
Forklaring på en del navneforslag vedr. veiadressering i Flatanger pr. 

03.11.2015.  

Disse er hovedsakelig basert på stedsnavn som ikke er anført i Sentralt Stedsnavnregister - SSR. 

Utvordaområdet: 

Varpvika ved Sandmoen: 

Dette området samsvarer bra med hyttefeltet Varpvika geografisk og det er det folk kaller dette 

hyttefeltet.  Ser at det i Sentralt Stedsnavnregister-SSR kun er anført Varpvikodden. Den ligger øst for 

Varpvika. 

Kalvskogen på Utvorda: 

Kalvskogen er vårt forslag til veien i boligfeltet på Utvorda. Innbyggerne her kaller det kun 

“boligfeltet”. Men vi har tatt navnet fra utskiftingsdokumenter mellom gårdene på Utvorda fra 1800-

tallet. Da var dette området et fellesbeite for kalver. Dvs. Kalvskogen er et tradisjonsnavn. Her kan 

også kommunen gi et områdenavn Utvorda fra 01.01.2016.  

Sittermoen: 

Dette er veien opp i hyttefeltet på Sittermoen. 

Sittersjøen på Sitter: 

Opprinnelig var Sjøveien navn på veien ned til området hvor bebyggerne på Sitter hadde naustene 

sine. For å gjøre området mer spesifikk har vi foreslått Sittersjøen. Vi har også benyttet samme 

endelsen i Nordsjøen på Vik. Vi har fått et innspill om å føre Sitterveien helt til sjøen, men det er ikke 

mulig parselleringsmessig. Å benytte Solheim i veinavnet virker også unaturlig da veien går til sjøen, 

men gårdsnavnet kan taes inn som et adressetilleggsnavn eller hele grenda kan få Sitter som 

områdenavn fra 01.01.2016.  

Lauvsnesområdet 

Lauvsnesveien: 

Lauvsnesveien kan gå fra Tøttdalen eller fra Flatangergrensa til x ved Stamnes bru. Namdalseid 

kommune har ikke vedtatt veinavn fra Tøttalen enda, det gjøres i 2016, men vi har spilt opp ønske 

om Lauvsnesveien fra Tøttdalen.  

 Vi har fått innspill på å dele opp denne parsellen i 4 delparseller; Fjell, Dala, Fløan og Lauvsnesveien 

med utgangspkt. I tradisjonsnavn. I stedet går vi fortsatt for Lauvsnesveien, men kommunen kan 

tildele områdenavn fra  01.01.2016 for de ulike grendene for å sikre den lokale identiteten. Det 

kommer da som et tillegg i adressen, f.eks. Kari Normann, Dala, Lauvsnesveien xx.  

Strandaveien: 



Veien fører til sentrumsområdet med tradisjonsnavnet Stranda, med utgangspunkt i eiendommen 

Stranden 13/2.  

Fjærasteinan: 

Fra Strandaveien og opp i tett-lav bebyggelsen som kalles Fjærasteinan. Innarbeidet navn som bygger 

på det faktum at veien ligger like ved fjæra. 

Vesterhaugen/Østerhaugen/Øverhaugen/Ytterhaugen: 

Da det er nødvendig ut fra nummereringssystem med flere veier på Lauvsneshaugen (ønske fra 

oppsitter om ett veinavn) så foreslår vi to veier utgangspunkt i retninger, øst og vest, skrevet i 

regional dialektform. Samtidig vertikal retning; Øverhaugen som kan ha en parallell til Øverstranda 

like vestafor. Ytterhaugen er et innarbeidet tradisjonsnavn for friluftsområdet like ved som en når 

ved å følge denne veien et stykke. Har også sett på temanavn fra kulturminner, sjøfugler, 

fiskeredskap osv. men vi velger dette forslaget.  

Kvitveisveien: 

Veien leder til Kvitveistunet, kommunalt bo- og servicesenter, trygdeboliger, eneboliger. 

Kleppanveien: 

Veien leder forbi høydedraget Kleppan som er anført i SSR. Foreslått etter flere innspill. Ut fra et 

parselleringsståsted har vi sett litt på en felles veiparsell fra regnskapskontoret (Der hvor 

Vanganveien begynner) til Lauvøya, Lauvøyveien. Da ville Kleppanveien og deler av Bakkanveien utgå 

og delvis erstattes av adressetilleggsnavn/områdenavn om ønskelig. Men nå foreslår vi Kleppaveien.     

Vanganveien: 

Et tradisjonsnavn som utgangspkt i området nord for Lauvsnesskolen. Vangan barnehage ligger også 

her. Basert på innspill. 

Fyhnveien:  

Tar utgangspunkt i Fyhnhuset et gammelt hus som ligger ved denne veien. Et tradisjonsnavn. Basert 

på innspill. Navnekomiteens første forslag var Storfjellveien som var et nynavn som tar utgangspkt. i  

at veien er hoveddestinasjon til turløypa på Storfjellet.  

Bryggholveien: 

Bryggholet er en liten vik, et hol, der denne veien ender. Der sto det brygge. Et maritimt navn som 

ikke er i SSR. Her er det kommet et innpill fra oppsitterne med forslaget  “ Vetlehagen”. Men et nytt 

navn skal ikke fortrenge et gammelt. Dessuten kan navnet Vetlehagen knytes kjent person. Så vi 

foreslår fortsatt Bryggholveien. 

Elvaveien: 

Her er det av oppsittere foreslått Elvaveien som tar utgangspunkt til at veien leder mot selve elva 

(Lauvsneselva) og sjøområdet utenfor som også kalles og er registrert som Elva i SSR. I første runde 

foreslo navnekomiteen Bruaveien fordi den opprinneligbrua lå her, men det ønsket ikke oppsitterne.  



Bakkanveien: 

Bakkanveien leder til boligfeltet Bakkan som er et tradisjonsnavn. Området er ikke registrert i SSR. Vi 

lar veiparsellen gå til Storvatnet, som mange kaller “innpå Bakkan”. Basert på innspill fra oppsittere. 

Mustrøa er også foreslått som indre del av Bakkan, men vi velger Bakkanveien for hele området.   

Sliperiveien på Lauvsnes: 

Sliperiveien har sitt navn etter bygdas hjørnesteinsbedrift fra 1920 tallet til 1979, Namdal Tresliperi. 

Veien går gjennom dette industriområdet hvor industribyggene stort sett er i samsvar med dagens 

byggemasse. Ved dette navnevalget påminnes vi en stor industriepoke i bygdas historie. Mange 

arbeidstakere bodde i nærområdet. I dag er byggene brukt til smoltanlegg, kraftstasjon, båtbyggeri 

og oppdrettstjenester. 

Rebuodden eller Oddenveien.  

Vi har delt komiteforslag for veien ut til Rebuodden som er et stedsnavn anført i SSR. To stemmer for 

Rebuodden og en stemme for Oddenveien. Begge navnene brukes som tradisjonsnavn, men 

Rebuodden som mer spesifikt. Samtidig kan en skille bedre mellom veiende ved 

Oddenveien/Rebudodden. Det er innkommet innspill fra oppsittere for begge navneforslagene. 

Lauvøyneset: 

Vi velger Lauvøyneset selv om vi har fått innspill fra oppsitter om Løvøyneset. Vi ønsker den formelle 

skrivemåten med utgangspunkt i Lauvøya  som er vedtatt og anført i SSR.  

Vikveien: 

Fra Stamnes bru til Vik foreslår vi Vikveien som er i dagligtale. Vi har fått innspill fra oppsittere i 

Einvika om å dele opp første del av veien i Einvikveien eller Stamnesveien/Einvikveien. Dette er ikke i 

tråd med intensjon for parsellering, men for beholde grendeidentifikasjon kan en søke om 

områdenavn etter 01.01.2016. Dette kan langs Vikveien gjelde for Stamnes, Einvika, Glasøya, Hillstad, 

Trefjorden. 

 Sjøvikmoen på Stamnes: 

Sjøvikmoen er et etablert stedsnavn på moen øst for Sjøvika. Omtrent geografisk samsvar. Er med et 

par adresseenheter i Sjøvika.  

Storlavika: 

Vi foreslår Storlavika med r der hvor SSR har Stolavika. Navnet tar utgangspunkt i ei stor vik for 

lassing og lossing. Dialektordet “vedla” kommer av det samme. Her ønsker vi å kjøre navnesak for 

endringen. Så Storlavika blir et naturlig veinavn for ringveien i industriområdet. Storlavika ble 

tradisjonelt uttalt med “tynn” l, noe vi mener intikerer at dette var den Store Lavika. 

Leite: 

Vi foreslår veinavnet Leite foran Leitet som er angitt i SSR. Vi ønsker om mulig å beholde den 

muntlige talemåten som skrivemåte.  Etter innspill fra oppsittere.  



Einvika: 

Vi ønsker å beholde foreslått parsellering på veien Einvika. Dette mener vi er en naturlig parsellering 

ut fra hva som er den brukte avkjørselen, noe som er en nødvendighet i å ha klart f.eks. ved 

utrykningskjøretøy. Vi har fått innspill fra oppsittere på at vårt forslag kan danne presedens vedr. 

uavklart veirett, sa anfører vi at en veirett er en privatrettslig sak og ikke må sees i forhold til 

vegadressering.      

Glasøya/Vikområdet/Kvaløyseter: 

Kongensfjellveien: 

Dette er den østligste veien i hyttefeltet Roparneset. Vi har fått innspill Kongensvikveien, men vi 

mener Kongensfjellveien beskriver mer hvor veien ligger, dvs. langs vestsiden av Kongensfjellet. 

Dette er en vei som er under regulering, men her en veiformet sti med bom. Kongensfjellet er 

registrert i SSR. 

Roparnesveien: 

I tråd med innspill velger vi Roparnesveien på en veiformet sti med bom ut til Roparneset. Den er 

under regulering og er samtidig en opparbeidet landbruksvei. Roparnesodden er registrert i SSR.   

Rausandvikveien 

Her foreslås Raudsandvikveien da veien leder mot Raudsandvika, og i ny regulering, helt fram til vika. 

I første forslaget foreslo vi vi Kongensvikveien da dette er navnet er blitt brukt på området fra 

grunneiere og særlig hytteeiere. Opprinnelig har hver vik her sitt navn. Og Kongensvika ligger innerst 

i bukta nordafor (Opprinnelig den nordligste av de to små vikene. Den sørligste hette Skutvika). 

Velforeningen bruker Kongensviknavnet.  Vi velger også Rausandvikveien også for at Kongensvikveien 

kan forveksles med Kongensfjellveien.  

Vågaveien: 

Forslag om en vei som går vest for Glasøyvågen og med en arm utover Sørøya etter innspill fra 

oppsitter. Hyttefeltveiene på Østsiden av Glasøyvågen er foreslått Glasøyvågen som samstemmer 

med SSR.  

Bernhof Ribsskogs vei. 

Vi ønsker å hedre en den kjente avdøde framsynte skolemannen Bernhof Ribsskog som ledet/utførte 

arbeidet med læreplanen for norsk skole med tilhørende pedagogiske lærebøker. Han var fra 

Litlrisskogen ved enden av denne veiparsellen. I første forslag hadde vi Risskogveien samt at det er 

innkommet innspill på Brandsmoveien. Vi mener evt. Brandsmoen og Risskogen kan taes inn som 

navnetillegg eller områdenavn fra 01.01.2016 om ønskelig.    

Prestgårdsmoen: 

Tradisjonsnavn som tar utgangspunkt at den tidligere “Prestegården” (27/94) lå på samme moen. 

Ofte brukt navn om dette boligfeltet fra 60-tallet. Ser at dialektforstavelsen “Prest” er blitt brukt i 

Åford Kommune; Prestbakken, slik at vi antar at dette er en reigonal dialektform vi kan bruke.  



Jeriko på Vik: 

Jeriko er et tradisjonsnavn og et brukt navn om dette byggefeltet fra 80-tallet hvor reguleringsplanen 

også hette Jeriko. Navnet Jeriko var opprinnelig et tre som ungdommen hadde som møteplass ved på 

40-50 tallet. Har nok en bibelsk opprinnelse. 

Nordsjøen på Vik: 

Dette var området hvor gårdene og boligene på Vik hadde naustene sine. Nordsjøen ligger ved 

Nordfjorden. Fjorden i vest heter Sørfjorden. Parallell til Sittersjøen. Nordsjøen er ikke registrert i 

SSR. 

Nøstholmveien: 

Dette er veien over til Vikholmen. Opprinnelig ble dette området kalt Nausholmen. Vi velger en 

regional dialektform, Nøstholmen. Området kalles også “holminj”. Da veien dekker også et landareal 

med 2 eiendommer må vi bruke tillegget “veien”.  

Nordstrandveien: 

Vi foreslår Nordstrandveien da dette er et tradisjonsnavn. For tydelighetens skyld lar vi veiparsellen 

gå fram til Vannavika. Vannavika kan søkes om som brukt som adressetilleggsnavn for gården.      

Vannavikmoen ved Vannavika: 

Er et etablert tradisjonsnavn på dette området knyttet til Vannavika som omfatter denne 

eiendommen. Vannavikodden ligger vestafor og er registrert i SSR. 

Floaveien: 

Velger Floaveien da dette et tradisjonsnavn og lar veien gå til Vedvika for tydeligst og enklest 

parsellering. Vedvika kan gies et områdetillegsnavn til bruk fra 01.01.2016.   

Nordvikveien på Kvaløysæter:  

Veien tar av i Innervika ved Kvaløyseter, går mellom boliger og gjennom et hyttefelt og ut til 

Nordvika, vika hvor snuplassen er. Hver vik hadde sitt navn. Tror ikke det blir blanding med 

Nordstrandveien på Vik.    

Øvervika: 

Etter innspill fra grunneier velger vi Øvervika på veien i hyttefeltet øst for Selsvika. Dette er 

tradisjonsnavnet på området. 

Jøssund-Oppland: 

Øraveien: 

Jøssundøra er navnet på elveøra ved utløpet av Jøssundelva og var vårt første forslag til innspill. Vi 

har fått innspill fra oppsitter om Øraveien og det virker hensiktsmessig her da ikke Jøssundøra 

samsvarer hele veiparsellen. F.eks. området ved grendehuset er ikke Jøssundøra.    



Sørnes(s)et: 

Sørnesveien.  

“Sørnesset” er det navnet på halvøya mellom Jøssundfjorden i øst og Bølefjorden i vest. Navnet er 

vært brukt på offentlige institusjoner og lag og forreninger i området: Sørnesset Skole (nedlagt 1997 

når halvøya fikk vei), Sørnesset Ungdomslag, Sørnesset Grendalag, Sørnesset Helselag osv. I senere 

tid bruker en del folk utenfra stedsnavnet “Hasvåg” på hele halvøya, noe som er feil. Sørnesveien 

dekker hele halvøya og tar altså vare på det tradisjonsrike stedsnavnet. Burde også fått registrert 

områdenavnet i SSR.  

Vollabuktodden: 

Vollabuktodden er et nynavn på veien ned til denne odden hvor det er regulert 13 stk. rorbutomter 

hvorav 9 stk. er bygd. Opprinnelig lå det rorbuer her fram til 60-tallet hvor folk innefra Bølefjorden 

bodde mens de var på fiske på kysten utafor.  Da ble området her kalt Vollabukta bl. til “setting” av 

sildgarn. Senere ble innerste del av Vollabukta brukt til bading og fritidsformål. Da var Vollabukta 

betegnelsen for selve indre del av bukta. Dette samsvarer også med muntlig innspill fra oppsitterne 

om synes Vollabuktodden er passende. 

 

Flatanger 03.11.2015 

  

Morten Kristiansen 

Veinavnkomiteen i Flatanger 

Sekretær 

 

 


