
 

 

                              
 
PRESSEMELDING        
 
Fagernesfjellet. Hva skal de nye veiene 
hete? 
 
 

 

 Dato: 18. oktober 2016                                                  Sperrefrist:  

Sendes til: redaksjon@fremover.no 

 
Arbeidet med opparbeidelse av bolig- og hyttefeltene i Fagernesfjellet er nå kommet i 
full  gang. Da er det på tide å sette i gang arbeidet med å finne fram til navn på alle 
veiene. For når de første bygg er klar må også adressenavnene være på plass og de 
er identisk med det som blir vei- eller gatenavn. Saksbehandlingen for slike navn er 
fastlagt gjennom både stedsnavnloven og matrikkelloven. Det som gjelder navn på 
veiene er knyttet til stedsnavnloven, mens adressetildeling gjøres ut fra reglene i 
matrikkelloven og dens forskrifter. 
 
I kommunen er det Areal- og samfunnsutvikling som sørger for saksbehandlingen og 
den skjer i nært samarbeid med utbygger Narvikfjellet AS.                     
Slik lovverket formulerer det skal det sentralt i dette arbeidet være et nært forhold til 
lokale lag og foreninger som på et eller annet vis er knyttet til området der navn skal 
vedtas. Disse har en lovfestet rett til å komme med forslag og har også rett til å inngi 
klage på vedtak som gjøres. Erfaringen med navnearbeid er ellers at det finnes 
mange personer med kunnskap og interesse for navn og kommunen henvender seg 
også til dem om å komme med forslag på veinavn. Interessen har ofte vært stor og 
mange har hatt gode forslag. Da det ble bedt om forslag på veinavn i bydelen 
Trekanten i år 2000 kom det inn hele 84 navneforslag så dette er noe som helt klart 
engasjerer folk. Dette håper Areal- og samfunnutvikling også skal skje denne 
gangen. Nå er det mellom 9 og 11 navn på veier som skal fastlegges alt ettersom 
hvordan man vil dele opp noen av de lengste veiene. I tillegg er det to lekeplasser 
det også skal være navn på.                                            
 
Det som har førsteprioritet ved navnevalg er bruk av eksisterende stedsnavn. Et 
stedsnavn er også et kulturminne og kan si noe om tidligere bruk av området eller 
spesielle hendelser som har skjedd her. I Fagernesfjellet er det på de tilgjengelige 
kart som finnes svært få navn og fra kommunens side er det et klart ønske om å 
kunne få tilbakemelding på slike navn. Området har opp gjennom årene vært mye 
brukt til leik og sportslige aktiviteter så navn på f.eks gamle hoppbakker og 
leikeplasser vil man kunne ta vare på gjennom bruk som veinavn. Det samme for 
historiske hendelser og terrengformasjoner som ikke er navnsatt på kart. Her går 
invitten til «gammelguttan og jenten på Oscarsborg» som opp gjennom årene har 
brukt terrenget og kjenner det. 
 
I Narvik by er det slik at det i de fleste bydelene er et bestemt tema for gate- og 
veinavnene. I Taraldsvik forfattere, i Finbekken trær, bak Storåsen fugler, i Vassvik 
polarhelter, i Fossestuområdet dyr. I Skistufeltet er det første vi kommer til navn fra 
skisporten før det så blir blomsternavn.  Den første hovedoppgaven blir da å finne ut 
vilket eller vilke temaer som skal benyttes i byggefeltene videre oppover. Veinavnet 
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Skistua er vedtatt skal gå videre oppover, men ikke hvor det skal stoppe. Et 
gatenavnutvalg som i sin tid foreslo skisportnavn og blomster i området var inne på å 
nytte navn fra verdensrommet i de øvre delene i fjellet, stjerner og planeter. 
Personnavn har mange sansen for å bruke som veinavn, men her er retningslinjene 
for valg av navn klare på at slike bør man i minst mulig grad bruke, spesielt 
nålevende personers navn. Fra politisk hold har administrasjonen tidligere fått klar 
melding på at man ikke ønsker personnavn på veier.      
                    
Men mange andre temaer kan være aktuelle. Ofotbanen må sies å være byens 
livsnerve og navn fra bygging og drift av denne kan være aktuelle, feisel, spett, 
dressin, lokfører osv. Andre tema kan være navn fra mytologien, som Odin, Tor, 
Frøya, osv, eventyrnavn, som Tyri-Hans, Askeladden, osv, navn knytet til klima og 
terreng, for eksempel vårbakken, vindhaugen, brattkroken, steinsvingen o.l.  
Fjellveien er et navn som har vært i bruk fra det gamle bybassenget og oppover helt 
til Øvre Fjellheisstasjon. Som adressenavn har det blitt en god del oppstykket, mens 
ønsket er at et en vei med sitt adressenavn skal man kunne ferdes gjennom uten 
hinder. Da vil det være aktuelt å se på om Fjellveien skal forlenges videre fra veien 
Fjellheim eller om man heller skal gi den andre navn videre oppover i fjellet. 
 
Mulighetene for både tema og veinavn er mange og dette er navn som 
forhåpentligvis skal  følge byen videre i århundrer så det med å finne gode navn er 
en viktig oppgave som kommuneadministrasjonen ønsker god hjelp fra innbyggerne 
til å finne fram til.  
 
Saksbehandler hos Areal- og samfunnsutvikling er Olaf Schaug-Pettersen og han 
kan kontaktes både på epost og telefon, se kommunens kunngjøring  i avisa samt 
kommunens nettside.   
 
Areal og samfunnsutvikling 18.10.2016 
 
Steinar Langnes                                                               
Avd.leder Kart-og oppmåling 
       Olaf Schaug-Pettersen   
       Saksbehandler stedsnavn 
 
 
 
For mer informasjon:  

Kontaktperson: Olaf Schaug-Pettersen                                                         Tlf: 76 91 20 00 

Vedlagt  
informasjon: 

Kart – veger i Narvikfjellet som skal få navn 

Henvisning: Kunngjøring på www.narvik.kommune.no 

 

https://www.narvik.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=1447&FilId=3169
https://www.narvik.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer/fagernesfjellet-hva-skal-de-nye-veiene-hete.144183.aspx
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