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Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
«Ref» 2017/612-90 Tina Larsen 22.11.2019 

 

Endring av adressenavnene Kirkeveien og Gårdsveien og informasjon om flytting av 
startpunkt til Finnesveien i forbindelse med ny bro 

Sender ut korrigert brev. 

Vedtak KS 52/19 
Med hjemmel i stedsnavnloven § 7 første ledd og matrikkelforskriften § 51 forandres 
adressenavn i Torsken kommune som følger: 

 Kirkeveien endres til Øvergårdan 
 Gårdsveien endres til Sifjordveien 

 
 
 
Vedtaket kan påklages til Torsken kommune v/ Rådmannen.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Torsken kommune., Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tina Larsen 
Sekretær 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent, og har ikke håndskrevet signatur 
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Arkivsaksnr: 2017/612-86 
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Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret i Torsken 52/19 12.11.2019 

 

Endring av adressenavnene Kirkeveien og Gårdsveien og informasjon om flytting av 
startpunkt til Finnesveien i forbindelse med ny bro 

 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i stedsnavnloven § 7 første ledd og matrikkelforskriften § 51 forandres 
adressenavn i Torsken kommune som følger: 
 Kirkeveien endres til Øvergårdan 
 Gårdsveien endres til Sifjordveien 
 
Klagerett 
Skrivemåten av adressenavnene kan påklages innen tre uker etter at vedtaket er mottatt eller 
vedtaket er kunngjort. Vedtaket kunngjøres på kommunens hjemmeside. Klagen skal grunngis 
og sendes Torsken kommune, Herredshusveien 11, 9380 Gryllefjord eller 
postmottak@torsken.kommune.no. Retten til å se saksdokumentene og til å søke om utsatt 
iverksetting av vedtaket gjelder. Dersom klageren ikke får medhold av kommunen, skal saken 
sendes til klagenemda for klagenemdsaker, jf. stedsnavnloven § 12. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret i Torsken - 12.11.2019  
Behandlingsinformasjon 
 
 
 
Enstemmig som innstilling 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i stedsnavnloven § 7 første ledd og matrikkelforskriften § 51 forandres 
adressenavn i Torsken kommune som følger: 
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 Kirkeveien endres til Øvergårdan 
 Gårdsveien endres til Sifjordveien 
 
Klagerett 
Skrivemåten av adressenavnene kan påklages innen tre uker etter at vedtaket er mottatt eller 
vedtaket er kunngjort. Vedtaket kunngjøres på kommunens hjemmeside. Klagen skal grunngis 
og sendes Torsken kommune, Herredshusveien 11, 9380 Gryllefjord eller 
postmottak@torsken.kommune.no. Retten til å se saksdokumentene og til å søke om utsatt 
iverksetting av vedtaket gjelder. Dersom klageren ikke får medhold av kommunen, skal saken 
sendes til klagenemda for klagenemdsaker, jf. stedsnavnloven § 12. 

Vedtak 
Med hjemmel i stedsnavnloven § 7 første ledd og matrikkelforskriften § 51 forandres 
adressenavn i Torsken kommune som følger: 
Kirkeveien endres til Øvergårdan 
Gårdsveien endres til Sifjordveien 
 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg: 
 Stedsnavntjenestens tilråding for nye adressenavn vedlagt navneskjema, datert 18.12.2013. 
 E-poster stedsnavntjenesten sendt 30.09.2016. 
 Forslag vegnavn på Flakstadvåg fra Ivar Enoksen den 19.04.2018. 
 Melding om vedtak i Formannskapet i Torsken datert 23.04.2018 
 Brev om vegnavn på Flakstadvåg fra Bygdelaget Utsyn av 02.05.2018. 
 Forslag vegnavn på Flakstadvåg fra Bengt Olsen sendt 28.05.2018. 
 Forslag vegnavn i Sifjord fra bygdefolket i Sifjord av 19.06.2019. 
 Midlertidig endring av vegnavn Kirkeveien sendt 17.09.2019. 
 
 
Kirkeveien på Flakstadvåg 
I forbindelse med kommunesammenslåing er det behov for å endre noen av vegnavnene i 
framtidige Senja kommune. For Torsken sin del gjelder det Kirkeveien på Flakstadvåg som skal 
endres fordi vegnavnet også brukes i Lenvik. Formannskapet i Torsken behandlet i møte 
10.04.2018 endring av vegnavnet Kirkeveien. Det ble avgjort at administrasjonen sender 
henvendelse til Flakstadvåg bygdelag og ber om forslag på navn på tidligere Kirkeveien, saken 
tas opp i Kommunestyret. I vårt brev datert 23.04.2018 til Flakstadvåg bygdelag er det sendt ut 
melding om vedtak fattet i Formannskapet. 
 
Ivar Enoksen har den 19.04.2018 foreslått at Kirkeveien endres til Øvergårdan da navnet vil 
være dekkende for fire bruksnummer/ våningshus. I Bygdelaget Utsyns brev av 02.05.2018 er 
det nevnt at saken er behandlet i deres årsmøte og de hadde ingen innvendinger til dette navnet. 
Det forstås da at Bygdelaget Utsyn ønsker at Kirkeveien endres til Øvergårdan. Bengt Olsen har 
den 28.05.2018 foreslått Kirkebakken som nytt vegnavn. 
 
Gårdsveien i Sifjord 
Det hevdes at Gårdsveien i Sifjord sammen med Kaldfarnes som poststedsnavn gjør det 
vanskelig for ukjente å finne fram til bygninger langs vegen. Bygdefolket i Sifjord mener at 
vegnavnet skal endres til Sifjordveien. 
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Informasjon om endring av startpunkt til Finnesveien 
Finnesveien starter i dag i vegkrysset i Sifjordbotn. Fyllinger er utlagt og ny bro bygges over 
Sifjorden. Når ny veg er på plass skal Finnesveien starte i vegkryss mot fyllingen. 

Vurdering 
Kirkeveien på Flakstadvåg 

 
Flybilde gårdskart: Kirkeveien i løkke 
 
Kirkeveien går i dag i løkke forbi kapellet med start og sluttpunkt i vegkryssene til 
Flakstadveien. I forbindelse med at Kartverket i høst gjør endringer i matrikkelen før 
sammenslåing til Senja kommune, er vegnavnet midlertidig endret til Kirkeveien - Flakstadvåg. 
 
Det er 6 eneboliger, 2 fritidsboliger og ett kapell med adresse til Kirkeveien. Etter at nytt 
vegnavn er vedtatt i kommunestyret sørger kommunen for at matrikkelen oppdateres med 
vegnavnet og at eiere og festere av berørte eiendommer tilskrives ved brev om ny vegadresse. 
Adressenummer (husnummer) endres ikke. Matrikkelen viser at Øvergård I er bruksnavn på 
eiendom 39/29 og 39/30 øst for samfunnshuset. Øvergård III er bruksnavn på eiendom 39/32 og 
ligger på dyrka jord mer enn 300 m fra Kirkeveien. Ivar Enoksen med adresse til Kirkeveien 
foreslår Øvergårdan som nytt vegnavn. På grunn av avstand har Øvergård I og Øvergård III med 
dagens eiendomsgrenser ikke tilknytning til Kirkeveien. 
 
I stedsnavnloven §§ 2 og 4 framgår: Navn på gårdsbruk og veger går inn under definisjonen 
stedsnavn. Bruksnavn kan være navn på gårdsbruk eller annen eiendom med ett eller flere 
bruksnummer under et gårdsnummer. Nedarvet stedsnavn er stedsnavn som muntlig eller 
skriftlig er overlevert fra tidligere generasjoner. Nedarvet lokal uttale er uttale som er overlevert 



fra tidligere generasjoner, som har vært vanlig på stedet, og som fremdeles er i levende bruk. 
Dersom ikke annet er fastsatt i stedsnavnloven, skal det ved fastsetting av skrivemåten av 
stedsnavn tas utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen. Skrivemåten skal følge gjeldende 
rettskrivingsprinsipp på norsk, samisk og kvensk. Har skrivemåten vært lenge i bruk, og er 
velkjent og innarbeidet, kan en fravike gjeldende rettskriving og rettskrivingsprinsipp. 
 
I forskrift om stedsnavn § 3 er det angitt at skrivemåten av norske stedsnavn skal følge den 
rettskrivingsformen eller regionale samleformen som passer best med den nedarvede lokale 
uttalen, men lokale dialektformer kan velges når særlige grunner taler for det. 
 
En gård er for eksempel en landeiendom (med hus) eller inngjerdet jordstykke. Gårdene er 
flertall bestemt form i norsk bokmål. «Gårdan» skal være dialekt fra Nord-Norge som betyr 
gårdene i bokmål. Administrasjonen kjenner ikke til opphavet til Øvergårdan, men om det har 
vært brukt som dialekt i lokal uttale gjennom flere generasjoner for området nordøst for kapellet, 
kan det forsvares som nytt vegnavn. Søk på Norgeskart tilgjengelig på internett viser at 
Øvergårdan er et gårdsbruk i Agdenes og Øvergården et gårdsbruk i Vikna i Trøndelag. 
 
Kirkebakken foreslått av Bengt Olsen som også har adresse til Kirkeveien, beskriver på en god 
måte at vegen går opp bakken til kapellet. Norgeskart viser at Kirkebakken er mye brukt som 
stedsnavn og vegnavn. Kirkebakken er stedsnavn i Lenvik i et fraflyttet område i Øyfjordvær, 
vegnavnet kan likevel benyttes i nye Senja kommune. 
 
Gårdsveien i Sifjord

 
Flybilde gårdskart: Gårdsveien langs fjorden gjennom bygda Sifjord 
 
Gårdsveien går i dag fra vegkrysset ned til bygda Sifjord og ender i vegkrysset før tunnelen, 
mens Øvre Sifjord går fra vegkrysset i Sifjordbotn og nord for bygda. Det er 57 adressenummer 
tilknyttet Gårdsveien. Etter at nytt vegnavn er vedtatt i kommunestyret sørger kommunen for at 
matrikkelen oppdateres med vegnavnet og at eiere og festere av berørte eiendommer tilskrives 
ved brev om ny vegadresse. Adressenummer (husnummer) endres ikke. Norgeskart.no viser at 
Sifjord er brukt som stedsnavn for bygda og at vegnavnet Sifjordveien ikke er benyttet av andre. 
I stedsnavntjenestens navneskjema er Sifjordveien som nytt adressenavn godkjent. Fordi hele 
vegen går langs Sifjorden tilrås Sifjorden som vegnavn av navnetjenesten. Ifølge navnetjenesten 
kan en velge mellom -veien eller -vegen som sisteledd i adressenavnet. I vedtak av adressenavn 



i kommunestyret i 2016 er det konsekvent valgt adressenavn med -veien som sisteledd. Nytt 
vegnavn med -vegen som sisteledd bør da ikke velges. 
 
Hans Peder Pedersen har på vegne av bygdefolket i Sifjord den 19.06.2019 meddelt at det er 
kommet til enighet i bygdemøte, at vegen gjennom bygda Sifjord skal hete Sifjordveien, og at 
navnet Gårdsveien strykes. Det er ikke kommet inn andre forslag til nytt vegnavn.  
 
Tilråding 
Før det blir gjort vedtak om skrivemåten, skal stedsnavntjenesten gi tilråding om skrivemåte, 
navneskikk og navnsetting, jf. stedsnavnloven § 9. Torsken kommunestyre har i møte 
10.04.2014 og 26.04.2016 fattet vedtak om adressenavn. Viser til e-post fra stedsnavntjenesten 
30.09.2016 som svar på sistnevnte vedtak, det ble da stilt spørsmål hvorvidt kommunen ønsker 
tilbakemelding på skrivemåten av navnene. Stedsnavntjenesten har gitt tilråding 18.12.2013 og 
kommunestyret treffer beslutning om endring av to vegnavn, uten ny tilråding. 
 
Kirkeveien endres til Øvergårdan etter forslag av Ivar Enoksen og Bygdelaget Utsyn, eventuelt 
Kirkebakken som foreslått av Bengt Olsen. 
 
Gårdsveien endres til Sifjordveien etter forslag av bygdefolket i Sifjord, eventuelt Sifjorden, 
begge vegnavnene er godkjent av stedsnavntjenesten i år 2013. 
 
 
 
Informasjon om endring av startpunkt til Finnesveien 
Øvre Sifjord og Finnesveien starter i dag i vegkrysset i Sifjordbotn. Fyllinger er utlagt og ny bro 
bygges over Sifjorden. En adresseparsell skal utgjøre en enhet med start og sluttpunkt på 
naturlige geografiske steder, slik som vegkryss, vegdeler ved broer eller andre klare naturlige 
punkt. Når ny veg er på plass over Sifjorden skal Finnesveien starte i vegkryss på nordsiden av 
fyllingen. Adressenumrene er tidligere tildelt etter vegadressens avstand fra vegens startpunkt, 
angitt i nærmeste hele ti-meter, jf. matrikkelforskriften § 52. Adressenummer (husnummer) 
tilknyttet Finnesveien skal ikke endres når vegens startpunkt flyttes. Adresseparsell Øvre Sifjord 
skal ikke endres. 
 


