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Ny behandling av adressenavn i Sørfold 

  
 

Rådmannens innstilling 
 
I medhold av stadnamnlovas § 5 andre ledd innstiller plan- og ressursutvalget kommunestyret til 
å vedta følgende adresseparseller: 
 
Tall i () henviser til inntegnet trasé på vedlegg.  

1. FV 539 fra kryss E6 Straumen sør til kryss E6 Straumen nord gis adressenavn Søster 
Brits vei. (1) 

2. Parsell fra kryss ved Lakselva til kommunegrense Fauske ved Vallvatnet gis 
adressenavnet Seljeåsveien. (2) 

3. FV 616 mellom kryss ved Valljordveien - Djupvik gis adressenavnet Djupvikveien. (1) 
 

Saksprotokoll i Plan- og ressursutvalget - 26.02.2019  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen merknader 
 
Vedtak: 
 

Rådmannens innstilling 
  



I medhold av stadnamnlovas § 5 andre ledd innstiller plan- og ressursutvalget kommunestyret til 
å vedta følgende adresseparseller: 
  
Tall i () henviser til inntegnet trasé på vedlegg.  

1. FV 539 fra kryss E6 Straumen sør til kryss E6 Straumen nord gis adressenavn 
Søster Brits vei. (1) 

2. Parsell fra kryss ved Lakselva til kommunegrense Fauske ved Vallvatnet gis 
adressenavnet Seljeåsveien. (2) 

3. FV 616 mellom kryss ved Valljordveien - Djupvik gis adressenavnet 
Djupvikveien. (1) 

  
Enstemmig vedtatt 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.04.2019  
 
 
Behandling: 
Det ble ikke fremmet endringsforslag. 
 
Vedtak: 
I medhold av stadnamnlovas § 5 andre ledd innstiller plan- og ressursutvalget kommunestyret til 
å vedta følgende adresseparseller: 
  
Tall i () henviser til inntegnet trasé på vedlegg.  

1. FV 539 fra kryss E6 Straumen sør til kryss E6 Straumen nord gis adressenavn 
Søster Brits vei. (1) 

2. Parsell fra kryss ved Lakselva til kommunegrense Fauske ved Vallvatnet gis 
adressenavnet Seljeåsveien. (2) 

3. FV 616 mellom kryss ved Valljordveien - Djupvik gis adressenavnet 
Djupvikveien. (1)                        Innstilling fra Plan-og ressursutvalget 
enstemmig vedtatt. 

  
 
 

Saksopplysninger 
Det vises til utvalgssakene 42/18 og 71/18 som omhandler behandling av vei- og områdenavn i 
Sørfold kommune. Ett veinavn ble endret i plan- og ressursutvalget og to veinavn ble endret i 
kommunestyret. Dette gjelder følgende navn: 
 
Rådmannens innstilling Vedtak kommunestyret 
Brit Strands vei Søster Brits vei (endret i PRU) 
Seljeåsnesveien Djupvikveien 
Vinterveien Seljeåsveien 

 
 
 
Disse navnene må behandles på nytt. Det er gjennomført en lokal høring, men det kom ikke inn 
merknader. Det er også bedt om vurdering fra Språkrådet hva gjelder skrivemåte. Språkrådet har 



ingen merknader bortsett fra til Søster Brits vei. Språkrådet sier at det bør helst gå minst 5-10 år 
fra en person er død til man eventuelt velger å ta i bruk personnavnet som del av et stedsnavn. 
 

Vurdering 
 
Det vurderes at de nye navnene er i samråd med gjeldende rettskrivingsprinsipper, jf. § 4 i Lov 
om stadnamn og det innstilles på at navneendringene fra utvalgssak 71/18 vedtas.  
 
Vedlegg 
1 Kartvedlegg 


