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Saksopplysninger:

Det har kommet tilbakemeldinger fra grunneiere i Løkås om feil navngiving av veg ut fra
geo grafisk plassering.

Utgangspunktet er jordskiftekart fra 1888 som def,inerer innmarken til øvre Løkås. Her er
også grensene mot Strømsnes, Haug og Nedre Løkås tegnet inn.

Den opprinnelige gården Løkås var i følge Bjømar Løkås, gnr. 56, bnr. 1, plassert der han i
daghar sin enebolig. I SSR er gårdsbruket Løkås plassert innenfor eiendommen 5611.

Løkåsveien er i dag definert fra RV 530 langs eiendommen 5614.I jordskiftekartet er denne
veien innenfor området som kalles Nedre Løkås.

Basert på disse opplysningene foreslår Rådmannen følgende:

- Løkåsveien endres til Nedre Løkåsvei.

- Veg fra RV530 som splittes mot 56ll og 5614I fåtr navnet Løkåsveien.

nÅoMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det fremsettes følgende forslag til endring av vegnavn i Fauske kommune, jf.
Stadsnamnsloven $ 5.

o Vegnavnet Løkåsveien endres til Nedre Løkåsvei
. Veg fra RV530 som splittes mot 56ll og5614l fär navnet Løkåsveien



PLUT-085/14 VBDTAK- 21.t0.20t4

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det fremsettes følgende forslag til endring av vegnavn i Fauske kommune, jf.
Stadsnamnsloven $ 5.

. Vegnavnet Løkåsveien endres til Nedre Løkåsvei

. Veg fra RV530 som splittes mot 5611 og 56141 får navnet Løkåsveien

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Saken har med hjemmel i Lov om stadnamn, $ 10, vært ute på offentlig høring i 3 uker. Det
har kommet inn en tilbakemelding fra grunneiere i Nedre Løkåsvei:

Etter alle kart å bedømme er det ingen tvil. Vi har forsket tilbake. Det var bosetning på Løkås i år
I501 men kanskje tidligere. Utskiftet eiendommmene i lBBT til 1890 Hammer, Øverland og Løkås
Vestre av gården Løkås. Som kart viser er Løkåsveien riktig plassert. Så det blir Øvre Løkåsvei til
Hammer og Løkås vestre. Skolen ble bygd på Løkåsåsen.

I 1885 begynte jobben med oppdeling av Løkås gård. Det ble utskilt 4 bruk der disse fikk
løpenr.238a,238b,239 og 240 som beskrevet i realpanteregister for Skjerstad og Saltdal,
protokollnummer 19.

Bruksnavn for disse var opprinnelig:
5 6 I I - Hammer (løpenr 238a)
5612 - Øverland (løpenr 238b)
5613 -Løkaas (løpenr 239), endret til Løkaas vestre
5614 -Løkaas (løpenr 240)

Det er en utfordring å f,rnne navn på to veier som opprinnelig har sitt utspring fra Løkås gård.
I ulike kilder, blant annet Fauskeboka2013, side 109, refereres det til Nedløkås. Skrivemåten
Nedløkås refereres også i sammenheng med kommentarer til eldre bilder i sosiale medier.

I offentlig utskiftingsforretning på gården Løkaas i Skjærstad, tinglyst 07.01.1892, refereres
det til nedre Løkaas ogøvreLøkaas.

Kjernen i denne saken er at grunneiere i Nedre Løkåsvei og Løkåsveien ønsker å beholde det
opprinnelige gårdsnavnet Løkås i sitt veinavn. Ingen er villig til å godta Nedre Løkås eller
ØvreLøkäs.

Det er 2 alternativer til adressenavn for veien gjennom gnr.56,brr. 4
a) Løkåsveien
b) Nedre Løkås



Eiendommen 5614 har bruksnavnet Løkås, men er på folkemunne kjent som Ner/1.{edløkås.
Uttalemåten varierer noe og det er sannsynlig at Kartverket vil reise navnesak for eventuelt å
fa klarlagt uttale og skrivemåte. I denne sammenhengen vil det være hensiktsmessig å gäpà et
kompromiss som begge parter kan akseptere. Rådmannen foreslår derfor følgende:
Veien fra RV530 som splittes mot 56ll og 56141 gis navnet Løkås.
Veien fra RV530 som går gjennom 5614 gis navnet Løkåsveien.

nÅnvT¡.NNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Det fremsettes følgende forslag til endringer av veinavn i Fauske kommune, jf
Stadnamsloven $ 5.

Veien fra RV530 som splittes mot 56lI og 56141 gis navnet Løkås.
Veien fra RV530 som går gjennom 5614 gis navnet Løkåsveien som opprinnelig
vedtatt i sak 004114.

PLUT-009/15 VEDTAK- 20.01.2015

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det fremsettes følgende forslag til endringer av veinavn i Fauske kommune, jf.
Stadnamsloven $ 5.

Veien fra RV530 som splittes mot 56ll og 5614I gis navnet Løkås.
Veien fra RV530 som går gjennom 5614 gis navnet Løkåsveien som opprinnelig
vedtatt i sak 004/14.



Utskrift sendes:
Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning


