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 Lødingen kommune  

Arkiv: 
 
FA - L32 

 Saksmappe: 21/665 
Saksbehandler: Lars-Ole Sivertsen 
Saksordfører:  
Dato: 02.11.2022 

 
 
Tildeling av vegnavn på Nes, gnr. 27 i Lødingen kommune. 
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
179/22 Formannskapet 14.11.2022 

 
 
 
Klageadgang 
 

Ja Unntatt 
offentlighet 

Nei 

Hjemmel: Lov om stadnavn § 12 og 
forvaltningsloven § 28 
 

Hjemmel: 
  

Åpent møte etter paragraf 11-5 i KL. 
 

 

 
Innstilling 
Med hjemmel i lov om stadnamn § 7 første ledd godkjenner Lødingen kommune 
vegnavn på Nes, gnr. 27. 
 

· 2130  Langstranda 
· 2140  Bukkvika 
· 2150  Silvika 

 
Begrunnelsen fremgår av saksfremlegget. 

 
 

Lødingen, den 02.11.2022 
 

Liv-Hege Martinussen 
kommunedirektør 
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Formannskapet 14.11.2022: 
 
Behandling i møtet: 
Saken enstemmig vedtatt.
 
FS- 179/22 Vedtak: 
 
Med hjemmel i lov om stadnamn § 7 første ledd godkjenner Lødingen kommune 
vegnavn på Nes, gnr. 27. 
 

· 2130  Langstranda 
· 2140  Bukkvika 
· 2150  Silvika 

 
Begrunnelsen fremgår av saksfremlegget. 

 
Bakgrunn: 
Lødingen kommune holder på å avslutte prosjektet med tildeling av veg- og 
områdenavn i kommunen. Når prosjektet er avsluttet har alle adresseverdige 
objekter i Lødingen kommune fått adresse. 
 
Området som mangler adresse i Lødingen kommune er Nes, gnr. 27. 
 
Beskrivelse: 
Lødingen kommune startet prosjektet adressetildeling i 2013. Det ble vedtatt i 
kommunestyret, sak 074/13 av 12.12.2013. «Adresseplan for Lødingen kommune 
2013-14». 
 
Formannskapet, som er kommunens navnemyndighet, har ansvaret for navnsetting 
og gjør vedtak om skrivemåten på adressenavn og stedsnavn etter reglene i lov 
om stadnamn. Avdeling plan og samfunn har ansvaret for saksforberedelser 
tilknyttet navnsetting og skrivemåte på adressenavn og stedsnavn. 
 
I forbindelse med adressering i Lødingen kommune tok Språkrådet tatt opp 
navnesak for navnene Langstrand(a), Buktvika/Bukkvika og Sil(d)vik(a). jf. brev av 
28.06.2021. 
 
Lødingen kommune har mottatt brev av 26.04.2022 fra Statens kartverk. Det er blitt 
gjort vedtak med hjemmel i lov om stadnamn § 7 tredje ledd om skrivemåte på 
navnene Langstrand(a), Buktvika/Bukkvika og Sil(d)vik(a): 
 

· 2130  Langstranda 
· 2140  Bukkvika 
· 2150  Silvika 

 
Vurdering: 
Arbeidet om fastsetting av vegnavn og områdenavn er gjort i tråd med gjeldene 
regler. Lov om stadnamn er fulgt, og vegnavnene er kontrollert mot Sentral 
Stedsnavnregister i Kartverket. Språkrådet har gjennomgått navnene og kommet 
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med korrigeringer i rettskrivingen av vegnavnene.  
 

· 2130  Langstranda 
· 2140  Bukkvika 
· 2150  Silvika 

 
Kommunen skal sørge for at vedtaket blir gjort kjent for partene i kommunen som 
har klagerett etter lov om stadnamn § 12 første ledd. 
 
Etter klagefristen vil vegnavnene bli lagt i matrikkelen, og det blir tildelt adresse-
nummer til adresseverdige bygninger. 
 
Klage: 
Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som 
etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. 
Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 
9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter 
klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har 
klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. 
Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute 
eller klagen er avgjort. 
 
En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal 
grunngis og må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder. 
 
Når man tar opp en klagesak gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for 
navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt sender Kartverket saken 
videre til klagenemnda for stedsnavnsaker. 

 
 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Tittel 
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27.04.2022 Navnesaksskjema sak 2021-265 Langstrand(a) og andre 
navn, 1851 Lødingen.PDF 
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