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Saksopplysninger:

Skjerstadfjordveien

Det har vært flere henvedelser fra personer i Valnesfiord angående adressenavnet
Skjerstadfiordveien.

Valnesfiorden skilles ut fra Skjerstadfiorden i nord. Det blir derfor misvisende at boliger og
fritidsboliger langs RV 80 i Valnesfiord/Kistrand blir adressert til Skjerstadfiorden.

Rådmannen foreslår at Skjerstadfiordveien deles ved overgangen mellom postsone 8214 og
8215. Nordligste del ñr navnet Valnesfiordveien. Eksisterende Valnesfiordveien på Erikstad
endres til Lynghaugveien.

Äkervikveien

Rådmannen foreslår at vei ned fra Furnesveien ned til Åkervika gis navnet Åkervikveien.

NÅOVT¡,NNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det fremsettes følgende forslag til nye veinavn og endringer av veinavn i Fauske
kommune, jf. Stadnamnsloven $ 5:



a

a

Skjerstadfiordveien deles ved overgangen mellom postsone 8214 og8215.
Nordligste del får navnet Valnesfiordveien. Eksisterende Valnesfiordveien på
Erikstad endres til Lynghaugveien.
Nylt veinavn Åkervikveien

PLUT-100/14 VEDTAK- 25.11.2014

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det fremsettes f,ølgende forslag til nye veinavn og endringer av veinavn i Fauske
kommune, jf. Stadnamnsloven $ 5:

Skjerstadfiordveien deles ved overgangen mellom postsone 8214 og8215.
Nordligste del får navnet Valnesfiordveien. Eksisterende Valnesfiordveien på
Erikstad endres til Lynghaugveien.
N¡.tt veinavn,{kervikveien

a

a

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Saken har med hjemmel i Lov om stadnamn, $ 10, vært ute på offentlig høringi 3 uker. Det
har kommet inn 3 tilbakemeldinger angående ValnesfiordveierVlynghaugveien. Disse blir
gjengitt i sin helhet og det blir gjort en konklusjon/anbefaling til slutt.

E-post fra Gullveig Lynghaug Haugen, 31.12.2014:

Viser til vedtak, foretatt i Plan og Uniklingsutvalget 25.11.14 sak 100/14 , angående
Skifte av veinavn. Som etterkommer setter familien stor pris på at veien får dette navnet, da min far og
hans familie har en lang historie i dette området.

Det jeg ønsker å sette fingeren på, er at det for mange år siden, da navnet Valnesfiordveien ble satt,
var det meningen at veien skullefullføres. Det ble den aldri, og dermed er veien delt i to, uten
mulighetfor gjennomkjøring, den erfysisk stengt ved husnr. 10. De resternde husene i
Valnesfiordveien har derþr en annen tilnærming, via Myrveien, eller Skjerstadveien. Dette har i
mange år vært ett problemfor oss som bor her iforhold til drosje , ambulanser, varelevering , osv. De
finner ikke fram. For noen år siden tok vi kontakt ang. dette, og da ble det sagt at det muligens skulle
gjøres noe med det.

Da det nå skjer, og det ser ut til at vi fortsatt vil få samme problemet, lurer vi på om ikke det er mulig
å skille disse to veiene, da den sannsynligvis aldri blir fullfurt? Seluþlgelig ønsker jo vi åfå beholde
Lynghaugveien, og mitÍ forslag er at øvre del kunne kalles SletMollveien, da daværende eier Toralv
Slettvoll eide resten av området, som minfar lkke eide.
Dette er bare ett lite forslag, og ett lite innspill på vedtaket.
Setter stor pris på at minfarJår ett velfortjent minne!

Brev fra Beate Amundsen, datert 22.12.2014



Sak nr. 100/14: Vedtak angående Valnesftordveien

Jeg viser til varsel om overnevnte sak, mottatt 16. d.m. og har noen kommentarer,
bemerlcninger ogforslag iþrhold til vei med navneendring.

Jeg veÍ ikke om plan- og utviklingsuMalget er oppmerksom på hvordan nåværende
Valnesfiordvei ser ut på kartet, så jeg har lagt ved en utslcrift fra Gulesider og påført egne

markeringer iforhold til hvor veien er og hvilke hus som har adresse Valnesfiordveien.

Som dere ser består veien av hele 5 ulike veier hvorflere ikke har naturlig tillcnytning til hverandre.
Legg spesielt merke til skillet mellom Valnesfiordveien nr 6 og Skjærstadveien nr. 7, samt
Valnesfiordveien I t hvor 5 boliger har samme ltusnummer. Der fins til og med ett hus med nr l9 og
ett med l9a. I tillegg har Myrveien I I en merkelig plassering ift. dagens adkomst til tomten (Den er
pr i dag ubebygd. På kartet er nummereringen satt feilaktig på et uthus tilhørende nr. I3. Riktig
plassering er markert i kartet).

Jeg er positiv til at veien(e) får nytt navn og da syns jeg vi skal benytte anledningen til å rydde litt
opp, da veinavnet er lite hensihsmessig iforhold til dagens forløp og tilhørende bebyggelse. Siden

ieg kiøpte hus her i 2006, har det bydd påflere utfordringer iforhold til åfinnefram. Karin Osbakk
som har bodd i området i nesten 50 år, belvefter dette og sier det har vært et problem siden starten.

Det er mest beþmringsfullt at ulike blålys-etater kanJå vansker med åfinne rett husstand i akutt-situasjoner.

Karin Osbakk og Svenn Petter Hermansen som har bodd her lenge, opplyser at de eneste ncvnene
som har vært benytÍet i området med unntak av Lynghaug, er (myranD (derav Myrveien) og
Lillemarka som var lekeplassenfor ungene i nabolaget. Lillemarka lå omtrent hvor Valnesfiordveien
2I er i dag. <De e på Lillemarka å leka>, var et vanlig utsagn her før i tida.

Forslag til endring:

Jeg tillater jeg meg med dette åforeslå noen endringer:

-At dagens Valnesfiordvei med avkjøringfra Myrveien (husnummer 3, 4, 5, 7, 9 og 9a) endres til
Lynghaugveien da Lynghaug ligger her.

-At sløyfa hvor Valnesfiordveien nr. 6 ligger, blir en del av Skjærstadveien, f.eks med husnummer 6b.



-AtValnesfiordveienmedavkjøringfraFarvikveien(husnummer 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a,

19b, 19c, 19d, 20 og 21) får navneÍ Lillemarkveien. Dette navnet finnes ikke i Fauske kommune fra
før, er et pent veinavn og gir et tilbakeblikk på da området ble bebygd.

-At manfår en ny nummerering av husene i både Lynghaugveien og Lillemarkveien.

Jeg har fått positive tilbakemeldinger fra nabeer de naboene som jeg rakk å ta en gjennomgong
med og noen av disse har også underslcrevet brevet.

Håper dette innspiliet tas godt imot i høringsrunden.

Brev fra Trond Ole Slettvoll, datert 29.12.2014

Ref
a. Deres slcriv 14/11758/JIKav 11.12.2014

b. Vedlegg Arealkart - boligområde
c. Vedlegget viser tre bilderfra Valnesfiordveien
d. Vedlegget viser skjøte og omtrentlig skisse med utstrelcningen av

eiendommen Barstad i 1937.

Sak. Innspill vedrørende "Varsel om vedtak angående Valnesfiordveien" i Fauske.
I ref a er jeg informert om at Plan og utviklingsutvalget har vedtatt at Valnesfiordveien
endrer navn til Lynghaugveien.
Dagens situasjon er at Valnesfiordveien har fusisk stopp i hagen ved mitt bolighus i
Valnesfiordveien I3 (se ref b), mens gatenavnetfortsetter etter kryssing av Myrveien.
Dette er selvsagt uheldig med tanke på operative utrylcningskjøretØyel, drosjer,
varetransport etc. Trafikkawiklingen i Valnesfiordveien i dag mener jeg er velordnet
hvor kjøretøyer og myke trafikanter opptrer sikkert. Som vedlegg C viser er dette
særdeles viWig daflere av boligene ligger veldig nært opp til veien og små barn er nesten
ute i gata når de trår nedfra trappen. Sannqtnlig er det hvis Valnesfiordveienforlenges

fra nr l3 vil trafikkbildet endres radikalt. Lengre strelming øker farten. Veien vil lcnyttes

opp i et større system med økende gjennomgangstrafikk.
SeÍt fra mitt ståstedforeslår jeg:
- at dagens Valnesfiordvei navnmessig deles ved nr l3 og den vestligste delen kan

gis navnet Lynghaugveien.
- at Valnesfiordveienfra Østfrem til nr I3 gis nytt navn. Når arealplanenfor

området skal rulleres er mye gjort i forbindelse med dagens sak. Min bestefar Ole
Jakobsen kjøpte i 1937 eiendommen Barstad som da startetved Farvikbekken i
nord og stoppet i sør ved Valnesfiordveien (Se vedlegg d). Nytt gatenavn
Barstadveien vil da ha en historisk tiløtytning til området uten at dagens beboere
er nevnt, noe som skjer ved navnet Lynghaugveien.



Vurdering/konklusjon

Det er veldig tydelig at det er et behov for å rydde opp i både veinavn og nummerering i dette
området. Rådmannen foreslår at nåværende Valnesfiordveien/Lynghaugveien deles i 3 deler
for å gjøre det lettere å adressere og finne fram. Vestre del av Lynghaugveien som kn¡tes
mot Myrveien opprettholdes. Veistrekningen som gär lraFarvikveien mot gnr. l}4,brtr.ll2
får navnet Lillemarkveien. Veien som opptar boliger tilknyttet eiendommene 104/155,
1041560,1041147,l04ll8l, l04l136 og 1041145 får navnet Nordbakkveien. Bakgrunnen til
dette navnevalget er at alle disse eiendommene ble fraskilt fra eiendommen 104/37 med
bruksnavn Nordbak.

NÅOVTINNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

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

Den vestligste delen av Lynhaugveien som kn¡tes mot Myrveien
opprettholdes.
Veistrekningen som gär fra Farvikveien mot gnr. 104, bnr. 112 endres til
Lillemarkveien.
Veien som opptar boliger tilknyttet eiendommene 1041155, 1041560, 1041147,
1041181, l04l136 og l04lI45 endres til Nordbakkveien.

o

a

a

PLUT-010/15 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.

o Den vestligste delen av Lynhaugveien som knytes mot Myrveien
opprettholdes.

o Veistrekningen som går fra Farvikveien mot gff. 104, bnr. 1 12 endres til
Lillemarkveien.

o Veien som opptar boliger tilknyttet eiendommene 1041155,1041560,1041147,
l04lI8l, 1041136 og I04lI45 endres til Nordbakkveien.

Utskrift sendes:
Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning


