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Tilråding for nye adressenavn, Steigen kommune

Vedlagt følger navneskjema i ovennevnte sak. Tilrådinga gjelder skrivemåten av nye vegnavn i
Steigen kommune.

Skrivemåten av de fleste vegnavnene er grei. Se det vedlagte navneskjemaet med tilrådinger for
skrivemåten av nye adressenavn i Steigen kommune, der også en begrunnelse for mange av

tilrådingene er gitt.

Det er positivt at kommunen i så stor grad har valgt å benytte eksisterende stedsnavn, da dette er

med på â sørge for at gamle stedsnavn fortsatt blir brukt.

Dersom ikke annet er sagt, er tilrådingene gitt ut fra $ 4, 1. ledd, Log2.setning i lov om

stadnamn: " Dersom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av

stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Skrivemåten skal følgÌe gjeldande

rettskrivingsprinsipp for norsk og samisk."

Vi minner om at endelige vedtak skal meldes til Sentralt stedsnavnregister v/fulkeskartkontoret til
Statens kartverk, jf $ 12 i loven og forskriftene $ 15. Vedtaket skal også meldes til
Stedsnavntjenesten og andre som er part i saken. Vi minner også om retten til å klage på vedtak

etter $ 10 i lov om stadnamn. Lokale organisasjoner og brukseiere skal også hafattmulighet til å

uttale seg om saken gjennom ei lokal hønng, før vedtak i saken gjøres, jf $ ó i lov om stadnamn.

DATO

19.01,2015

&
ß

ADRESSE
Språkrådet
Postboks 8107 Dep
0032 oslo

TELEFON
77 64 4278

INTERNEÏÏ
sprakradet.no
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Vi beHager at det har tatt lenger tid Enn vanlig enn å å svar i denne saken. Det sþldes at vi har

hatt stor pågang av navaesaker i forbindelse med innføring av ny rnahikf<ellov de siste to åiene.

Takontakt hvis derehar spørsmålom saka" eller trenger nærmere infonnasjon om s.aksgangen i
navnesaket!

Vennlig hilsen

Eva Forsaa Milikelson
(sigt)
Navnekonsulent

MagneHeide
(sigt)
Navnekonsulent

A.strid Sann Evensen
navnesekretær

Vedlegg: 'Navrios\jema

Gjenpart StatnnskartverkBodø,35Q7Høoef,oss
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Skjema for behandling av nye adressenavn
Steigen kommune

Bergsdalen G

Status
V=vedtatt

G=godkjent

Älstad e

Engeløya G

Berg G
Bergselva G

Bergsdalen G

Navn tilSSR

Bergssjyveien/
Bergsjyvegen

Bergsdalen

Tilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Alstadveien/
Älstadvegen

EngeløWeien/
Engeløyvegen

-vegen/-veien

K: Vei fra Berg mot hyttefelt til Bergsjyen

ST: Berg er et gammelt gårdsnavn, det har status
godkjent i SSR. Bergsjyen er ikke registrert.
Ettersom vegen starter oppe ved Fv 638 og ikke

bare går langs sjøen, tilrås Bergssjyveien. Navnet
må ha en binde-s i likhet med Begsdalen og

Bergselva. Bergssjyveien/vegen tilrås.

K: Vei fra Berg til Bergsdalen

ST: Bergsdalen har status godkjent i SSR.

Bergsdalen tilrås.

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavntjenesten merkes ST

K: Vei fra og med Høgbrua Storskjæret til
Ålstadkrysset
ST: Navnet er sammensatt med mannsnavnet Ál

Navnet har status godkjent i SSR.

Älstadveien/vegen tilrås.

K: Vei fra Älstadkrysset rundt øya til Älstad

ST: Opphavet t¡l navnet er nok formen på øya. Med

sine lange krokete nes ligner den på en angel, og

navnet må opprinnelig ha vært Ongull, sier Rygh

1910 i Norske Gaardnavne. Engeløya er godkjent

form. Engeløyveien/vegen tilrås.

Kommunen køn velge mellom vegen/veien som
etterledd.

Adresse
-kode

Koordinater

Bergsdalen

Navneforslag

EngeløWeien

Bergsjyen

Generelt

Enseløva

Ålstadve¡en
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Laskestad G

Status
V=vedtatt

G=godkjent

@stre Mølleskog G
Vestre Mølleskog G

Sandvågen G

Nygård G

ViK G

Vikhamn G

Navn til SSR

Slåttlia

eller
Laskestad

Prestegårdsveien/
Prestegårdsvegen

Tilråding fra ST

(evt. egen navnesak)

Mølleskog

Sandvågen

Nygårdsveien/
Nygårdsvegen

Vikveien/
Vikvegen

eller
Vikhamnveien/
Vikhamnvegen

K: Vei fra Laskestad til boligfelt
ST: Slåttlia er ikke registrert i SSR. Dersom navnet
er i bruk, kan det tilrås. Hvis ikke, er Laskestad et
navn vel verdt å ta vare på. Ordet laske, hankjønn,
er sannsynligvis brukt om et kileformet stykke jord.

Laskestad har status godkjent i SSR. Laskestad kan

tilrås.

K: Vei fra Laskestad til Skoglund

ST: Prestegården eller Prestegårdsveien er ikke

registrert. Men vegen går ved Prestegårdshagen på

Laskestad, som er forholdsvis godt kjent.
Prestegårdsveien/vegen tilrås.

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavnt¡enesten merkes ST

K: Vei fra MØlleskog til MØlleskog boligfelt
ST: @stre og Vestre Mølleskog har status godkjent i

SSR. Mølleskog tilrås.

K: Vei fra Fv 638 til Sandvåg

ST: En våg er ei bukt eller vik. Sandvågen har status
godkjent i SSR. Sandvågen tilrås.

K: Vei fra Fv 638 til Nygård

ST: Nygård har status godkjent i SSR

Nygårdsveien/vegen til rås.

K: Vei fra Fv 638 til Vikhamn
ST: Vik er godkjent form i SSR, og Vikveien/vegen
kan tilrås. Vikhamn er også godkjent form, og

Vikhamnveien/vegen kan tilrås.

Adresse
-kode

Koordinater

Prestegårdsveien

Navneforslag

Mølleskog

Sandvåg

Nygårdsveien

Slåttlia

Vikveien
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Aksla G

Status
V=vedtatt

G=godkjent

Våg G
Vågsneset G

Røssøya G

BøG

Navn tilSSR

Bøsjyveien/
BØsjyvegen

Aksla

Eller

BØaksla

Tilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Vågsveien/
Vågsvegen

RøssØyveien/

Røssøyvegen

K: Vei fra Fv 638 Bø til Batteri Dietl

ST: Etter klage har det framkommet et ønske om å

endre navnet til Bøsjyveien. Bø har status godkjent

i SSR, og er et gammelt gårdsnavn. BØ og by, gno.

bær og bri r, er avleda av av verbet búa, som betyr å

bu, å dyrke. Vegen går mot sjøen. Bøsjyveien/vegen

ti lrås.

K: Vei fra Festningsveien til Hyttefelt Aksla

ST: Aksla har status godkjent i SSR som navn på en

haug., men finnes også som navn på et fjell mellom
Skjenaust og Leirvikbogen. Navnet Aksla kan tilrås.
Men i likhet med B6sjyveien kan Aksla gis ei

geografisk tilknytning til Bø, som BØaksla, for å
unngå forveksling, f.eks. med Korsaksla. Bøaksla

tílrås.

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavnt¡enesten merkes ST

K: Vei fra Fv 638 til Våg

ST: En våg er ei bukt eller vik. Gården Våg ligger
innenfor ei lang, smal vik. Våg har status godkjent i

SSR, og er et gammelt gårdsnavn. Vågsveien/vegen
tilrås. Navnet skal ha binde-s i likhet med

Vågsneset.

K; Vei fra Fv 638 til Røssøya

ST: Navnet er sannsynligvis sammensatt med gno.

(h)ross, hest. Røssøya har status godkjent i SSR.

Røssøyveien/vegen ti lrås.

Adresse
-kode

Koordinater

Aksla

Navneforslag

Vågsveien

Røssøwe¡en

Festningsveien
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Storsæter G

Status
V=vedtatt

G=sodkient

BøG

Brunes G

Brunvær G

Brunvær G

Hammar G

Hammarsodden G

Hammarsholmen G

Hammarshågen G

Navn til SSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Navnesak

Storseter

BØveien/

Bøvegen

Navnesak

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavnt¡enesten merkes ST

K: Vei fra Fv 638 til Hammer
ST: Hammer er ikke registrert i SSR, men det fins på

kart. Hammar har status godkjent som navn på et
bruk. Gården har sitt navn fra berghammaren nær
gården. I L910 skriver Rygh at uttalen er /ha'mar/.
Men navnet hadde fått datidens danske
skrivemåte. Både redskapen og bergknausen kan i

dag skrives hammar. Kommunen bør reise
navnesak for skrivemåten av navnet.

K: Vei fra Fv 638 til Storsæter
ST: Storsæter har status godkjent i SSR. Men etter
dagens rettskriving skal seter skrives med e.

Storseter tilrås.

K: Vei fra Fv 638 til Festningsveien

ST: BØ har status godkjent i SSR, og er et gammelt
gårdsnavn. BØ og by, gno. bær og bfr, er avleda av

av verbet búa, som betyr å bu, å dyrke.

Bøveien/vegen tilrås.

K: Vei fra Fv 638 til Brunes

STI Brunes er godkjent form. Men like utenfor
ligger øya Brunvær, og lykt og øygruppe med

navnet Brunvær. Førsteleddet i navnet kan dermed
ikke ha vært bru, men brun, muligens *Brúnnes

eller *Brúnarnes av brún, hokjønn, rand eller kant.

Det bør reises navnesak på skrivemåten av navnet.

Adresse
-kode

Koordinater

Storsæter

Navneforslag

Bøveien

Brunesveien

Hammer
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Status
V=vedtatt

G=godkjent

Haug G

Bogøya G

Vinsnes G

Røtnes G

Navn til SSR

Vinsnesveien/
Vinsnesvegen

Tilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Røtnesve¡en/

Røtnesvegen

Haugsveien/
Haugsvegen

Bogøyveien/
Bogøyvegen

K: Vei fra Fv 636 til Vinsnes

ST: Førsteleddet kan forklares av et vendill eller
vindill m, som fins i flere stedsnavn og som må ha

betegnet noe bØyd eller krummet, og at det her
sikter til Holmåkfjorden som nettopp her gjør noen

bøyninger. Og man gjetter på at Vins- her
inneholder et eldre navn på fjorden. Vinsnes har

status godkjent. Vinsnesveien/vegen tilrås.

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavntjenesten merkes ST

K: Vei fra Fv 638 til Røtnes

ST: Røtnes er et gammelt navn. Rygh, 1910, sier at
det gamle navnet på Sagfjorden må ha vært
*Rjótangr, som er bevart i gårdsnavnet Røttangen.

Rjota betyr å styrte, gli ut. Røtnes har status
godkjent. Røtnesveien/vegen til rås.

K: Vei fra Fv 638 til Haug
ST; Haug er godkjent form i SSR. Haugsveien.

Skrivemåten Haugsveien/vegen, med binde-s som i

Haugs6ya og Haugsholmen, tilrås.

K: Vei fra Skjelvareidkrysset til HØgbrua Storskjæret
ST: Bogøya er en holme utenfor Bogen, gno. bugr

m, bøyning, som må sikte til bøyninga på fjorden.
Bogøya har status godkjent. Bogøyveien/vegen

tilrås.

Adresse
-kode

KoordinaterNavneforslag

Haugsveien

Skielvareid - Bogøy
- Holkestad
Bogøyveien

Vinsnesveien

Røtnesveien
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Jensvikhågen G

Nordhøgda G

stetus
V=vedtatt

Q=gedkjent

Bogen G

Bogøya G

Bogøysundet G

Bogelva G

Bogosen G

Dyrvikhågen G

Navn tilSSR

Kalvgjerdet

Jensvikhågen

Nordhøgda

Tilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Bogveien/
Bogvegen

DyrvikhågenST: Dyrvikhågen er godkjent form. Dyrvikhågen

tilrås.

ST: Kalvgjerdet er ikke registrert i SSR, og vi finner
det heller ikke på kart. Hvis det er et navn som er i

bruk, kan det tilrås. Kalvgjerdet tilrås.

ST: I SSR har navnet Jensvikhågen status godkjent

for dette området. Jensvikhågen tilrås.

ST: Nordhøgda har status godkjent. NordhØgda

tilrås.

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavnt¡enesten merkes ST

ST: Bogen, gno. bugr m, b6yning. Det må her sikte
til den sterke bøyningen som fjordens søndre

strandlinje gjør her. I likhet med Bogøya,

Bogøysundet, Bogelva og Bogosen (alle med Bog- i

førsteleddet) må navnet bli Bogveien. Når navn

som Bogen, Dalen, Fjellet og Vika går inn som

forledd i andre navn, mister de vanligvis endinga og

får eventuelt ei sammensetningsfuge: Bogvegen,

Dalsvegen, Fjellvegen og Vik(s)vegen.

Bogveien/vegen tilrås.

Adresse
-kode

Koordinater

Kalvgjerdet

Toppen

Nordhøgda

Navneforslag

Bogov "sentrum"

Bogenveien

Dyrvikhågen
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Liland G

Status
V=vedtatt

G=sodkient

Skånland G

Skånlandselva G

Skånlandsvatnet G

Skotsfjorden G

Marka G

Gynnelmarka G
Markvatnet G /
Gynnelvatnet G

Navn tilSSR

Markveien/
Markvegen
eller
Gynnelmarkveien/
Gynnelmarkvegen

Lilandsveien/
Lilandsvegen

Tilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Skånlandsveien/
Skånlandsvegen

Skotsfjordveien/
Skotsfjordvegen

K: Vei fra Fv 835 til Markvatnet
ST: Navnet må ha samme sammensetningsmåte
som Markvatnet. Når navn som Bogen, Dalen,

Fjellet og Marka går inn som forledd i andre navn,

mister de vanligvis endinga og får eventuelt ei

sam mensetningsfuge: Bogvegen, Da lsvegen,

Fjellvegen og Markvegen. Markveien/vegen tilrås.
Viss en Ønsker en bedre markering, kan

Gynnelmarkveeien/vegen også til rås.

K: Vei fra krysset Fv 635-kommunal vei Liland til
Liland

ST: Gården ligger i ei li, derav navnet. Navnet fins
flere steder i Nordland. Lilandsveien/vegen tilrås.

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavntjenesten merkes ST

K: Vei fra krysset Fv 835-Fv636 til Skånland

ST: Skån- forekommer som førsteledd i mange

stedsnavn, men har sannsynligvis ikke samme

opprinnelse over alt. Det kan ha sitt opphav i Skaan

f, skorpe, brukt om et (hardt) lag av gjØdsel.

Skånla nd er godkjent form. Skånlandsveien/vegen

tilrås, husk -s- i sammenbindinga.

K: Vei fra kryss Skjenaust til Ytre Skotsfjord
ST: Skotsfjorden har sitt navn etter gårdnavnet

Skot. *Skot n, brukes i stedsnavn om noe som

skyter frem eller skyter ¡ været.
Skotsfjordveien/vegen til rås.

Adresse
-kode

Koordinater

Lilandsveien

Navneforslag

Skånlandsveien

Skotsfjordve¡en

Markaveien
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Status
V=vedtatt

G=sodkient

Kvalnes G

Kammen G

Kamsgrunnen G

Saur G

Saursfjorden G

Saurselva G

Holkestad G

Navn tilSSR

Saursveien/
Saursvegen

Tilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Holkestadveien/
Holkestadvegen

Kvalnes

Kamveien/
Kamvegen

Eller

Kamsveien/
Kamsvegen

K: Vei fra Saursfjordkrysset til Sundelva

ST: Saur, av saurr m, gjprme, søle, i navn om

myrholdig eller gjørmet grunn. Saur har status
godkjent. Saursveien/vegen, med binde-s, tilrås.

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavnt¡enesten merkes ST

K: Vei fra Ytre Skotsfjord til Holkestad

ST: Navnet kan ha sammenheng med Holka f,
dannet av holr, hul, en fordypning. Et ukjent
elvenavn *Holka kan også være mulig, eller
førsteleddet kan ha opphav i et mannsnavn,

tolkinga er svært usikker. Holkestadveien/vegen
ti lrås.

K: Vei fra Fv 835 til Kvalnes

ST: Navnet fins flere steder og kan ha sitt opphav i

at en kval har drevet på land her, men vel så ofte er
det en sammenligning mellom nesets form og en

kval. Kvalnes har status godkjent. Kvalnes tilrås.

K: Vei fra Rådhuskrysset til Saursfjordkrysset
ST: Kammen er en haug eller åskam og har status
godkjent. Når navn som Kammen, Dalen, Fjellet og

Vika går inn som forledd i andre navn, mister de

vanligvis endinga og får eventuelt ei

sam mensetningsfuge: Kam (s)vegen, Dal(s)vegen,

Fjellvegen og Vik(s)vegen. Jfr. også navnet
Kamsgrunnen, som ligger i Folda. Her må

kommunen finne ut om uttalen er med eller uten s-

fuge. Kamveien/vegen eller Kamsveien/vegen tilrås.

Adresse
-kode

KoordinaterNavneforslag

Kvalnes

Leinesfiord -
Nordskot -
Skielvareid
Kammenveien

Saursveien

Holkestadveien
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Naustneset G

Status
V=vedtatt

Ç=godkjent

Nordskot G

Alpøya G

Båtberget G

Litlvika G

Litlvikhågen G

Navn tilSSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Navnesak

Naustnesveien/
Naustnesvegen

Nordskotveien/
Nordskotvegen

Alpøyveien/
Alpøyvegen

Båtbergveien/
Båtbergvegen

Kommentarer / uttale¡ser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavnt¡enesten merkes ST

K: Vei fra Fv 835 til Lisjvika- Naustnesveien

ST: På kartet kalles haugen ovenfor vika for
Litlvikhågen. Dette førsteleddet har fra før
skrivemåtene Litl-, Litle-, Lille- i Steigen kommune
som godkjente former, og nå foreslås Lisj-.

Kommunen bør reise navnesak for dette navnet og

alle navn som inneholder dette navneleddet for å
få bestemt skrivemåten.

K: Vei fra Fv 835 til Naustneset
ST: Naustneset har status godkjent

Naustnesveien/vegen tilrås.

K: Vei fra Sundelva til Nordskot
ST: Skot n, som i stedsnavn synes å bli brukt om

noe som skyter frem eller som skyter i været. Det

er sannsynlig at gården har navnet fra den høye,

spisse delen av Skotstinden som skyter frem mot
nordvest. Nordskot har status godkjent.
Nordskotveien/vegen tilrås.

K: Vei fra Sund tilAlpøy
ST: Alpøya er ei halvøy, og navnet har status
godkjent. Navnet er vanskelig å tolke.
Alpgyveien/vegen til rås.

K: Vei fra Fv 835 Nordskot til Båtberget
ST: Båtberget er godkjent form. Vegen går over et
større område enn Båtberget, derfor tilrås
Båtbergveien/vegen.

Adresse
-kode

Koordinater

Lisjvikveien

Naustnesveien

Navneforslag

Nordskotveien

AlpøWeien

Båtberget

Nordskot
"sentrum"
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Status
V=vedtatt

Ç=godkjent

Gjerdhågen G

Knedalen G

Knedalsåsen G

Småtindan G

Bjerkås G

Snøselva G

Navn tilSSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Gjerdhågen

Knedalsveien/
Knedalsvegen

Småtindveien/
Småtindvegen

Bjerkås

Eller

Snøselva

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavntjenesten merkes ST

K: Vei fra Fv 835 til Lisjvika

ST: Gjerdhågen har status godkjent. Gjerdhågen

tilrås.

K: Vei fra Saursfjordkrysset til Skjelvareidkrysset
ST: Gno. Kné n, kne, fins ofte i stedsnavn, og sikter
til en knekk. Her er det vel enten en skarp bøyning
av dalen eller til en fjellformasjon i nærheten.
Knedalen har status godkjent. Knedalsveien/vegen
ti lrås.

K: Vei fra Fv 635 til Skihytta
ST: Småtindan har status godkjent.
Småti ndveien/vegen tilrås.

K: Vei fra FV 635 til Furulund

ST: Furulund er ikke reg¡strert i SSR, og vi finner
heller ikke navnet på kart. Furulund ser ut til å være
navn på eiendom 22/ 53 " Gjenbru ksstasjon
Furulund", som vi ikke synes passer som

adressenavn for hele området.
Vi finner Bjerkås på kartet, og det ser ut til at heile
området er skilt ut fra gnr 22/36 Bjerkàs. Bjerkås er
godkjent form og kan tilrås.
Det ser ut som at vegen går mot Snøselva. Viss det
er riktig, kan Snøselva også tilrås. SnØselva har
status godkjent.

Adresse
-kode

KoordinaterNavneforclag

Gjerdhågen

Knedalsveien

Småtindveien

Furulund

L0



Status
V=vedtatt

Ç=godkjent

Knedalsåsen G

Lia G

Etterlia G

@verlia G

Lt

Navn tilSSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Knedalsåsveien/
Knedalsåsvegen

eller
Liveien/
Livegen

eller
Etterliveien/
Etterlivegen
eller

Øverliveien/
Øverlivegen

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavntjenesten merkes ST

K: Vei fra 635 til Knedalsäsen
ST: Gammelveien er et lite spesifikt navn. En

risikerer at det fins mange gammelveger i Steigen.

Og her fins nedarva navn, f.eks. Knedalsåsen. Kne

n, kne, fins ofte i stedsnavn og sikter til en knekk

eller bøyning av en bestemt form i ei skråning.

Knedalsåsveien/vegen tilrås. Lia, Etterlia og

Øverdalen har også status godkjent, og

Liveien/vegen, Etterliveien/vegen og

Øverliveien/vegen kan tilrås. Men en må passe på

at navna ikke er i bruk som adressenavn andre
steder i kommunen.

Adresse
-kode

KoordinaterNavneforslag

Gammelveien



Status
V=vedtatt

G=godkjent

Sagfjorden G

Rivtakvuodna
(samisk)G

Navn til SSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Vegen bør deles

opp i flere
adresseparseller
1.
*Holmåkveien/
*Holmåkvegen

2

Sagfjordveien/
Sagfjordvegen
eller
+ Forsan(d)veien/
*Forsandvegen

*Egne navnesaker

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavntjenesten merkes ST

K: Vei fra kryss Skjelvareid til Forsan

5T: Steigen er opprinnelig et gårdsnavn. Steig f, må

være avledet av å stige, og sikter i regelen til høy

beliggenhet. Gårdene ligger på et et lavt forland
under en svært bratt, høy fjellvegg, Steigberget
(eller Steigtinden), det må være denne navnet
sikter til, som har gitt navn til kommunen og

steigværingene. Navnet på vegen måtte eventuelt
bli Steigveien/vegen.

Men vegen er lang, og vi tilrår å dele den opp,
både for å unngå så store adressenummer, og for å

ta vare på gamle gårdsnavn. Det er også uheldig å

bruke et kommunenavn på en vei som bare dekker
en del av kommunen, samtidig er Steigen et
gårdsnavn som ikke er lokalisert i adresseområdet.
Vi tilrår ei to- eller tredeling, for eksempel ved

avkjøring til Dyping.

For indre del kan vi tilrå *Holmåkveien/vegen (men

med egen navnesak) siden vegen i hovedsak går

langs Holmåkfjorden. For ytre del kan vi tilrå
Sagfjordvei en/vegen el I er Forsa n (d )veien/vegen.
Det må reises egne navnesaker for
Holmåk/Holmvåg og Forsan(d), se nedenfor.
Sagfjorden har også et samisk navn, Rivtakvuodna.

Adresse
-kode

KoordinaterNavneforslag

Steigenveien

Skjelvareid -
Forsan

72



Status
V=vedtatt

Ç=godkient

Hamnvika G

Hamnvikodden G

Dyping G

Holmåkfjorden G

Holmåkelva G

Holmåkt¡nden G

Holmåkvatnet G

Holmvågvatnet G

Holmvåg G

Navn til SSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Navnesak

Hamnvikodden
eller
Hamnvika
eller
annet navn

Dypingveien/
Dypingvegen

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavnt¡enesten merkes ST

K; Vei fra avkjøring Holmvåg til Øvre Holmvåg

ST: Holmåk, Holmauki m, av holmr m, holme, og

auki m, forøkelse, tilvekst. kan hende hentyder det
her til en liten holme inntil en større. Både Holmvåg

og Holmåk har status godkjent. Kommunen må

derfor reise navnesak for dette navnet og alle navn

som innehar dette navneleddet.

K: Vei fra Fv 835 til Hamnvik

ST: Hamnvika blir gjerne brukt om ei vik som er ei

brukbar hamn, og navnet fins flere steder i

kommunen. Flere av disse stedene har boliger, og

det bør derfor vurderes et mer tydelig
utmerkingsledd enn veien/vegen. Hamnvikodden
har status godkjent. Hamnvikodden kan tilrås.
Dersom en ikke Ønsker et slikt utmerkingsledd vil

Hamnvika være lettere som adressenavn enn

Hamnvikveien. Det kan også vurderes et annet
navn.

K: Vei fra Fv 835 Dypingkrysset til Dyping

ST: Dyping, av adjektivet djupr, fins som navn på

sjøer og tjern, dype bukter, og slik må det vel

forstås her. Dyping har status godkjent.
Dypi ngveien/vegen til rås.

Adresse
'kode

KoordinaterNavneforslag

Øvre Holmvåg

Hamnvikveien

Dypingveien

13



Status
V=vedtaü

G=godkient

Leinesfjorden G

Botn G

Skranstad G

(om et bruk)
Skramstad G

(om ei grend)

Forsan G
Forsanvatnet G

Forsandbukta G
Forsbukta G

Litlforsan G

Forselva G

Navn til SSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Navnesak

Leinesfjordveien/
Leinesfjordvegen

Botnveien/
Botnvegen

Navnesak

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavntjenesten merkes ST

K: Vei fra Fv 835 Forsan til Hyttefelt Forsan

ST: Navnet har både Fors, Forsan og Forsand som
godkjente navneledd. Kommunen må derfor reise

navnesak for dette navnet og alle navn hvor navnet
inngår.

K:Vei fra "Rådhuskrysset" til og med Kjølåsen

ST: Leinesfjorden antas å ha sitt opphav i et eldre
navn *Leirangr som betyr Leirfjorden, altså en fjord
med leiret bunn. Leinesfjorden har status godkjent

både som fjordnavn og som navn på tettstedet.
Leinesfjordveien/vegen til rås.

K: Vei fra KjØlåsen til og med Simonstranda

ST: Botn har status godkjent. Botnveien/vegen
tilrås.

K: Vei fra Fv 835 Skranstadkrysset til Skranstad

ST: M går ofte over til n foran s i stedsnavn, kan

Skranstad være det samme som Skramstad.
Muligens kommer navnet av et tapt elvenavn

Skráma, som betyr å lyse, demre. Både Skranstad

og Skramstad er godkjente former. Her må det
reises navnesak for dette navnet og alle navn som

inneholdere dette navneleddet.

Adresse
-kode

Koordinater

Botnveien

Navneforslag

Skranstadveien

Forsanveien

Leinesfiord -
Botn
Leinesfjordveien

t4



Status
V=vedtatt

Ç=godkjent

Myklebostad G

Hellvika G

Vikran G

Navn ti! SSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Vikranveien/
Vikranvegen

Øyra

Myklebostad

Hellvikveien/
Hellvikvegen

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavnt¡enesten merkes ST

ST: :FØrsteleddet kan vanskelig tolkes sikkert. Det

kan være et elvenavn, det kan komme av hella f,
flat helle eller berg, eller av hellir m, hule. Viss

navnet er gammelt, kan det også komme av heilagr,
helg-, hellig. Hellvika har status godkjent.
Hel lvikveien/vegen tilrås.

ST: Gno. vikr, flertall av vik f, vikran, hvor den gamle

flertallsforma har holdt seg og fått senere tillegg av

bestemt artikkel. Vikran bruk ligger i Leinesfjorden
og har status godkjent i SSR. Vikran har også status
godkjent på Lundøya i Økssundet i et vegløst

område, I tillegg fins Vikran ved Holkestad.
Vikvegen/veien er tilrådd annet sted i kommunen,
så her tilrår vi den gamle flertallsforma.
Vikranveien/vegen tilrås, men navnet må ikke

brukes til adressering andre steder i kommunen.

ST: Av Øyrr f, banke av grus og sand. @yra er ikke
registrert i SSR, og vi finner det ikke på kart.
Dersom det er et navn som er i bruk, kan det tilrås.

ST: Myklebostad, *Myklibolstadr eller
*Myklubólstadir, den store gården, sammensatt
med adjektivet mikill, mykill, stor. Myklebostad har
status godkjent. Myklebostad tilrås.

Adresse
-kode

KoordinaterNavneforslag

Leinesfjord
sentrum
Myklebostad

Hellvikveien

Vikranveien

Øyra

L5



Status
V=vedtatt

G=godkjent

Storvikhågen G

Pinstranda G

Sommarnes G

Sommernes G

Sommarosen G

Eldridhaugen G

Einvollmyra G

Kleivan G

Kleiwika G

Kleivhamran G
Kleívhågen G

Navn til SSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Navnesak

Einvollen

Kleivan

eller
Kleiweien/
Kleiwegen

Storvikhågen

Pinstranda

Navnesak

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavnt¡enesten merkes ST

ST: Eldridhågen er ikke registrert, mens

Eldridhaugen er godkjent form. Det ser ut til at de

fleste navna har forma -hågen, det bØr derfor reises

navnesak for å få avklart skrivemåten.

ST: Førsteleddet Ein- er vel planten einer. Einvollen

er ikke registrert, men Einvollmyra har status
godkjent. Viss Einvollen er i bruk, kan det tilrås.

ST: Kleiv er en høy bakke på berggrunn, en brink
eller bergrygg til å gå over, og blir vanligvis oppfatta
som en sti hvor en kan klatre over berget.
Når navn som Bogen, Dalen, Fjellet og Vika går inn

som forledd i andre navn, mister de vanligvis
endinga og får eventuelt ei sammensetningsfuge:
Bogvegen, Dalsvegen, Fjellvegen og Vik(s)vegen. Jfr
også navnesammensetninger som Kleiwika,
Kleivhamran og Kleivhågen. Kleiweien/vegen
tilrås, men for å få et enklere navn kan Kleivan også

tilrås, uten etterleddet veien/vegen.

ST: Storvikhågen har status godkjent. Storvikhågen
tilrås.

ST: Vi kjenner ikke opphavet t¡l førsteleddet. Kan

hende det har sammenheng med adjektivet pinen,

karrig, gjerrig. Pinen blir også brukt om vind.
Pinstranda har status godkjent. Pinstranda tilrås.

ST: Førsteleddet skrives både Sommar og Sommer,

kommunen bør derfor reise navnesak for å få

avgjort skrivemåten.

Adresse
-kode

Koordinater

Sommernesveien

Navneforslag

Eldridhågen

Einvollen

Kleivanveien

Storvikhågen

Pinstranda

16



Status
V=vedtatt

G=godkient

Marhaug G

Allmenningsvatnet
G

Nordfoldvatnet G
Gamhågen G

Gjerdneset G
Langnesskaret G

Langneset G

Äsjorda G

Navn til SSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Marhaugveien/
Marhaugvegen

Gamhågveien/
Gamhågvegen
Eller

Gjerdnesveien/
Gjerdnesvegen
Eller
Langnesskarveien/
Langnesskarvegen

Eller
Langnesveien/

Langnesvegen

Evt egen navnesak

for navnet
Marhaugvatnet

Asjordveien/
Åsjordvegen

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavntjenesten merkes ST

K: Vei fra Marhaugkrysset til Marhaug
ST: Et førsteledd Mar- fins i mange stedsnavn og

har neppe samme opphav overalt. Det kan ha

sammenheng med gno. marr m, hest, men også

marr m, hav, eller verbet mara, skubbe eller grave.

Marhaug har status godkjent. Ma rhaugveien/vegen
ti lrås.

K: Vei fra Marhaug tíl Allmenningsvatnet
ST: Et førsteledd Mar- fins i mange stedsnavn og
har neppe samme opphav overalt. Det kan ha

sammenheng med gno. marr m, hest, men også

marr m, hav, eller verbet mara, skubbe eller grave.

Vatnet er registrert med navna Allmenningsvatnet
eller Nordfoldvatnet, Marhaugvassveien kan derfor
vanskelig brukes ettersom vi ikke har noe

Marhaugvatn. Men vi har flere navn i området med

status godkjent, som kan brukes som navn på

vegen. Gamhågveien/vegen eller
Gjerdnesveien/vegen eller La ngnesskarveien/vegen
eller Langnesveien/vegen tilrås.

K: Vei fra Simonstranda til kryss Hustoft
ST: Âsjorda har status godkjent. Âsjordveien/vegen
til rås.

Adresse
-kode

Koordinater

Botn -
Helnessund

Äsjordveien

Navnefonslag

Marhaugveien

Marhaugvassveien

L7



Status
V=vedtatt

G=godkjent

Äsjordvatnet G

Brennvika
naturreservat G

Brennvika G

Leines (lykt) G

Leinesvika G

Leines (bygd) G

Steinsvika G

Navn til SSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Ãsjordvassveien/
Âsjordvassvegen
eller
Åsjordvatnet/
Åsjordvatnet
Brennvikveien/
Brennvikvegen

Leinesveien/
Leinesvegen

Steinsvika

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavnt¡enesten merkes ST

K: Vei fra skogsveien Äsjord til Ãsjordvatnet
ST: Dersom navnet er et områdenavn, kan

Âsjordvatnet tilrås. Dersom det er et vegnavn, blir
navnet Âsjordvassveien/vegen.

K: Vei fra kryss Hustoft til Brennvik
ST: Gården ligger under fjellet Bræna. Forma
Breandeuick, 1.548, viser at førsteleddet er Bréandi,
ei annen form av brjándi, av brjá, som betyr å

funkle, glimre med en brennende glans. Brennvika
har status godkjent. Bren nvi kveien/vegen tilrås.

K: Vei fra kryss Hustoft til Nygård
ST: Leines er et gammelt gårdsnavn,og må ha

sammenheng med det gamle fjordnavnet Leirangr,
som betyr Leirfjorden. Leines har status godkjent.
Leinesveien/vegen tilrås.

K: Vei fra Gylset til Steinsvikfeltet
ST: Steinsvika har status godkjent i SSR. Steinsvika
ti lrås.

Adresse
-kode

KoordinaterNavneforslag

Äsjordvatnet

Brennvikveien

Leinesveien

Steinsvika

18



Status
V=vedtatt

G=sodkient

Helnessundet G

Akervik e
BjØrkvik G

Levika G

Levikholman G
Tro G

Skår G

Navn tilSSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Helnessundet

Akervikveien/
Åkervikvegen

Levikveien/
Levikvegen

Sekundært:
Eller
Troveien/
Trovegen

Eller

Skårveien/
Skårvegen

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavntjenesten merkes ST

K: Vei fra Nygård til Nesset

ST: *Helganes, enten sammensatt med adjektivet
heilagr, eller med mannsnavnet Helgi, i dag Helnes

Helnes er et gammelt gårdsnavn. Helnes og

Helnessundet er godkjente former i SSR.

Helnessundet tilrås.

K: Vei fra Helnes til Havikskaret
ST: Steingården er ikke registrert i SSR, og vi finner
det heller ikke på kart. Åkervik og Bjørkvik har

status godkjent i SSR. Ãkervikveien/vegen tilrås.

K: Vei fra kryss Havikskaret til til Skår

ST: Dette er et nylaga navn, og etter gjeldende

rettskriving skrives ei side med d, navnet må skrives

Sørsida. Sørsida kan tilrås. Tro og Skår er gamle

gårder som vegen går gjennom, mens Levika er
endepunktet. Tro betyr ei langaktig fordypning,
Skår, gno. Skor, hokjønn brukes om en avsats i ei

fjellside, også om et skar. Levika er usikkert tolka,
kan ha vært* Leirvik og ha sammenheng med det
gamle fjordnavnet Leirangr. Disse geografiske

navna må gjerne brukes i adressering.

Troveien/vegen, Skårvikveien/vegen eller
Levikveien/vegen tilrås. Det mest naturlige er å

bruke endepunktet Levika som utgangspunkt for
adressenavnet, Levíkveien/vegen tilrås primært.

Adresse
-kode

Koordinater

Steingården

Leines - Helnes
ttsgntrumtt

Navneforslag

sørsia

Helnessund

19



Status
V=vedtatt

G=godkient

Myran G

Klokkarholmen G

Klokkargarden G

Hamn G

Hamnvika G

Hamnholmen G

Navn til SSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Sandoddveien/
Sandoddvegen

Langhågen

Myran

Oterstien

Klokkarveien/
Klokkarvegen

Hamneveien/
Hamnevegen

Tømmeråsen

Navnesak

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavnt¡enesten merkes ST

ST: Sandodden er ikke registrert, men viss navnet
er i bruk, kan det tilrås. Sandoddveien/vegen tilrås.

ST: Langhågen er ikke registrert her, men viss

navnet er i bruk, kan det tilrås. Langhågen tilrås.

ST: Myran har status godkjent som navn på

boligfeltet. Myran tilrås.

ST: Oterstien er ikke registrert i SSR, men viss

navnet er i bruk, kan det tilrås. Oterstien tilrås.

ST: Navnet er ikke registrert i SSR. Vanlig nordnorsk
uttale er klokkar for førsteleddet, noe også

stedsnavn i Steigen viser. Vi tilrår
Klokkarveien/vegen.

ST: Navnet er ikke registrert. Navnetilfanget i Nord-
Norge har skrivemåten Hamn, også i Steigen. Vi

tilrår Ha mneveien/vegen.

ST: Tømmeråsen er registrert i SSR to andre steder,
men ikke her. Men vi finner Tømmerås på kart her i

Leines. TØmmeråsen tilrås.

ST: Navnet er ikke registrert i SSR. men vi regner
med det er vegen til Leiranger (Leines) kirke.

Kirkeveien/vegen kan tilrås, men ettersom navna

Kjerkgården og Kjerkbakken ligger like ved og står
skrevet på kart, bør det reises navnesak for
skrivemåten Kirke-/Kjerke- i disse navna.

Adresse
-kode

Koordinater

Klokkerveien

Havneveien

Navneforslag

Tømmeråsen

Kirkeveien

Sandoddveien

[anghågen

Myran

Oterstien

20



Status
V=vedtatt

G=sodkient

Nordfold G

Nordfoldvatnet G

@vergården G

Bakken G

Kalvdalen G

Nesset G
Helnes (bruk) G

Navn til SSR

Bakken

Kalvedalen

Tilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Neset
eller
Helneset
Eller

et annet navn

Nordfoldveien/
Nordfoldvegen

Nordfoldvassveien/
Nordfoldvassvegen

ØvergårdenST: @vergården har status godkjent som navn på et
boligfelt. @vergården tilrås.

ST: Bakken har status godkjent som navn på et
boligfelt. Bakken tilrås.

ST: Kalvdalen har status godkjent. Boligfeltet ligger i

nerdelen av dalen. Kalvdalen tilrås.

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavntjenesten merkes ST

ST: Nesset har status godkjent som navn på et
boligfelt, men etter gjeldende rettskriving skal

ordet skrives et nes, neset. Vi tilrår Neset. Helst ser

vi at navnet har et geografisk utmerkingsledd,
Helneset kan brukes, eller et annet navn kan finnes.
Haugen som boligfeltet ligger rundt har trolig et
navn som kan brukes som adressenavn.

K: Vei fra Botnkrysset til Skjellelva Nordf-Lakså

ST: Fold f betyr i gno. 'slette, flate', og har som
fjordnavn trulig hatt betydninga 'den breie, åpne

fjorden'. Nordfold har status godkjent.

Nordfoldveien/vegen tilrås.

K: Vei fra Lysløypa Nordfold til Nordfoldvatnet
ST: Nordfoldvatnet har status godkjent.
Nordfoldvassveien/vegen tilrås.

Adresse
-kode

Koordinater

Nordfoldvassveien

Nordfold
ttSentrumtt

@vergården

Bakken

Kalvdalen

Navneforslag

Nesset

Botn -
Alvenes
Nordfoldveien

2t



Status
V=vedtatt

G=sodkient

Finnjorddalen G

Finnjordelva G

Finnjorda G

Laksåvatnet G

Sagen G

Gjerdbakkhågen G

Gjerbakken G

Hestviknesdalen G

Hestvikneselva G

Hestvikneset G

Alvnes G

Alvnesodden G

Navn til SSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Navnesak

Hestvikneset

Alvnesveien/
Alvnesvegen

Finnjordveien/
Finnjordvegen

Laksåvassveíen/
Laksåvassvegen

Sagveien/
Sagvegen

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavnt¡enesten merkes ST

ST: Gjerdbakkhågen har status godkjent, det
samme har bruksnavnet Gjerbakken. Og opphavet
til begge navna er sannsynligvis det samme, en

bakke med et gjerde. Det må derfor opprettes
navnesak.

ST: Hestvikneset har status godkjent. Hestvikneset
ti lrås.

K: Vei fra Skjellelva - Nordf-Lakså til Håkjerringvika
ST: Navnet antas å være dannet av alfr m, grus,

grusgrunn. Alvnes har status godkjent.
Alvnesveien/vegen til rås.

K; Vei fra Fv 835 Lakså til Skytebanen
ST: En del bruk ble på 1600- og L700-tallet benevnt
som finnejorder. Det var gjerne sjøfinner som
betalte finneskatt til Norges krone og bodde på

bruket i kortere eller lengre perioder. Muligens kan

det være bakgrunn for navnet. Finnjorda har status
godkjent. Fi nnjordveien/vegen til rås.

K: Vei fra Fv 835 til Laksåvatnet Øst
ST: Laksåvatnet har status godkjent.
Laksåvassveien/vegen tilrås.

K: Vei fra Håkjerringvika t¡l Saga

ST: Sagen har status godkjent, med dagens

skrivemåte vil det være Saga hos oss.

Sagveien/vegen tilrås.

Adresse
-kode

KoordinaterNavneforslag

Gjerbakken

Hestviknes

Alvenesveien

Finnjordveien

Laksåvassveien

Sagveien
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Status
V=vedtatt

G=eodkient

Sandset G

Nordfolda G

Foldgrunnan G

Åbornesvegen G

Åbornes G

Navn tilSSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Abornesveien/
Âbornesvegen

Sandsetveien/
Sandsetvegen

Foldstrandveien/
Foldstrandvegen

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavnt¡enesten merkes ST

K: Vei fra Korsveien til Laukvik
ST: Navnet er ikke registrert i SSR, men viss det er i

bruk, kan navnet tilrås. Men viss navnet har sitt
opphav i Nordfolda, må -fold- skrives med d. Jfr.
også navnet Foldgrunnen. Foldstra ndveien/vegen
tilrås.

K: Vei fra Fv 835 til Äbornes (butikken)

ST: Ei åbor eller en åburd er et landfeste til å
fortøye båter i. En kan tenke seg at båter ankra opp
her i vika i påvente av bedre vær.

Âbornesveien/vegen til rås.

K: Vei fra kryss Åbornesveien til Sandset

ST: Sandset kan ha sitt opphav av sandr m, sand og
setr n, bosted, men kanskje mer sannsynlig
*Sandulfssetr, sammensatt med mannsnavnet
Sandulfr. Sandset har status godkjent.
Sandsetveien/vegen tilrås.

Adresse
-kode

KoordinaterNavneforslag

Korweien
Nordfold - taukvik
Follstrandveien

Äbornesveien

Sandsetveien
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Status
V=vedtatt

G=eodkient

Ytterkleiva G

Sommarneset G
Sommarnes /
Sommernes (bruk)
G

Silsandvika G

Vallodden G

Segelstein G

Nordre Seglstein G

Søre Seglstein G

Straumfjorden G

Navn tilSSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Ytterkleivveien/
Ytterkleivvegen
Eller
*sommarnesveien/
*Sommarnesvegen

Eller

Silsandvikveien/
Silsandvikvegen

*Evt egen navnesak
for Sommer-

/Sommar-
Vallodden

Navnesak

Straumfjorden

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavntjenesten merkes ST

K: Vei fra Fv Valle til hyttefelt Valle

ST: Ågebakken er ikke registrert., Valle fins flere
steder som gårdsnavn. Opphavet *Vellir, flertall av
vollr m, voll. Vallodden har status godkjent.
Vallodden tilrås.

K: Vei fra Segelstein
ST: Navnet Seglstein/Segelstein fins flere steder.
Opphavet er oftest et berg eller fjell med et lyst felt
som har gitt grunn for sammenligning med et
segl/seil på en båt. Både Seglstein og Segelstein har
status godkjent. Siden både Segl- og Segel- er
godkjente skrivemåter, må det reises egen
navnesak

K: Område fra Straumfjord til Straumfjordvatnet
ST: Straumfjorden er godkjent form. Straumfjorden
ti lrås.

K: Vei fra kryss Sandsetveien til Breivika

ST: Nerveien er ikke registrert i SSR og er et lite
presist navn. Men her er flere navn med status
godkjent, f.eks. Ytterkleiva, Sommarneset og
Silsandvika. Ei kleiv er en høy bakke på berggrunn,
en brink eller bergrygg til å gå over, og blir vanligvis
oppfattet som en sti hvor en kan klatre over berget.
Sommarneset har sannsynligvis vært ett av flere
steder som først var bebodd bare om sommeren.
Silsand har sannsynligvis sitt opphav fra sil m, en
liten fisk som bruker å grave seg ned i sanda.

Adresse
-kode

KoordinaterNavneforslag

Nerveien

Ägebakken

Segelsteinveien

"Oversj6iske/
Perifere områder"
Straumfjord
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Status
V=vedtatt

G=godkient

Storvatnet G

Lommeren G

Nøtnes G

Nøtnesodden G

Bjørsvika G

Hopvatnet G

Navn til SSR

Hopvassveien/
Hopvassvegen

Tilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Storvatnet

Lommeren

Nøtnes

BjØrsvika

K: Vei Hamarøy grense - Hopen
ST: Førsteleddet har sitt opphav i hópr m, l¡ta bukt,
helst ei innelukka bukt. Hopvatnet har status
godkjent. Hopvassveien/vegen tilrås.

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavntjenesten merkes ST

K:Område
ST: Storvatnet har status godkjent i SSR, men det
fins flere vatn med samme navn. Derfor kan bare
dette Storvatnet brukes som adresseringsnavn,

ellers må vatna få et geografisk utmerkingsledd
foran. Storvatnet tilrås.

K: Vei/sti Lommeren

ST: Navnet er skrevet "Nøtnes med Lomeriord" i

1723, og på bakgrunn av den ene skriftforma er det
nesten umulig å tolke det. Lommeren har status
godkjent. Lommeren tilrås.

K: Vei/sti Nøtnes
ST: Nøtnes har sannsynligvis sitt opphav i naut n,

naut, kveg, et nes som har vært brukt til havnegang

for naut/kveg. Nøtnes har status godkjent.

K: Vei/sti Bjørsvik

ST: Mulig opprinnelse er *Bjórsvik, sammensatt
med mannsnavnet Bjórr eller med bjórr m, bæver

Bjørsvika har status godkjent. Bjørsvika tilrås.

Adresse
-kode

Koordinater

Nøtnes

BjØrsvik

Hopvassveien

Navneforslag

Storvatnet

Lommeren
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Status
V=vedtatt

G=eodkient

Änderbakken G

Stavnes G

Stavfjorden G

Navn tilSSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Ãnderbakken

Stavnes

Stavfjorden

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavntjenesten merkes ST

K: Område Mørsvikfjorden
ST: Ânderbakken er navnet på et bruk ved

Mørsvikfjorden. Änder, Onder f, et slags ski (ei kort
og ei lang)til å gå opp bratte bakker med.
Ånderbakken har status godkjent. Änderbakken
tilrås.

K: Område Stavnes
ST: Stavnes ligger ikke i Stavfjorden, men utenfor
Vinkfjorden hvor Stavfjorden er en sidearm.
Opphavet til navnet må sannsynligvis være forma
på neset. Eldre skrivemåter av gnr 31 (i Nordfold)
Stavnes er: Staffuenes (1610), Stavenæs (7723')tfl.
O.Rygh. Uttalen er "stavnes" ifl Rygh. Stavnes har

status godkjent. Stavnes tilrås.

K: Vei/sti Stavfjorden
ST: Stavfjorden har sannsynligvis fått sitt navn pga

forma på fjorden, som minner om en stav. I

betydning faller det sammen med Stafangr på tre
steder på Vestlandet. Uttalen er ifl O.Rygh

"stafjoren". Stavfjo rden h a r status god kjent.
Stavfjorden tilrås.

Adresse
-kode

Koordinater

Stavfjord

Navneforslag

Anderbakk

Stavnes
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Status
V=vedtatt

Ç=godkjent

Sandbakken G

Heldal lndre G

Heldal Ytre G

Helldalen G
Heldalskaret G
Heldalelva G

lselva G

Vinkfjorden G

Vinkenes G

Vinkenesdalen G

Vinkeneselva G

Vinkenesslåttvika G

Vinknesholmen G

Navn til SSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Navnesak

Sandbakken

Navnesak

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavntjenesten merkes ST

K: Område Vinkfjorden
ST: Det er mulig at navnet Vinkfjorden har
sammenheng med adjektivet vindr, skjev, vridd,
jamfør vinkel. Uttalen er ifl O.Rygh "venkfjoren".
Vinkfjorden har status godkjent. Også navna
Vinkenes, Vinkenesdalen, Vinkeneselva,
Vinkenesslåttvika og Vinknesholmen har status
godkjent. Det bør derfor reises navnesak for navn

som inneholder navneleddet Vink- eller Vinke-.

K: Vei/sti Sandbakk
ST: Sandbakken (gnr 34 i Nordfold) har også navnet
Lappvassvika, uttalt "lappasvikja" ifl. O. Rygh, og

dette navnet kan også undersØkes.
Sandbakken har status godkjent. Sandbakken tilrås.

K: Vei/sti Heldal

ST: Førsteleddet kan vanskelig tolkes sikkert. Det
kan være et elvenavn, det kan komme av hella f,
flat helle eller berg, eller av hellir m, hule. Viss

navnet er gammelt, kan det også komme av heilagr,

helg-, hellig. Førsteleddet er skrevet både med én

og to l-er i godkjente former. O. Rygh har registrert
uttalen "hælldalen", eldre skrivemåter er
Helledalen (1661) og Helledahl í723Ì,.
Det bØr reises navnesak for å få én skrivemåte.

Adresse
-kode

KoordinaterNavneforslag

Vinkfjorden

Sandbakk

Heldal
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Status
V=vedtatt

G=godkient

Vinkenes G

Vinkenesdalen G

Vinkeneselva G

Vinkenesslåttvika G

Vinknesholmen G

Brattfjorden G

Mulen G

Hjartøya G

Navn tilSSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Navnesak

Brattfjorden

Mulen

Hjartøya

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavnt¡enesten merkes ST

K: Vei/sti Vinkenes
ST: Vinkenes ligger ved munningen av Vinkfjorden.
O. Rygh har registrert uttalen "venknes", eldre
skrivemåter er Wichenes (L567) Winckenes
(L6L0, L614,1661), Winchenæs (1723). Navnet har
i dag skrivemåten Vinkenes og Vinknes- i

sammensetninger. Det bør derfor reises navnesak
for navn som inneholder navneleddet Vink- eller
Vinke-.

K: Vei/sti Slåttvik - Brattfjord
ST: O. Rygh har registrert uttalen " brattfjoren",
eldre skrivemåter er Brattfiord (L611), Bratfiord
(t7231. Brattfjorden har status godkjent.
Brattfjorden tilrås.

K: Område Mulen
ST: Mulen kommer av muli m, og navnet ble brukt
om et bredt høyt nes som minner om mulen på en

hest. Mulen har status godkjent. Mulen tilrås.

K: Område Hjertøy
ST: O. Rygh har registrert uttalen " jarløia", eldre
skrivemåter i denne tradisjonen er Hiartøy (AB 93),
Hiartøen (1610, 1614), andre historiske skrivemåter
er HiertØdenn (NRJ. lll2l!1, Hiertøen (!723L
FØrsteleddet er vel hjarta n, hjerte, og begrunnes
vel i at Øyas omriss ligner på et hjerte. Hjartøya har
status godkjent. Hjartøya tiltås.

Adresse
-kode

KoordinaterNavneforslag

Vinkenes

Brattfjord

Mulen

H¡ertøy
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Status
V=vedtatt

G-sodkient

Brennsund G
Brennsundelva G

Alsvika G

Vikmarka G

Grønvika G

Navn til SSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Brennsund

Lundøya

Alsvikveien/
Alsvikvegen

eller
Alsvikstien

Vikmarka

Grønvika

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavntjenesten merkes ST

K: Vei/Sti kai Brennsund - Brennsunddalen
ST: Bréandasund, hvor førsteleddet er Bréandi, en

annen form for brjándi f eller n, av brjá, funkle,
glitre. Brándi f, må ha vært navnet på den høye

tinden som kalles Bræna. Brennsund har status
godkjent. Brennsund tilrås.

ST: Navnet kommer av lundr m, lund, liten skog.

K: Vei/sti Alsvik - Lund

ST: FØrsteleddet Als- kan som Alsos ha sitt opphav i

mannsnavnet Alfr, men ettersom vi ikke har noen
skriftlige belegg for navnet, kan vi ikke tolke det
sikkert. Alsvika har status godkjent
Alsvikveien/vegen eller Alsvikstien tilrås.

K: Vikmark
ST: Vikmark er marka som tilhører Vik. Vikmarka er
godkjent form. Vikmarka tilrås.

K: Vei/sti GrØnnvik
ST: Navnet Grønvika kan komme av adjektivet
grænn, grønn, og må i så fall sikte til grønne enger
inne i vika. Men det er også mulig at førsteleddet er
adjektivet grunnr, grunn, som ofte i navn nå er blitt
til Grønn-. GrØnvika har status godkjent. GrØnvika

tilrås. Skal navnet ha en annen skrivemåte, må det
reises navnesak.

Adresse
-kode

KoordinaterNavneforslag

LundØya

Alsvikveien

Vikmark

Grønnvik

Brennsund
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Status
V=vedtatt

G=sodkient

Oksøya G

Øksnes (forlykt)G

Lauvøya G

Burøya G

Navn tilSSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Oksøya

Øksnes

Lauvøya

BurØya

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavntjenesten merkes ST

K: Område Oksøya

ST: Øksnes ligger på nordspissen av den store øya
som i dag kalles Lundøya ved innløpet til Økssundet
og i Diplomatarium Norvegicum Vl 392, L400,
nevnes /xeimr som har betegnet en lokalitet i

nærheten. Disse tre navna gjpr det sannsynlig at
førsteleddet inneholder eller er dannet av et navn
på en større lokalitet, enten på Øya eller fjorden. I

tillegg ligger Oksøya på sørøstspissen. OksØya har
status godkjent. Oksøya tilrås.

K: @ksnes

ST: @ksnes ligger på nordspissen av den store øya
som i dag kalles Lundøya ved innløpet til Økssundet
og i Diplomatarium Norvegicum Vl 392, t4OO,
nevnes Øxeimr som har betegnet en lokalitet i

nærheten. Disse tre navna gjør det sannsynlig at
førsteleddet inneholder eller er dannet av et navn
på en større lokalitet, enten på Øya eller fjorden. I

tillegg ligger Oksøya på sørøstspissen. Øksnes har
status godkjent som navn på ei fyrlykt. Øksnes
til rås.

K: Område Lauvøy
ST: Navn med samme uttale i HerØy, *Lauf6y, 'den
med Løvskov bevoxede Ø'.Lauvøya har status
godkjent. Lauvøya tilrås.

K: Område Burøya
ST: Burøya, opprinnelig* Budarpy,, av búd f, ei bu,
fiskebu, rorbu. Bur@ya har status godkjent. Burøya
til rås.

Adresse
-kode

KoordinaterNavneforslag

Oks6ya

Øksnes

Lauvøy

Burøya
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Status
V=vedtatt

G=godkient

Grøtøya G

Mannshausen G

Måtøya c

Husøya G

Navn tilSSRTilråding fra ST
(evt. egen navnesak)

Grøtøya

Mannshausen

Måtøya

HusØya

Kommentarer / uttalelser fra kommunen
merkes K, fra Stedsnavntjenesten merkes ST

K: Område GrøIøya
ST: Grøtøya, *Grjótøy, av grjót n, stein, ste¡net
jord bu n n, Gr øTøy a h a r status god kjent. Gr øTøv a

tilrås.

K: Område Mannshausen
ST: Gno. hauss m = nynorsk haus(e) m, hodeskalle,
brukt som sammenligningsnavn på rundaktige
fjellknatter. Fjellknatten ligner på et mannshode.
Mannshausen har status godkjent. Mannshausen
tilrås.

K: Vei/sti Måløya
ST: Førsteleddet er vel mol f, grusbanke, banke av

småstein, især langs en strandbredd. Måløya er
godkjent form. Mål6ya tilrås.

K: Område Husøya

ST: Hus6ya er et vanlig Øynavn og betyr'øya med
hus'. Husøya er godkjent form. Husøya tilrås.

Adresse
-kode

KoordinaterNavneforslag

GrøtøVa

Mannshausen

Må!øya

Husøya

19.1.2015

Eva Forsaa Mikkelsen (sign)

navnekonsulent for norsk navn i Nord-Norge (bokmål)
Magne Heide (sign)

namnekonsulent for norske namn i Nord-Noreg (nynorsk)
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