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FASTSETTING AV ADRESSENAVN I ÅFJORD KOMMUNE 
 
Rådmannens innstilling 
Åfjord formannskap vedtar i henhold til «Kommunal forskrift om adresser til 
eiendommer og bygninger og om skilting i Åfjord kommune» foreløpige adressenavn: 
 

Nr. Forslag til 
navn 

Kommentar 

1 Leikplassen Veg i nytt boligfelt på Strand.  

2 Øvre Flatlia Veg i nytt hyttefelt ved Sandstad gård, Eidem.  

3 Bekkaveien Veg fra Monstadvegen og inn i nytt boligfelt ved Åsmundvatnet.  

4 Bekkakroken Veg i nytt boligfelt ved Åsmundvatnet.  

 
 
Formannskapet legger til grunn at saker som er eller blir satt under behandling som 
navnesaker av Statens kartverk, blir endelig fastsatt på grunnlag av vedtak av Statens 
kartverk. 
 
Når de foreløpige adressenavnene har vært på høring i henhold til Matrikkellova, vil 
formannskapet fatte endelig vedtak i saken. 
 
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 25.06.2020  
Behandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Åfjord formannskap vedtar i henhold til «Kommunal forskrift om adresser til 
eiendommer og bygninger og om skilting i Åfjord kommune» foreløpige adressenavn: 
 

Nr. Forslag til 
navn 

Kommentar 

1 Leikplassen Veg i nytt boligfelt på Strand.  

2 Øvre Flatlia Veg i nytt hyttefelt ved Sandstad gård, Eidem.  
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3 Bekkaveien Veg fra Monstadvegen og inn i nytt boligfelt ved Åsmundvatnet.  

4 Bekkakroken Veg i nytt boligfelt ved Åsmundvatnet.  

 
 
Formannskapet legger til grunn at saker som er eller blir satt under behandling som 
navnesaker av Statens kartverk, blir endelig fastsatt på grunnlag av vedtak av Statens 
kartverk. 
 
Når de foreløpige adressenavnene har vært på høring i henhold til Matrikkellova, vil 
formannskapet fatte endelig vedtak i saken. 
 
 
 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
I både Roan kommune og gamle Åfjord kommune har det vært arbeidet med å innføre 
vegadresser gjennom flere år. Selv om de aller fleste nå har fått en vegadresse, er 
dette et kontinuerlig arbeid. Nye boligfelt og hyttefelt blir bygd ut og det vil med ulike 
mellomrom bli behov for navn på nye veger.  
 
I henhold til «Kommunal forskrift om adresser til eiendommer og bygninger og om 
skilting i Åfjord kommune», er det formannskapet som vedtar adressenavn. Etter 
Matrikkellova §21 skal de som blir berørt av nye adressenavn ha mulighet til å uttale 
seg før endelig vedtak om adressenavn blir fattet. 
 
Formannskapet gjør i første omgang et foreløpig vedtak av adressenavnene. Disse vil 
så bli lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside og kunngjort i Fosna-
Folket, Adresseavisen og på kommunens Facebook-side. Eventuelle innspill vil bli 
behandlet av navnekomiteen før de blir sendt over til Språkrådet for vurdering av 
skrivemåte i henhold til Stadnamnlova. Deretter vil formannskapet fatte endelig vedtak 
av adressenavnene. 
 
I denne omgang skal det vedtas navn på følgende veger: 
 

1) Veg i nytt boligfelt på Strand 
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2) Veg i nytt hyttefelt ved Sandstad gård på Eidem 

 
 

3) To veger i forbindelse med nytt boligfelt ved Åsmundvatnet 



 
 

 4 

 
 
 
Folkehelsevurdering 
Det er viktig å få på plass navn på veger og offisielle adresser slik at AMK og 
nødetatene lett finner fram til de aktuelle eiendommene. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Navnekomiteen hadde møte 9. juni 2020 og foreslår følgende navn: 

Nr. Forslag til 
navn 

Kommentar 

1 Leikplassen Veg i nytt boligfelt på Strand. Under 2. verdenskrig ble det innført 
forbud mot dans og offentlige sammenkomster. Det førte til at folk 
møttes på sletter i utmarka for å treffes og danse. Området hvor det 
nye boligfeltet ligger var et slikt samlingsted. 

2 Øvre Flatlia Veg i nytt hyttefelt ved Sandstad gård, Eidem. Vegen nedenfor heter 
Flatlia. 

3 Bekkaveien Veg fra Monstadvegen og inn i nytt boligfelt ved Åsmundvatnet. 
Navnet refereres til Hubekken. 

4 Bekkakroken Veg i nytt boligfelt ved Åsmundvatnet. Navnet refereres til Hubekken. 

 
 
 
Vedlegg 
1 Referat fra møte navnekomiteen 
2 Helge Bueng egnavn Strand  2020-06-12 
3 Innspill til vegnavn ved Åsmundvatnet - Magnhild Nesheim 
4 Åsmundvatnet boligfelt - Navnekomiteens forslag 

 
 


