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Arkivsak: 131413
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Saksbehandler: Gjermund Laxaa Arkiv: L32

Saksnr.:
2Ut4
20n4
t7lt3
33n3

Utvalg
Steigen formannskap
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre
Steigen formannskap

Møtedato
16.09.2014
03.06.2014
20.06.2013
11.06.2013

Forslag til vedtak:
Klagen på veinavnet Festningsveien tas til følge. Navnet på parsellen endres til Bøsjyveim.
Klagen på veinavnet Knedalsveien tas ikke til følge. Formannskapet mener at Knedalsveien
er et dekkende navn på parsellen.

Behandlingivedtak i Steigen formannskap den 16.09.2014 sak2lll4

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

Saksutredning:

Bakgrunn

Det vises til vedtak i Steigen formannskap,sak 20114 den 03.06.14. I etterkant har det kommet
inn 2 klager på vedtatte navneforslag. Dette gjelder Festningsveien på Engeløya (område 1.)

Klagen er fremmet av Åse Kristin Klausen på vegne av flere (vedlegg). Den andre klagen
gjelder Knedalsveien, og er fremmet av Arvid Arntsen.

I utgangspunktet kan ikke vedtatte veinavn påklages, men arbeidsgnrypa har valgt åbehandle
disse sakene. Dette ble gjort imøIe 19.08.14. Arbeidsgruppa innstilling sendes derfor til
Steigen formannskap for endelig behandling.

Arbeidsgruppas behandling
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Festningsveien

Flere av de som bor langs veien har negative assosiasjoner knyttet til navnet, og ønsker et

navn som gir en bedre identitetsfølelse. I høringsprosessen ble disse argumentene fremmet i
høringsuttalelsen. Arbeidsgruppa ser at dette kunne ha vært frernhevet bedre i saksfrernlegget
til formannskapet(sak 20114). Et viktig prinsipp når det gjelder valg av adressenavn, er at

navnet ikke skal oppfattes som støtende. Ut fra dette, mener arbeidsgruppa at det er riktig at

saken blir tatt opp til ny vurdering. Klager har kommet med flere endringsforslag(se
vedlegg). Disse ble vurdert av arbeidsgruppa, som har følgende innstilling:

Festningsveien endres til Bøsjyveien.

Knedalsveien

I høríngsforslaget var navnet på parsellen Skjelvareidveien. Utgangspunktet for dette forslaget var
prinsippet om at <man drar mot et endepunkt>, i dette tilfellet Skjelvareid. I høringsprosessen kom

det forslag på å endre navnet til Knedalsveien. Etter diskusjoner i arbeidsgruppa ble navnet endret til
Kneda lsveien før beha nd lingen i forma n nska pet(sa k 20 / t4l.
Klager vil at navnet endres til Skjelvareídveien. Det argumenteres med at navnet på parsellen er
uforståelig og misvisende, da Knedalen ligger på østs¡den av Skjelvareidelva . I tillegg er det
poengtert at Skjelvareidveien knyttes opp til sagnet om dronning Skjalvor, noe som gir navnet
ahistorisk sus>.

Klagen er diskutert og vurdert av arbeidsgruppa, som har følgende innstilling:

Klagen tas ikke til følge og navnet på parsellen-Knedalsveien- oppreffholdes.

Vedlegg:

1. Klage på veinavn- Ä.se Kristin Klausen mfl
2. Klage på veinavn- Arvid Arntsen

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokaer ført i samsvar med det som ble bestemt i
møtet:

Fred Eliassen (sign) Kjersti Olsen (sigt)

Rett utskrift,
Leinesfiord, 17.10.14
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Tina Sennesvik
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Utslffi.ft :,Gj€nnund l-axaa, her. For vidøe ekspedçriqg.


