) 
43. Haukenes (41) 
44. Bjørnsvika (41)  
45. Sagnes (41)   
46. Jektvika (41)  
47. Sagvatnet (41)  
48. Rørstad (42)  
49. Movika (42)  
50. Sagfjorden (42) 
51. Grovassmarka (42) 
52. Tennvassmarka (42) 
53. Jordbrumarka (42) 
54. Brattliskogen (42)  
55. Reinvik (43)  
56. Salhus (43)  
57. Mjånes (43)  
58. Sildhopvatnet (43)  
59. Tennvatnet (43)  
 
 
Saksopplysninger:  
I Sørfold er kommunestyret adressemyndighet og skal gjennom vedtak fastsette offisielle 
adresser for boliger, fritidseiendommer og større offentlige / private bygg. Med offisiell adresse 
menes navn på veier og områder. Når politisk vedtak er gjort skal hver enkelt bolig, 
fritidseiendom og bygg tildeles et adressenavn som skal legges inn i matrikkelen; en sentral 
database med opplysninger om eier (-e), eiendommer, bygninger og adresser. Adressenavn er et 
politisk vedtak i kommunen og kan ikke påklages. Tildeling av adresse (tildelt adressenummer 
på bygg) er et enkeltvedtak og kan påklages.  
Navnevedtak skal også sendes til Statens Kartverk v/ Stedsnavntjenesten for norske navn i 
Nord-Norge (Stedsnavntjenesten) til orientering. Dette for å sikre at skrivemåten er i tråd med 
reglene i tråd med Lov om stadnamn (stedsnavnloven).   
I Sørfold har de fleste veiene i Straumen sentrum vedtatte navn, mens det i Røsvik kun er 
vedtatte adressenavn i boligfeltet Slettveien – Lilleveien -Brekkanveien. Resten av kommunen 
har ikke vedtatte adressenavn.  
 
 
 
 
 
Arbeidet med adressering i Sørfold har blitt gjennomført i henhold til adresseveileder utgitt av 
Statens Kartverk gjennom følgende prosess:  
 
2. halvår 2013 / 1.halvår 2014: 7 informasjons- / folkemøter i hele kommunen  
April – mai 2014: 1. gang offentlig høring av foreslåtte adresser  
2014 – 2016: supplering av veinavn og områdenavn som ikke var tatt med tidligere  



2014 – 2017: Behandling hos Stedsnavntjenesten (flere  
2018: april – mai: 2. gang høring  
I forbindelse med de to offentlige høringene er det kommet inn om lag 70 skriftlige 
høringsuttalelser og 4 av de 7 grendelagene har uttalt seg.  
 
I tillegg til nye vei – og områdenavn er det forslag om å vedta sammenslåing av følgende 
adresseparseller på Straumen:  
1. Buen slås sammen med Reitanveien til Reitanveien.   
2. Aspveien slås sammen med Ospveien til Ospveien.  
3. Seljeveien slås sammen med Smiveien til Smiveien  
Samtlige av beboere som er berørt av adresseendringene er blitt tilskrevet og har hatt muligheter 
til å uttale seg innen gitte frister, men det er ikke kommet innsigelser.  
 
Utenom dette er det tatt initiativ til å slå sammen Strømveien og Hermannstolveien på 
Straumen; to veier som var tidligere var fysisk stengt for gjennomkjøring, men som nå i praksis 
er en sammenhengende vei. Etter store protester fra beboere i deler av veien foreslås det at saken 
utsettes og tas opp som egen sak ved en senere anledning. Dette da beboere skal høres ved 
adresseendringer.   
 
Ved adressetildeling vil `Kantprinsippet` for nummerering bli lagt til grunn. Dette ved at 
nummerering følger kanten av vegen inn i stikkveier og gårdsplasser med oddetall på høyre side 
og partall på venstre side, jf. Matrikkelforskriften §52 1. ledd. Dette er også i tråd med gjeldende 
praksis på eksisterende veiadressering i Sørfold.  
For at det skal opprettes en egen veiadresse er det satt en grense på at det bør være minst 5 
bygninger (adresseringsobjekter) langs en adresseparsell. Unntak er gjort der hvor det finnes 
f.eks. bare 4 adresseringsobjekter, men at det er forventet at flere bolighus, fritidseiendommer 
og andre større bygg vil komme i framtida.   
 
Vurdering:  
Dessverre har arbeidet med adressering av veier og områder i Sørfold tatt svært lang tid. Dette 
har sin årsak i to forhold: Stedsnavntjenesten, Statens kartverks navnekonsulenttjeneste for 
norske navn i Nord-Norge, (ST) hatt svært lite ressurser til å behandle disse sakene. I perioder 
har det vært kun ei 50% stilling operativ for å svare på henvendelsene fra kommuner i liknende 
situasjon i Nordland, Troms og Finnmark. En annen årsak er at Sørfold kommune kun i perioder 
har hatt mulighet til å fristille ressurser fra annen virksomhet (kultur) til adresserings-arbeidet.  
Etter 1. høring i 2014 ga Stedsnavntjenesten mange tilbakemeldinger på at foreslåtte 
adressenavn ikke var i samsvar med rettskrivingsreglene i Lov om stadnamn (Stedsnavnloven). 
På bakgrunn av dette og at mange områdenavn ikke var tatt med 1. høringsrunde i 2014 – 2015, 
ble nye navneforslag sendt ut på høring i perioden 11. – 25. april 2018. 
 
Den lange prosessen har ført til at medvirkning fra innbyggerne er blitt stor og at de endelige 
forslagene for det meste vil samsvare med og imøtekomme de mange høringsuttalelsene som er 
kommet både fra grendelagene og fra enkeltpersoner. Adressenavnene representerer viktige 
språklige og kulturelle verdier og er med på å styrke folks følelse av å høre til et sted. 
Adressenavnene bør bygge på og føre videre lokal navnetradisjonen når skrivemåte kan 
godkjennes.  
 
 
Noen av navneforslagene er ikke vurdert av Stedsnavntjeneste, men kommunen har fått 
tilbakemelding derfra på at navn som er kartfestet på offisielle kart som www.norgeskart.no 
eller  www.seeiendom.no er naturnavn og kan brukes.   
Når det gjelder forslagene om å vedta adressenavnene på de lange parsellene Strøksnesveien, 
Leirfjordveien og Røsvikveien har dette sin bakgrunn i etablert lokal betegnelse. Dette selv om  
 

http://www.norgeskart.no/
http://www.seeiendom.no/


Stedsnavntjenesten anbefaler kortere inndeling. I opprinnelig forslag var det tenkt å bruke 
Sørfoldveien som adressenavn på hele adresseparsellen mellom kommunegrense mot Fauske og 
til kommunegrense mot Hamarøy. Etter høringsinnspill om at ny E6-trase vil skape behov for 
seinere omadressering foreslås det at strekninga kommunegrense – til og med Sommerset får 
navnet Sørfoldveien. Herfra og nordover foreslås det inndeling i kortere adresseparseller som får 
egne lokale navn og som vil bestå etter omlegging av E6.    
 
Rådmannens har i så stor grad som mulig forsøkt å ta hensyn til de høringsuttalelsene som er 
kommet. Spesielt har grendelagenes uttalelses vært avgjørende. Med bakgrunn i den lange og 
grundige prosessen er rådmannen av den oppfatning at de endelig vedtatte adressenavnene vil 
bli stående som gode adressenavn for innbyggerne i generasjoner framover.  
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og ressursutvalget - 28.06.2018  
 
 
Behandling; 
Forslag fra Erling Pedersen,Sørfold SP: Adresseparsell 7 endres fra " Vinterveien" til 
"Seljeåsveien".  Ved avstemming opp mot rådmannens forslag fikk rådmannens forslag 
4 stemmer mot SP`s forslag 3 stemme. 
Forslag fra Erling Pedersen, Sørfold SP: Adresseparsell 10 endres fra "Seljeåsnesveien" til " 
"Djupvikveien". Ved avstmming opp mot rådmannens forslag  fikk rådmannens forslag 
6 stemmer mot SP`s forslag 1 stemmer. 
Forslag fra Plan- og Ressursutvalget: Adresseparsell 11 endres fra "Brit Strands vei" til "Søster 
Brits vei". Ved avstemming opp mot rådmannens forslag fikk rådmannens forslag 0 stemmer, 
mot Plan- og ressursutvalgets forslag 7 stemmer. 
 
 

Rådmannens innstilling med Plan- og Ressursutvalgets vedtatte endring av veinavn for 
adresseparsell 11 
Plan og ressursutvalget innstiller til kommunestyret å vedta: 
A. Adresseparseller / navn på veier:   
Tall i () henviser til inntegnet trase på vedlegg 
1. Parsellen fra kommunegrense Fauske – til og med Kannflogtunnelen (Sommerset) gis 
    adressenavnet Sørfoldveien. (1) 
2. Parsell nord for Kannflogtunnelen, gjennom Gleflogtunnelen, forbi Kjelvika til 
    Raudhammartunnelen gis adressenavnet Kjelvikveien. (1) 
3. Parsell nord for Raudhammartunnelen, gjennom Sørfjorden til og med Kobbhammar- 
    tunnelen gis adressenavnet Sørfjordveien. (1) 
4. Parsell nord for Kobbhammartunnelen, inkludert adresseringsobjektene på øst-side av E6 
    i Elvkroken, langs Kobbelva til og med Middagsfjelltunnelen gis 
    adressenavnet Kobbelva. (1)  
5. Parsell nord for Middagsfjelltunnelen, langs Kobbvatnet til og med Kobbskartunnelen gis 
    adressenavnet Kobbskarveien. (1) 
6. Parsell nord for Kobbskartunnelen gjennom Mørsvik til kommunegrense Hamarøy gis 
    adressenavnet Mørsvikveien. (1) 
 



7.  FV 616 mellom kryss ved Valljordveien - Djupvik gis adressenavnet Seljeåsnesveien  
8.  Parsell fra Valljordveien – Mellomhaugen gis adressenavnet Strømdal. (2)  
9.  Parsell E6, Straumen sør – Elkem Salten gis adressenavnet Valljordveien. (2)   
10 Parsell fra kryss ved Lakselva til kommunegrense Fauske ved Vallvatnet gis 
     adressenavnet Vintervegen. (2)  
11. FV 539 fra kryss E6 Straumen sør til kryss E6 Straumen nord gis adressenavn 
      Søster Brits vei(3)   
12. Parsellene Seljeveien og Smiveien på Straumen slås sammen til en parsell med 
      adressenavn Smiveien (3)   
13. Parsellene Askveien og Ospveien på Straumen slås sammen til en parsell med 
      adressenavn Ospveien. 
14. Parsellene Buen og Reitanveien på Straumen slås sammen til en parsell med 
      adressenavn Reitanveien. (4) 
15. Parsell kryss FV 539, Straumen nord til veis ende ved E6 Langstranda gis adressenavnet 
      Langstranda. (5) 
16. Parsell avkjøring fra E6 til Helland og til veis ende ved Helland kirkegård gis 
      adressenavnet Hellandsveien. (6)  
17. Parsell fra Hellandsveien til kryss E6 /Øvre Evjen gis adressenavnet Trolldalsveien. (6) 
18. Parsell fra kryss E6 ved brua Tørrfjordelva til Lappelva gis adressenavnet 
      Lappelvveien. (7) 
19. Parsell kryss E6 v/ Andkilen til veis ende, inkludert Skreddervika og Sommerholvika 
      gis adressenavnet Andkilen. (7) 
20. Samtlige adresseringsobjekter på østside av E6 i Megården – Nedregård gis adressenavnet 
      Megården. (8)   
21. Parsell kryss E6 sør for bru Tørrfjordelva til veis ende i Buvika gis adressenavnet 
      Buvikveien. (8) 
22. Parsell fra kryss E6 i Trengsel til veis ende i Lakshol / Øvereng gis adressenavnet 
      Laksholveien. (9) 
  
  
23. Parsell fra Laksholveien og samtlige adresseringsobjekter i Nordfjorden (lokalt 
      Nerfjorden) gis adressenavnet Nordfjordveien. (9) 
24. Parsell fra kryss Laksholveien / Bakken bru og adresseringsobjektene på Bakken – 
      Bakkemoen gis adressenavnet Bakken. (9)   
25. Parsell fra E6 ved Gyltvikvatnet, gjennom Gyltvik og til kryss Kvarvsveien gis 
      adressenavnet Gyltvikveien. (10)  
26. Parsell fra Gyltvikveien til veis ende på Nedre Kvarv gis adressenavnet 
      Ner-Kvarvsveien. (10) 
27. Parsell fra E6 nord på Kvarv til veis ende på Øvre Kvarv / Rødberg gis adressenavnet 
      Kvarvsveien. (11) 
28. Parsell som går fra Kvarvsveien, første stikkvei til høyre etter bru over Kvarvelva gis 
      adressenavn Einmoen. (11)   
29. Parsell fra Kvarvsveien retning Bloman gis adressenavnet Blomanveien. (11)  
30. Parsell som tar av fra Kvarvsveien i retning Breidalen / Hamran gis adressenavnet 
      Sjybakkan. (11) 
29. Parsell som går i retning sør fra Kvarvsveien i Kvarvdalen til veis ende ved Lillekråkmyra  
      gis adressenavnet Trollhågveien. (11) 
30. Adresseringsobjekter på nord-østside av E6 i Aspfjorden og i Ospfjorddalen til og med 
      Storelvvatnet gis adressenavnet Aspfjord. (12/38)  
31. Parsell på sør- og vestside av E6 i Aspfjorden og til veis ende på Aspenes gis 
      adressenavnet Aspenesveien. (12/13) 
32. Parsell som går fra kryss E6 Sommerset , forbi gamle fergeleie og til veis ende på 
      Sommerset gis adressenavnet Sommerset. (14)    
       



33. Parsell som går sør-vestover fra E6 like sør for bru ved Kobbelv vertshus og til veis ende 
      ved Viknes gis adressenavnet Sørfjordmoen. (15) 
34. Parsell som går fra E6 til boligfelt gis adressenavnet Steinveien. (15) 
35. Parsell som går ut fra E6 til Sørfjordskar, Holmen, Kveldmoen og Svenskmoen gis 
      adressenavnet Sørfjordskar. (15) 
36. Parsell som går fra E6 på sør-vestside av Kobbhammaren gis adressenavnet 
      Kobbhammaren. (15) 
37. Parsell FV 613 fra Elvkroken gjennom Ørnes, Engan og Leirfjordgården til kryss ved 
      Storforsen / Bonnpåelva gis adressenavnet Leirfjordveien. (16/27/28)  
38. Parsell som går ut fra Leirfjordveien forbi industriområdet ned til `Steinkaia` gis 
      adressenavn Elvkroken. (16)  
39. Parsell som ut fra Leirfjordveien i Elvkroken og som omfatter byggefeltet i Elvkroken gis 
      adressenavnet Kobbelvsletta. (16) 
40. Parsell som tar av fra E6 sør for Middagsfjelltunnelen og nordøstover mot Vasshauet og 
      videre til Memaurkollen gis adressenavnet Kobbelveidet. (17)  
41. Parsell som tar av fra Kobbskardveien og går til veis ende ved kraftstasjonen i Kobbvatn 
      gis adressenavn Kobbvassveien. (18/19) 
42. Parsell som tar av fra Kobbvassveien ved bru over Gjerdalselva og som går opp til 
      kommunegrense mot Hamarøy nord for Gjerdalsvatnet gis adressenavnet 
      Gjerdalsveien. (19) 
43. Parsell som går fra E6 til Mørsvikvatnet og til veis ende gis adressenavnet Mørsvikvatnet. 
      Adressenavnet omfatter også fritidsbebyggelse på sør-østside av vatnet. (20) 
44. Parsell som går fra E6 ved campingplass i Mørsvikbotn og fram til veis ende på 
      Mørsvikneset gis adressenavn Mørsvik. (21)  
45. Samtlige adresseringsobjekter i området Sildhopen, både på øst og vestside av E6, gis 
      adressenavnet Sildhopen som også gjelder for strekninga på FV 613 til Stia mot 
      Storeidet. (22) 
46. Parsell som går fra brua over Lisjeidelva ved FV  613 og til veis ende på Håkjerringnes 
      gis adressenavnet Håkjerringnesveien. (23) 
47. Parsell fra Stia mot Sildhopen og fram til kryss FV 613 / vei til Håkjerringnes gis 
      adressenavnet Storeidveien. Samtlige adresseringsobjekter på Storeidet adresseres til 
      Stroreidveien.(23) 
48. Parsell som går fra kryss mot Håkjerringnesveien på FV 613 til Bonåsjøen gis 
      adressenavnet Bonnådalsveien (24/25) 
49. Parsell som går fra Bonnådalsveien over  Gjerdelva og til veis ende på Hestestokkheia gis 
      adressenavnet Nordheiveien. (25) 
 
50. Parsell som går fra bru like nord for Bonåsjøen og som følger FV 612 til Strøksnes og 
      videre til veis ende på Ytter-Strøksnes gis adressenavnet Strøksnesveien. (26/27/28) 
51. Parsell som går fra FV 612 midt i bygda på Inner- Strøksnes til veis ende gis 
      adressenavnet Vadalveien. (27) 
52. Parsell som går fra veikryss ved Strøksnes Handel nord-østover og fram til veis ende ved 
      FV 612 Strøksnes nord/øst gis adressenavn Vollanveien. (27) 
53. Parsell som går fra FV 612 ved havet sørover langs havna og ut på moloen gis 
      adressenavnet Sjyveien. (27) 
54. Parsell som går nord-østover ut fra FV 612 i retning Hestvikdalen gis adressenavnet 
      Øvermo. (28)  
 
55. Parsell som strekker seg langs hele FV 826 fra kommunegrense Fauske til veis ende ved 
      gamle fergekai i Røsvik gis adressenavnet Røsvikveien. (29)  
56. Parsell som går ut mot Kinesodden gis adressenavnet Kinesveien (29) 
57. Parsell som går fra Røsvikveien forbi kirken og til veis ende i Nes / Håkjerringnes gis 
      adressenavnet Nesveien. (30) 
  



  
  
  
58. Parsell som går forbi sykehjemmet, kirkegården og opp til skytebane gis adressenavnet 
      Røsvikdalen (31) 
59. To mindre veier som går ut fra Røsvikveien sør-vest for kai i Røsvik gis adressenavnet 
      Jektvollen. (31)   
60. Tre mindre veier som går ut fra Røsvikveien nord for kai i Røsvik gis adressenavnet 
      Bordstollia (31) 
  
Sammenslåing eller endring i adressering av parsellene Strømveien og Hermannstolveien 
utsettes inntil videre og at endringer utredes og alternativer er gjort kjent for beboerne i disse 
parsellene.  
  
 
           
  
  
B. Områdenavn.  
Det foreslås følgende nye områdenavn: 
 Tall i ( ) henviser til inntegnede områder i vedlegg. 
 
1.  Røyrvatnet (32) 
2.  Siso (32) 
3.  Fagerbakkan (32)  
4.  Lillevatnet (32) 
5.  Falkvika (32) 
6.  Hellvika (32) 
7.  Buvika (32) 
  
8.   Faulvatnet (33) 
9.   Svartvatnet (33) 
10. Steinfjellvatnet (33) 
11. Rago (33) 
12. Vassbakkan (33) 
 
13. Nevervika (34) 
14. Ånsvikfjellet (34) 
15. Hammarvika (34) 
16. Kinesodden (34) 
17. Kvarvsøyra (34) 
18. Rismålsvatnet (34) 
19. Småvatnan (34) 
20. Aspfjord (34)  
 
21. Slåttvika (35) 
22. Solskinnsbakkan (35) 
23. Ytter-Låkthågen (35) 
24. Sommersetvatnet (36) 
25. Storvika (36) 
26. Kjelvika (36) 
27. Kolbakkheian (36) 
28. Nedre veikvatnet (36) 
29. Austerelva (36)  



 
30. Haugen (37) 
31. Kalvskinnvatnet (37) 
32. Korkvatnet (38) 
33. Stormyrodden (38) 
34. Horndalsvatnet (39) 
35. Eiavatnet (39) 
36. Hestvikmarka (40) 
37. Nakken (40) 
38. Vakkerlivatnet (40) 
39. Ner-Tørrhågen (40) 
 
  
40. Sjunkfjorden (41)  
41. Færøya (41) 
42. Korsvika (41) 
43. Haukenes (41) 
44. Bjørnsvika (41) 
45. Sagnes (41)  
46. Jektvika (41) 
47. Sagvatnet (41) 
48. Rørstad (42) 
49. Movika (42) 
50. Sagfjorden (42) 
51. Grovassmarka (42) 
52. Tennvassmarka (42) 
53. Jordbrumarka (42) 
54. Brattliskogen (42) 
55. Reinvik (43) 
56. Salhus (43) 
57. Mjånes (43) 
58. Sildhopvatnet (43) 
59. Tennvatnet (43) 
  
Enstemmig vedtatt 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.09.2018  
 
 
Behandling: 
Skriftlig forslag fra Erling Pedersen: 
  
Adresseparsell 7 endres fra "Seljeåsnesveien" til "Djupvikveien" 
  
Adresseparsell 10 endres fra  "Vinterveien" til "Seljeåsveien" 
 
Vedtak: 
  
  
Plan og ressursutvalgest innstilling med Erling Pedersens forslag til endringer: 
 
A. Adresseparseller / navn på veier:   



Tall i () henviser til inntegnet trase på vedlegg 
1. Parsellen fra kommunegrense Fauske – til og med Kannflogtunnelen (Sommerset) gis 
    adressenavnet Sørfoldveien. (1) 
2. Parsell nord for Kannflogtunnelen, gjennom Gleflogtunnelen, forbi Kjelvika til 
    Raudhammartunnelen gis adressenavnet Kjelvikveien. (1) 
3. Parsell nord for Raudhammartunnelen, gjennom Sørfjorden til og med Kobbhammar- 
    tunnelen gis adressenavnet Sørfjordveien. (1) 
4. Parsell nord for Kobbhammartunnelen, inkludert adresseringsobjektene på øst-side av E6 
    i Elvkroken, langs Kobbelva til og med Middagsfjelltunnelen gis 
    adressenavnet Kobbelva. (1)  
5. Parsell nord for Middagsfjelltunnelen, langs Kobbvatnet til og med Kobbskartunnelen gis 
    adressenavnet Kobbskarveien. (1) 
6. Parsell nord for Kobbskartunnelen gjennom Mørsvik til kommunegrense Hamarøy gis 
    adressenavnet Mørsvikveien. (1) 
 
7.  FV 616 mellom kryss ved Valljordveien - Djupvik gis adressenavnet Seljeåsnesveien  
8.  Parsell fra Valljordveien – Mellomhaugen gis adressenavnet Strømdal. (2)  
9.  Parsell E6, Straumen sør – Elkem Salten gis adressenavnet Valljordveien. (2)   
10 Parsell fra kryss ved Lakselva til kommunegrense Fauske ved Vallvatnet gis 
     adressenavnet Vintervegen. (2)  
11. FV 539 fra kryss E6 Straumen sør til kryss E6 Straumen nord gis adressenavn 
      Søster Brits vei(3)   
12. Parsellene Seljeveien og Smiveien på Straumen slås sammen til en parsell med 
      adressenavn Smiveien (3)   
13. Parsellene Askveien og Ospveien på Straumen slås sammen til en parsell med 
      adressenavn Ospveien. 
14. Parsellene Buen og Reitanveien på Straumen slås sammen til en parsell med 
      adressenavn Reitanveien. (4) 
15. Parsell kryss FV 539, Straumen nord til veis ende ved E6 Langstranda gis adressenavnet 
      Langstranda. (5) 
16. Parsell avkjøring fra E6 til Helland og til veis ende ved Helland kirkegård gis 
      adressenavnet Hellandsveien. (6)  
17. Parsell fra Hellandsveien til kryss E6 /Øvre Evjen gis adressenavnet Trolldalsveien. (6) 
18. Parsell fra kryss E6 ved brua Tørrfjordelva til Lappelva gis adressenavnet 
      Lappelvveien. (7) 
19. Parsell kryss E6 v/ Andkilen til veis ende, inkludert Skreddervika og Sommerholvika 
      gis adressenavnet Andkilen. (7) 
20. Samtlige adresseringsobjekter på østside av E6 i Megården – Nedregård gis adressenavnet 
      Megården. (8)   
21. Parsell kryss E6 sør for bru Tørrfjordelva til veis ende i Buvika gis adressenavnet 
      Buvikveien. (8) 
22. Parsell fra kryss E6 i Trengsel til veis ende i Lakshol / Øvereng gis adressenavnet 
      Laksholveien. (9) 
  
  
23. Parsell fra Laksholveien og samtlige adresseringsobjekter i Nordfjorden (lokalt 
      Nerfjorden) gis adressenavnet Nordfjordveien. (9) 
24. Parsell fra kryss Laksholveien / Bakken bru og adresseringsobjektene på Bakken – 
      Bakkemoen gis adressenavnet Bakken. (9)   
25. Parsell fra E6 ved Gyltvikvatnet, gjennom Gyltvik og til kryss Kvarvsveien gis 
      adressenavnet Gyltvikveien. (10)  
26. Parsell fra Gyltvikveien til veis ende på Nedre Kvarv gis adressenavnet 
      Ner-Kvarvsveien. (10) 
27. Parsell fra E6 nord på Kvarv til veis ende på Øvre Kvarv / Rødberg gis adressenavnet 



      Kvarvsveien. (11) 
28. Parsell som går fra Kvarvsveien, første stikkvei til høyre etter bru over Kvarvelva gis 
      adressenavn Einmoen. (11)   
29. Parsell fra Kvarvsveien retning Bloman gis adressenavnet Blomanveien. (11)  
30. Parsell som tar av fra Kvarvsveien i retning Breidalen / Hamran gis adressenavnet 
      Sjybakkan. (11) 
29. Parsell som går i retning sør fra Kvarvsveien i Kvarvdalen til veis ende ved Lillekråkmyra  
      gis adressenavnet Trollhågveien. (11) 
30. Adresseringsobjekter på nord-østside av E6 i Aspfjorden og i Ospfjorddalen til og med 
      Storelvvatnet gis adressenavnet Aspfjord. (12/38)  
31. Parsell på sør- og vestside av E6 i Aspfjorden og til veis ende på Aspenes gis 
      adressenavnet Aspenesveien. (12/13) 
32. Parsell som går fra kryss E6 Sommerset , forbi gamle fergeleie og til veis ende på 
      Sommerset gis adressenavnet Sommerset. (14)    
       
33. Parsell som går sør-vestover fra E6 like sør for bru ved Kobbelv vertshus og til veis ende 
      ved Viknes gis adressenavnet Sørfjordmoen. (15) 
34. Parsell som går fra E6 til boligfelt gis adressenavnet Steinveien. (15) 
35. Parsell som går ut fra E6 til Sørfjordskar, Holmen, Kveldmoen og Svenskmoen gis 
      adressenavnet Sørfjordskar. (15) 
36. Parsell som går fra E6 på sør-vestside av Kobbhammaren gis adressenavnet 
      Kobbhammaren. (15) 
37. Parsell FV 613 fra Elvkroken gjennom Ørnes, Engan og Leirfjordgården til kryss ved 
      Storforsen / Bonnpåelva gis adressenavnet Leirfjordveien. (16/27/28)  
38. Parsell som går ut fra Leirfjordveien forbi industriområdet ned til `Steinkaia` gis 
      adressenavn Elvkroken. (16)  
39. Parsell som ut fra Leirfjordveien i Elvkroken og som omfatter byggefeltet i Elvkroken gis 
      adressenavnet Kobbelvsletta. (16) 
40. Parsell som tar av fra E6 sør for Middagsfjelltunnelen og nordøstover mot Vasshauet og 
      videre til Memaurkollen gis adressenavnet Kobbelveidet. (17)  
41. Parsell som tar av fra Kobbskardveien og går til veis ende ved kraftstasjonen i Kobbvatn 
      gis adressenavn Kobbvassveien. (18/19) 
42. Parsell som tar av fra Kobbvassveien ved bru over Gjerdalselva og som går opp til 
      kommunegrense mot Hamarøy nord for Gjerdalsvatnet gis adressenavnet 
      Gjerdalsveien. (19) 
43. Parsell som går fra E6 til Mørsvikvatnet og til veis ende gis adressenavnet Mørsvikvatnet. 
      Adressenavnet omfatter også fritidsbebyggelse på sør-østside av vatnet. (20) 
44. Parsell som går fra E6 ved campingplass i Mørsvikbotn og fram til veis ende på 
      Mørsvikneset gis adressenavn Mørsvik. (21)  
45. Samtlige adresseringsobjekter i området Sildhopen, både på øst og vestside av E6, gis 
      adressenavnet Sildhopen som også gjelder for strekninga på FV 613 til Stia mot 
      Storeidet. (22) 
46. Parsell som går fra brua over Lisjeidelva ved FV  613 og til veis ende på Håkjerringnes 
      gis adressenavnet Håkjerringnesveien. (23) 
47. Parsell fra Stia mot Sildhopen og fram til kryss FV 613 / vei til Håkjerringnes gis 
      adressenavnet Storeidveien. Samtlige adresseringsobjekter på Storeidet adresseres til 
      Stroreidveien.(23) 
48. Parsell som går fra kryss mot Håkjerringnesveien på FV 613 til Bonåsjøen gis 
      adressenavnet Bonnådalsveien (24/25) 
49. Parsell som går fra Bonnådalsveien over  Gjerdelva og til veis ende på Hestestokkheia gis 
      adressenavnet Nordheiveien. (25) 
 
50. Parsell som går fra bru like nord for Bonåsjøen og som følger FV 612 til Strøksnes og 
      videre til veis ende på Ytter-Strøksnes gis adressenavnet Strøksnesveien. (26/27/28) 



51. Parsell som går fra FV 612 midt i bygda på Inner- Strøksnes til veis ende gis 
      adressenavnet Vadalveien. (27) 
52. Parsell som går fra veikryss ved Strøksnes Handel nord-østover og fram til veis ende ved 
      FV 612 Strøksnes nord/øst gis adressenavn Vollanveien. (27) 
53. Parsell som går fra FV 612 ved havet sørover langs havna og ut på moloen gis 
      adressenavnet Sjyveien. (27) 
54. Parsell som går nord-østover ut fra FV 612 i retning Hestvikdalen gis adressenavnet 
      Øvermo. (28)  
 
55. Parsell som strekker seg langs hele FV 826 fra kommunegrense Fauske til veis ende ved 
      gamle fergekai i Røsvik gis adressenavnet Røsvikveien. (29)  
56. Parsell som går ut mot Kinesodden gis adressenavnet Kinesveien (29) 
57. Parsell som går fra Røsvikveien forbi kirken og til veis ende i Nes / Håkjerringnes gis 
      adressenavnet Nesveien. (30) 
  
  
  
  
58. Parsell som går forbi sykehjemmet, kirkegården og opp til skytebane gis adressenavnet 
      Røsvikdalen (31) 
59. To mindre veier som går ut fra Røsvikveien sør-vest for kai i Røsvik gis adressenavnet 
      Jektvollen. (31)   
60. Tre mindre veier som går ut fra Røsvikveien nord for kai i Røsvik gis adressenavnet 
      Bordstollia (31) 
  
Sammenslåing eller endring i adressering av parsellene Strømveien og Hermannstolveien 
utsettes inntil videre og at endringer utredes og alternativer er gjort kjent for beboerne i disse 
parsellene.  
         
  
  
B. Områdenavn.  
Det foreslås følgende nye områdenavn: 
 Tall i ( ) henviser til inntegnede områder i vedlegg. 
 
1.  Røyrvatnet (32) 
2.  Siso (32) 
3.  Fagerbakkan (32)  
4.  Lillevatnet (32) 
5.  Falkvika (32) 
6.  Hellvika (32) 
7.  Buvika (32) 
  
8.   Faulvatnet (33) 
9.   Svartvatnet (33) 
10. Steinfjellvatnet (33) 
11. Rago (33) 
12. Vassbakkan (33) 
 
13. Nevervika (34) 
14. Ånsvikfjellet (34) 
15. Hammarvika (34) 
16. Kinesodden (34) 
17. Kvarvsøyra (34) 



18. Rismålsvatnet (34) 
19. Småvatnan (34) 
20. Aspfjord (34)  
 
21. Slåttvika (35) 
22. Solskinnsbakkan (35) 
23. Ytter-Låkthågen (35) 
24. Sommersetvatnet (36) 
25. Storvika (36) 
26. Kjelvika (36) 
27. Kolbakkheian (36) 
28. Nedre veikvatnet (36) 
29. Austerelva (36)  
 
30. Haugen (37) 
31. Kalvskinnvatnet (37) 
32. Korkvatnet (38) 
33. Stormyrodden (38) 
34. Horndalsvatnet (39) 
35. Eiavatnet (39) 
36. Hestvikmarka (40) 
37. Nakken (40) 
38. Vakkerlivatnet (40) 
39. Ner-Tørrhågen (40) 
 
  
40. Sjunkfjorden (41)  
41. Færøya (41) 
42. Korsvika (41) 
43. Haukenes (41) 
44. Bjørnsvika (41) 
45. Sagnes (41)  
46. Jektvika (41) 
47. Sagvatnet (41) 
48. Rørstad (42) 
49. Movika (42) 
50. Sagfjorden (42) 
51. Grovassmarka (42) 
52. Tennvassmarka (42) 
53. Jordbrumarka (42) 
54. Brattliskogen (42) 
55. Reinvik (43) 
56. Salhus (43) 
57. Mjånes (43) 
58. Sildhopvatnet (43) 
59. Tennvatnet (43) 
 
Innstilling fra Plan-og ressursutvalget  Falt med 20 mot 1 stemme 
Innstilling fra Plan- og Ressursutvalget med endringsforslag fra Erling Pedersen: 
Adresseparsell 7 endres fra "Seljeåsnesveien" til "Djupvikveien" 
  
Adresseparsell 10 endres fra  "Vinterveien" til "Seljeåsveien" 
Vedtatt med 20 mot 1 stemme 
  



 
 


