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ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN - NYE VEINAVN 
  Vedlegg: 1. Brev av 4.7.12 fra Kjersti Fossheim 

2. Brev av 23.7 og fra Bjørnar Olsen 
3. Brev av 31.8.12 fra Bjørnar Olsen 
4. Brev av 5.8.12 fra "Kalnesveiens venner" 
5. Brev av 16.8.12 fra Håla Veiforening 
6. Brev av 27.8.12 fra Øvre Valnesfjord Grunneierlag 
7. Brev av 27.8.12 fra Irene Lund Rothe og Mike Furuli 
8. Brev av 31.8.12 fra Alf Skjevik 
9. Brev av 3.9.12 fra Marianne Kilavik og Audun Dahl 
10. Brev av 31.8.12 fra Marlen Rendall med flere 
11. Brev av 2.9.12 fra Kosmo gårdsforening 
12. Brev av 30.8.12 fra Torbjørn Tofte 
13. Brev av 27.9.12 fra Arne Kristensen 
14. Brev av 27.9.12 fra Toril Johansen 
15. Brev av 27.9.12 fra Tove Wensell 
16. Brev av 27.9.12 fra Frantz Kristiansen 
17. Brev av 8.10.12 Heidi Myrvoll 
18. Brev av 8.10.12 Nansy Schulzki 
19. Brev av 9.10.12 Toril og Jan Børge Johansen 
20. Brev av 9.10.12 Lillian Eliassen og Viggo Joakimsen 
21. Brev av 9.10.12 Roar Tverelv 
22. Brev av 5.10.12 Per A. Vasshaug 
23. Referat fra åpnet møte i Fauske sentrum, Administrasjonsbygget-1.10.12 
24. Referat fra åpnet møte i Sulitjelma, Kafeen Samfunnshuset -3.10.12 
25. Referat fra åpnet møte i Valnesfjord, Helsestasjonen -4.10.12 
26. Telefon fra Frantz Kristiansen den 24.10.12 hvor han angir at han har hørt fra Løkås og 

Bakken at vi fremholder fortsatt at veien fra Nordvika skal hete "Nordvikveien" og ikke 
"Bringsliveien" som mange bruker. Må drøftes. Videre foreslo han å kalle veien fra Strømsnes 
til Fridal for "Nasjonalparkveien". Må drøftes. 

27. Svarbrev fra Språkrådet datert 8.11.2013 
28. Kartutsnitt med visningene av veinavnforslagene 

 
Sammendrag: 
 
Alle kommuner er i henhold til matrikkeloven § 21 pålagt å fastsette offisiell adresse for alle 
boliger, hytter og større bygg. Med offisiell adresse menes veinavn og nr. (gate-/veiadresse).  
 



Kommunen er, etter matrikkelloven, ansvarlig myndighet for å iverksette et adressesystem og 
vedlikeholde dette gjennom tildeling av nye adresser, endringer og å registrere dette i 
matrikkelen. (En sentral database med opplysninger om eiendommer, bygninger og adresser) 
 
Kommunestyret vedtok den 8.9.11 i sak 51/2011 rammen for et prosjekt som skal munne ut i at 
alle våre veier skal gis et offisielt navn som videre skal danne grunnlaget for å tildele alle 
boliger, hytter og større bygg en vei-/gateadresse. 
 
Saksopplysninger: 
 
Administrasjonen har i henhold til vedtatt veileder utarbeidet forslag til nye veinavn/ 
områdenavn der det pr nå ikke er vedtatt offisielt navn. (Se vedlegg- 
http://www.fauske.kommune.no/forslag-til-nye-veinavn-i-fauske-kommune-i-henhold-til-
matrikkelloven.5068849-143912.html ) 
 
74 veier/områder er gitt et navneforslag og grendelag/nærmiljøutvalg er tilsendt disse forslagene 
for uttalelse. Videre er utsendelsesbrev og karthenvisninger lagt ut på kommunens hjemmeside.  
Følgende brev er sendt til grunneierlag/nærmiljøutvalg: 
http://www.fauske.kommune.no/getfile.php/1990801.1292.fcsrqyeuer/Brev+veinavn.pdf 
 
Høringsfrist var satt til 1.9.12.  
 
Flere merknader har kommet inn etter denne dato men er likevel behandlet/tatt standpunkt til.  
1., 3. og 4. oktober arrangerte vi åpne møter i henholdsvis Fauske sentrum, Sulitjelma og 
Valnesfjord hvor vi orienterte om og viste våre forslag. I alle møtene fikk vi gode innspill som 
blir kommentert nedenfor.  
 
Etter at vedtak er stadfestet i planutvalget skal navneforslagene oversendes Statens 
navnekonsulenttjeneste for vurdering/ godkjenning av skrivemåten. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
I vedlagte brev til grunneierlag/nærmiljøutvalg er grunnlaget for dette prosjektet grundig 
beskrevet. 
 
Etter utsendelse av brev med forslag til veinavn er det kommet inn flere anmerkninger som 
nedenfor er kommentert slik at PLUT kan ta stilling til disse.  
 
Merknadene til navneforslagene som er innkommet er anført og kommentert: 

1. Brev av 4.7.12 fra Kjersti Fossheim. Etterspør navn på vei til området 
Ytterklungset/Elvebakk. Se vedlagte kartutsnitt. Denne veien er tidligere blitt oversett og 
bør gis et eget navn da det er 5 beboere som sokner til strekningen. Veien foreslås gitt 
navnet "Ytterklungset". 

2. Brev av 23.7.12 og 31.8.12 fra oppsittere i "Steffihaugen".  Oppsitterne ønsker et 
annet navn enn Steffihaugen og foreslår "Leitebakken". Dette navnet er brukt i Fauske 
sentrum og kan ikke nyttes. Orientering om dette er sendt parten. 

3. Brev av 31.8.12 fra oppsittere i "Steffihaugen".  I kommunikasjon med oppsitterne er 
nytt navn foreslått til Holten eller Hamran. Begge navnene er mulig å benytte. 
Rådmannen ber Plan- og utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen. 

4. Brev av 5.8.12 fra "Kalnesveiens venner". Oppsitterne her foreslår at veien rådmannen 
har foreslått kalt Stemlandsveien er et navn de ikke ønsker da de lokalt har benevnt denne 



veistrekningen med Kalnesveien. Rådmannen ber Plan- og utviklingsutvalget ta stilling 
til problemstillingen. 

5. Brev av 16.8.12 fra Hola Veiforening angir ønske om at veien som er foreslått med 
navnet "Vestvatnliveien" omgjøres til Hålaveien subsidiært Holaveien. Sistnevnte 
veinavn er ikke nyttet tidligere og kan brukes. Rådmannen ber Plan- og 
utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen. 

6. Brev av 27.8.12 fra Valnesfjord Grunneierlag. Grunneierlaget støtter Håla Veiforening 
om at veinavnet Vestvatnliveien endres til Hålaveien subsidiært Holaveien. 

7. Brev av 27.8.12 fra Irene Lund Rothe og Mike Furuli. Det er her angitt uenighet om 
en veistump som er angitt i reguleringsplanen for området. Ut fra brevets føring antas det 
at det vil være "langt fram" før det er aktuelt å fastsette navn på eventuell ny veitrase. 
Foreslår at problemstillingen utsettes. Rådmannen ber Plan- og utviklingsutvalget ta 
stilling til problemstillingen. 

8. Brev av 31.8.12 fra Alf Skjevik. Ønsker et annet navn på Follaveien. Alf Skjevik 
fremfører historiske begrunnelser som er interessant. Han foreslår 2 alternativer, enten 
Åsveien eller Fauskeeidet.  Rådmannen ber Plan- og utviklingsutvalget ta stilling til 
problemstillingen.  I møtet 1.10.12 (vedlegg 23, pkt 3) er nevnte problemstilling drøftet 
og deltagerne i møtet ble forent om at Follaveien bør deles opp ved at E6 beholder navnet 
"Follaveien"  fra sentrum til kryss med Tortenliveien, videre at veien benevnes 
"Asgårdveien" fram til krysset med Røsvikveien og at den benevnes "Stemmarka" fram 
til grensen med Sørfold. 

9. Brev av 3.9.12 fra Marianne Kilavik og Audun Dahl. Her angis det at strekningen fra 
Hauanbrua, del av Terminalveien, og videre mot Grønås alltid har vært betraktet som 
Grønåsveien. Dette er riktig, men etter rådmannens mening er det nå mulighet for å 
vurdere en annen og mer naturlig inndeling. Strekningen fra Hauanbrua var anlagt før 
Terminalveien var bygget.  Ut fra hvordan veisystemet nå er utformet er det naturlig å 
bestemme at "Grønåsveien" starter i krysset med Terminalveien. Rådmannen finner det 
ellers mer naturlig at veien benevnes som "Holtanveien" fram til skillet mellom Holtan 
og Grønås. Dette er grunnlaget for rådmannens opprinnelige forslag. Rådmannen ber 
Plan- og utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen.     
            I møtet 1.10.12 (vedlegg 23, pkt 1) er nevnte problemstilling drøftet. Møtet 
konkluderte med at "Holtanveien" gis dette navnet på hele strekningen fra Terminalveien 
til kryss med Fv 539. Administrasjonen slutter seg til denne konklusjonen. 

10. Brev av 3.9.12 fra Marlen Rendal Berg. Bodøveien foreslås gitt navnet Fauskeveien. 
Navnet Bodøveien er foreslått fordi rådmannen har startet med (tidligere vedtatt) dette 
navnet på første del av veien fram til Leirelva. Det har derfor vært naturlig å videreføre 
dette navnet. Adresseveilederen angir ellers at en bør starte en vei nærmest sentrum noe 
som er gjort i denne sammenheng. Videre foreslås det at Bodøveien bør deles opp i 
parseller som angir eksisterende stedsnavn med begrunnelse at det blir for høye nr å 
forholde seg til. Momentet bør drøftes. Rådmannen antar at dette går seg til over tid. 
Nummereringen angir at husene er lenger og lenger bort fra Fauske og angir omtrent hvor 
langt fra starten det står. Nr 896 er da ca 8960 m eller 8,9 km fra starten og er en verdi 
som gir en bra angivelse av plasseringen. Rådmannen foreslår å opprettholde komunnens 
forslag. Videre foreslås det nytt navn på "Bygdeheimveien". Nytt forslag er benevnt 
"Frydenlund" eller Frydenlundveien. Begge forslagene er ikke brukt tidligere og kan 
brukes. Rådmannen ber Plan- og utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen.                       
Videre foreslås det nytt navn på "Røvikveien". Det foreslås enten 1: "Røvik vestre" eller 
2: "Møllnelvveien" / "Møllndalsveien". Rådmannen har tidligere vedtatt navnet 
Møllnelva som veinavn og forslag 2 synes å bli for likt dette. Møllnelvveien / 
Møllndalsveien bør ikke brukes. Rådmannen ber Plan- og utviklingsutvalget ta stilling til 



problemstillingen.                                                     Anmerkningen vedrørende 
Hjemgamveien er feil. Anmerkningen vedrørende Tørresvik må ses i sammenheng med 
Bodøveien. 

11. Brev av 3.9.12 fra Kosmo gårdsforening. Anmerker at rådmannens forslag benevnt 
"Medliaveien" bør hete "Medliveien". Dette er helt greit og godtas. Bemerkningen om 
utstrekning ansees som uvesentlig. Anmerkningen om Bringsliveien fremkommer på 
grunn av at denne veien ikke er med i oversikten som er lagt ut på kommunens 
hjemmeside. Traseen er tatt med i vårt forslag til nytt veinavn. 

12. Brev av 3.9.12 fra Torbjørn Tofte. Rådmannens forslag benevnt "Kvitblikkmyra" er 
kommentert og nytt navn forslås til "Andreas Moan's vei". Rådmannen ber Plan- og 
utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen. Skrivemåten med en k i Kvitblik(k) tas 
opp med nemda for stadnavn. 

13. Brev av 27.9.12 fra Arne Kristensen. Anmerker at beboerne langs "øvre Tortenli vei" 
alltid har kalt veien for Tortenliveien. Foreslår at rådmannens forslag bør endres slik at 
veien rådmannen har kalt "Øvre Tortenli vei" skal hete "Tortenliveien". Videre at veien 
rådmannen har foreslått "Tortenliveien" skal hete "Nedre Tortenli vei". Rådmannen ber 
Plan- og utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen. 

14. Brev av 27.9.12 fra Toril Johansen. Rådmannen foreslår at veien fra Stemland 
gårdsbarnehage til Nausthaugen gis navnet "Sjyveien". Samme person har i et senere 
brev av 9.9.12 (vedlegg nr 19) underbygget sitt forslag. Rådmannen ber Plan- og 
utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen. 

15. Brev av 1.10.12 fra Tove Wensell: Bemerker at navnet "Trolldalsveien" på veien ned til 
Sjønstå kan virke forvirrende for dette navnet er det lokale navnet på den gamle veien 
som går gjennom Trolldalen. Hun foreslår enten navnet "Sjønstå Gård veien" eller 
"Sjønstågårdveien". Rådmannen ber Plan- og utviklingsutvalget ta stilling til 
problemstillingen. 

16. Brev av 7.9.12 fra Frantz Kristiansen. Bemerker at området han bor i har 5 hus slik at 
veien som nyttes foreslås gitt navnet "Stauranveien". Rådmannen ber Plan- og 
utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen. 

17. Brev av 8.10.12 fra Heidi Myrvoll. Rådmannen har foreslått at veien fra Strømsnes til 
Kosmo skal hete "Holmenveien". Heidi Myrvoll foreslår at denne heller må hete 
"Kosmovannveien". Begrunnelsen er gitt i vedlegget. Rådmannen ber Plan- og 
utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen. Videre angir hun at veien nær 
Helskogfeltet gis navnet "Skarpmoveien". Denne veien er ikke angitt tidligere, men er nå 
tillagt forslagene til veinavn med angitte navneforslag. 

18. Brev av 8.10.12 fra Nansy M. Schulzki. Hun bemerker/foreslår at veien vi har foreslått 
med navnet "Labakken" gis navnet "Skjellibakken". Rådmannen ber Plan- og 
utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen.  

19. Se merknad nr 14. 
20. Brev av 9.10.12 fra Lillian Eliassen og Viggo Joakimsen. Ber om at foreslått veinavn 

"Forrnesstrandveien" endres til enten "Furnesstranda" eller "Furnesstrandveien". 
Rådmannen ber Plan- og utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen. 

21. Brev av 9.10.12 Roar Tverelv. Har merknad til foreslått navn på veien fra Strømsnes til 
Østerkløft. Ønsker at strekningen ikke deles i tre, men i to. Ber om at strekningen fra 
Kosmo til Østerkløft gis navnet "Østerkløftveien".  Mener ellers at strekningen helt fra 
Strømsnes til Østerkløft burde ha ett navn. Rådmannen ber Plan- og utviklingsutvalget ta 
stilling til problemstillingen. Se også vedlegg nr 26 

22. Brev av 5.10.12 fra Per A. Vasshaug. Merknad med angivelse av flere hytter knyttet til 
Holaveien. Tas til orientering. 

23. Referat fra møtet i Fauske sentrum den 1.10.12 



24. Referat fra møtet i Sulitjelma den 1.10.12 
25. Referat fra møtet i Valnesfjord den 1.10.12 
26. Telefon den 24.10.12 fra Frantz Kristiansen. Han mener at veien vi har benevnt 

"Nordvikveien" bør hete "Bringsliveien". Videre ber han om at veien fra Strømsnes og 
opp i bygda helt til Fridal bør kalles "Nasjonalparkveien". Ber Plan- og utviklingsutvalget 
ta stilling til problemstillingen. 

 
Nedenfor er angitt sammenstilling av forslag, merknad og kolonne for Rådmannens forslag til 
nye veinavn samt Språkrådets vurdering. 
 
 

Område NR Forslag 
veinavn Merknad Rådmannens 

forslag til veinavn 
Språkrådets 

vurdering 

Fauske 
nord 

2 Djupdalsveien  Djupdalsveien OK 

3 Follaveien 

Brev av 31.8.12 fra Alf 
Skjevik.  
Vedlegg nr 8 

Strekningen deles opp i 
3 deler: 
Follaveien-
Åsgårdveien-
Stemmarka 

Ev. endres 

4 Hjemåsveien  Hjemåsveien OK 

5 
Holtanveien/ 
Grønåsveien 
 

Brev av 3.9.12 fra Marianne 
Kilavik og Audun Dahl.  
Vedlegg nr 9, se også vedlegg 
23 

Strekningen 
Terminalveien til X 
Grønås gis navnet 
Holtanveien. 
Grønåsveien går fra 
E6 til "Stia".  

OK 

6 Kvitblikkmyra 
 

Brev av 30.8.12 fra Torbjørn 
Tofte. Vedlegg nr 12 Andreas Moans vei Ev. endres 

7 Kvitblikkveien Se vedlegg 12 Kvitblikveien OK 
8 Rekmoveien  Rekmoveien OK 
9 Rødåsveien  Se vedlegg 23 Rødåsveien OK 

10 Røsvikveien   Røsvikveien OK 
11 Tortenliveien  Se vedlegg 13 Nedre Tortenli vei Ev. endres 
12 Tverråveien Se vedlegg 23 Tveråveien Ev. endres 
13 Vassryggveien  Vassryggveien OK 
14 Øvre Tortenli vei Se vedlegg 13 Tortenliveien Ev. endres 

 
 

Område NR Forslag 
veinavn Merknad Rådmannens 

forslag til veinavn 
Språkrådets 

vurdering 

Fa
us

ke
 ø

st
 

15 Hammarbuen  Hammarbuen OK 
16 Hjemgamveien   Hjemgamveien Ev. endres 
17 Leivsetveien   Leivsetveien Ev. endres 

18 Moenveien eller 
Moen  

 Moen OK 

19 Nedre Leivset vei   Nedre Leivset  Ev. endres 
20 Solvikveien   Solvikveien Ev. endres 
21 Stormoen   Stormoen OK 

 22 Storvik  Storvik OK 
 23 Vatnbygdveien   Vatnbygdveien OK 



 24 Vinsetliveien   Vinsetliveien Ev. endres 

  Saltdalsveien Det må tas stilling til 
utstrekning og retning Saltdalsveien  

 
 
 
 
  



Område NR Forslag 
veinavn Merknad Rådmannens 

forslag til veinavn 
Språkrådets 

vurdering 
Su

lit
je

lm
a 

25 Dajaveien   Dajaveien Ev. endres 
26 Fjellandsbyen   Fjellandsbyen Ev. endres 
27 Jakobsbakken   Jakobsbakken OK 
28 Kjelvatn vest   Kjelvatn vest Ev. endres 
29 Kjelvatn øst   Kjelvatn øst Ev. endres 
30 Stordalveien   Stordalveien Ev. endres 
31 Saakiveien  Se vedlegg 24 Såkiveien Ev. endres 
32 Trolldalveien  Se vedlegg 15 Sjønstågårdveien Ev. endres 
33 Tverråmoveien   Tverråmoveien Ev. endres 
34 Vannstasjonen   Vannstasjonen Fjellveien 

 35 Ågifjellveien   Ågifjellveien OK 
 36 Gikenveien Se vedlegg 24 Gikenveien Ev. endres 
 37 Hankenveien Se vedlegg 24 Hankenveien Ev. endres 
 38 Lomiveien Se vedlegg 24 Lomiveien Ev. endres 
 39 Sagmoveien Se vedlegg 24 Sagmoveien Ev. endres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Område NR Forslag 
veinavn Merknad Rådmannens 

forslag til veinavn 
Språkrådets 

vurdering 
Fa

us
ke

 v
es

t-
 V

al
ne

sf
jo

rd
 

40 Arsenalveien  Arsenalveien OK 

41 Bodøveien 
Vedlegg 16. En del hus langs 
Bodøveien tas ut og ny vei gis 
navnet Stauranveien (41B) 

Bodøveien 
OK 

42 Brattåsvika 
hyttefelt 

 Brattåsvika OK 

43 Breiskykkbakken  Breiskykkbakken Ev. endres 
44 Bringsliveien  Bringsliveien OK 
45 Bygdeheimveien Vedlegg 10 Frydenlund Ev. endres 
46 Einvollen Vedlegg 7. Veien tas foreløpig ut    
47 Eiterågveien  Eiterågveien OK 
48 Forrnesstranda  Furnesstranda Ev. endres 
49 Furnesveien  Furnesveien Ev. endres 
50 Gjerdebakken  Gjerdebakken OK 
51 Hauklandsveien  Hauklandsveien Ev. endres 
52 Hestekkerveien  Hestekkerveien OK 
53 Holmenveien Vedlegg 17 Holmenveien Ev. endres 
54 Jordbruveien  Jordbruveien OK 
55 Klungsetlia  Klungsetlia OK 
56 Kosmoveien Vedlegg 17 Kosmoveien OK 
57 Labakken Vedlegg 18 Skjellibakken Ev. endres 
58 Lakselvveien  Lakselvveien OK 
59 Laksåbakkveien  Laksåbakkveien OK 
60 Løkås vestre  Løkås nedre Ev. endres 
61 Løkåsveien  Løkåsveien OK 
62 Medberget  Medberget OK 
63 Medliaveien Vedlegg 11 Medliveien OK 
64 Nausthaugveien Vedlegg 14 Sjyveien OK 
65 Nesveien  Nesveien Ev. endres 
66 Neverhaugveien  Neverhaugveien OK 
67 Nordengveien  Nordengveien OK 
68 Nordvikveien  Nordvikveien OK 
69 Nystadveien  Nystadveien OK 
70 Røvikveien Vedlegg 10 Røvik vestre Ev. endres 
71 Steffihaugen Vedlegg 2 og 3 Holten Ev. endres 
72 Stemlandveien  Stemlandveien OK 
73 Stoklandveien Vedlegg 4 Kalnesveien OK 
74 Stormyrveien  Stormyrveien OK 
75 Straumhaugveien  Straumhaugveien OK 
76 Trivselsveien  Trivselsveien Ev. endres 
77 Tørresvik  Tørresvik Ev. endres 
78 Vestvatnliveien Vedlegg 5 og 6 Holaveien Ev. endres 
79 Østerkløftveien  Østerkløftveien OK 
80 Skarpmoveien Vedlegg 17 Skarpmoveien OK 

     
     

 



Rådmannens forslag ble oversendt «Språkrådets stedsnavntjeneste» til vurdering den 23.4.2013. 
 
Språkrådets stedsnavntjeneste har i brev av 8.11.2013 besvart og kommentert våre forslag. 
Besvarelsen vedlegges i sin helhet. 
 
 
INNSTILLING : 

 
De fremlagte forslag til nye veinavn i Fauske kommune behandles og fastsettes. 

 
 
PLUT-004/14 VEDTAK-  21.01.2014 

 
Brev fra Thorvald Grønås ble utdelt i møtet. 
Saksbehandler orienterte. 
 
Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 
Nordvikveien endres til Bringsliveien fra Nordvika til Moan.  
 
FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 
Nedre Tortelivei forandres til Nedre Tortenli. 
 
FL’s forslag (Larsen) ble enstemmig vedtatt. 
 
Svein Roger Bådsvik (V) foreslo: 
Vinsetliveien forandres til Vinsetlia. 
 
V’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Fjellandsbyen forandres til Kong Oscarveien. 
 
AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo 
Kjelvatn vest forandres til Giebbnejavrre vest. 
 
AP’s forslag forkastet med 5 mot 4 stemmer. 
 
Svein Roger Bådsvik (V) foreslo: 
Kjelvatn øst forandres til Calalves. 
 
V’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Såkiveien forandres til Balvatnveien. 
 
AP’ forslag ble enstemmig vedtatt. 



 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Vannstasjonen forandres til Fjellveien. 
 
AP’ forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Tverråmoveien forandres til Tverråmoen. 
 
AP’ forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Tore Stemland (FRP) foreslo: 
Ågifjellveien forandres til Ågifjell. 
 
FRP’s forslag enstemmig vedtatt. 
 
Jens-Erik Kosmo (AP) foreslo: 
Bodøveien forandres til Skjerstadfjordveien. 
 
AP’s forslag enstemmig vedtatt. 
 
Jens-Erik Kosmo (AP) foreslo: 
Bringsliveien forandres til Bringslimarkveien 
 
AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Einvollen tas inn. 
 
AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Jens-Erik Kosmo (AP) foreslo: 
Holmenveien endres til Kosmovannveien. 
 
AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak med endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
De fremlagte forslag til nye veinavn i Fauske kommune behandles og fastsettes med 
følgende endringer: 

 Nedre Tortelivei forandres til Nedre Tortenli. 
 Vinsetliveien forandres til Vinsetlia. 
 Fjellandsbyen forandres til Kong Oscarveien. 
 Kjelvatn øst forandres til Calalves. 
 Såkiveien forandres til Balvatnveien. 
 Vannstasjonen forandres til Fjellveien 
 Tverråmoveien forandres til Tverråmoen. 
 Ågifjellveien forandres til Ågifjell. 



 Bodøveien forandres til Skjerstadfjordveien. 
 Bringsliveien forandres til Bringslimarkveien. 
 Nordvikveien endres til Bringsliveien fra Nordvika til Moan.  
 Einvollen. 
 Holmenveien endres til Kosmovannveien. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
Utskrift sendes:     
Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
 
 
 
  


