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     Referat fra styremøte  

  Tromvik utviklingslag Ref: 2016s7 13.juni 2016 kl 19:00 

Referent:		Peter	Utnes	 Sted:  
Grendehuset 

 

Innkalt:	Line	Pettersen	Klausen,	Tor	Hansen,	Alvin	Berntsen,	Peter	Utnes,	Bjarnhild	Olufsen,													
															Anne	Birgitte	Fyhn,	Ragnhild	Johansen,	Dan-Ørjan	Robertsen	
Forfall:		Line	Pettersen	Klausen,		Alvin	Berntsen 

Sak nr.  Sak Kommentar og behandling 
 Referatsaker Bassenget / Skolen 

Mye arbeid er utført, men usikkert om det blir klart til leirskole. Dette 
er selvsagt ønskelig. 
Bjarnhild Olufsen kartlegger med Bi Haavind om videre saksgang. 
 
Veinavn på Hersøya  
Kulturvernrådgiver  Gro Agnethe Stokke informerer  at Tromsø 
kommune har oversendt brev til Stedsnavntjenesten for tilråding. Når 
tilråding er gitt tas saken opp til politisk behandling. 
Alle fritidseiendommer med mer skal ha en offentlig adresse.  
 
Anne Birgitte Fyhn sender mail til kommunen og Mari-Ann. Bjarnhild 
Olufsen legger ut informasjon på Facebook sin hjemmeside for å 
opplyse om saken slik at innspill kan gis. 
Se også vedlagte brev som sendes til “Stedsnavntjenesten for 
norske navn i Nord- Norge”. 
 

1 Kopimaskinen Tor Hansen har sjekket ut med kopimaskin ovenfor de behov som 
Utviklingslaget behøver. Prisantydning kroner 1800-2800. 
Tor Hansen ordner med innkjøp av dette ila denne uken. 

2 Invitasjon 
samferdselsmini
ster 

Ingen svar selv om denne er purret på.  
 

3 Tromsø 
kommunes brev 
til 
samferdselsutval
get om 
havneutbygging 
og rassikring 

Tromsø kommunes brev til samferdselsutvalget om havneutbygging 
og rassikring, hvor Anne Birgitte snakket med Øyvind Rasmussen 7. 
juni 2016: Det ble spurt hvorfor brevet fra kommunen om havn og 
rassikring ikke var med i saksframlegget til fylkestingsmøtet. Fikk til 
svar at det måtte høres med han som hadde tatt skrivet videre fra 
kommunen (Andreas Mortensen eller noe slikt) og fra politisk side 
høre med Jarle Heitmann. 
Dvs. at vi må forsøke å få disse to i tale og finne ut hvordan de har 
overlevert saken vår til fylket. Fylkestinget har møte neste uke. 
Sakpapirene ligger ute på nettet http://innsyn-
vs.tromsfylke.no/motekalender. 
 
For de to molloprosjeketene som er skissert, belyses det: 
- En mindre mollo vil gi retursjø. 
- Dagens kloakksystem må utbedres ved en større mollo slik at 
denne lenses på yttersiden av en større mollo. 
- Antall kubikk i masser som trengs til en større mollo kan gi forsinket 
start pågrunn av betydelig større utgifter til utfylling. 
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- Disposisjonrett fra flere grunneiere må gies ved en større mollo. 
 
Det er ønskelig at Fiskarlaget kan løfte denne saken i media, og det 
vil være strategisk korrekt å gjøre dette før Fylkestinget har møte i 
neste uke. Et lokalt orienteringsmøte om utbygging av havna kan 
avholdes i starten av September.  
 

4 Eventuelt  



 

   

Besøksadresse: Rådhusgata 2, 9008 Tromsø 

Postadresse: Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø 

Telefon: 77 79 00 00 

Telefaks: 77 79 00 01 

E-post: postmottak@tromso.kommune.no 

Bankkonto: 4750 05 08236 

Org.nr.: Foretaksregisteret NO 974 567 091 MVA 

tromso.kommune.no 

 

 
Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge 
Språkrådet 
Postboks 8107, Dep 
0032 OSLO 
 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 16/3556 /27756/16-L32 Gro Agnethe Stokke 10.05.2016 
  Telefon: 

77 79 03 03 
 

 

TILRÅDING ANG NAVN PÅ GATEKODE 81077 BJØRNØYA 

 

Tromsø kommune skal navne gatekode 81077, og foreslår at adressen gis navnet Bjørnøya 
etter områdenavn. Før navnet kan brukes i adresseringen må saken sendes på tilråding hos 
Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge. 
 

 
Om adressering 

Adressering handler først og fremst om å tildele alle en offisielle adresse.  Alle 
eiendommer/bygninger som nyttes til nærings-, offentlig-, eller boligformål (inkludert 
fritidsbolig) skal ha en unik adresse. Regelverket som fastslår dette, og også tillegger 
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kommunene det vesentlige av forvaltningsansvaret for adressering finnes i delingsloven § 
4-1 og delingslovsforskriftenes kap.15.  
 
Generelt finnes det to typer adresser: 
 

1) Matrikkeladresse: Her brukes eiendommens gårds- og bruksnummer som adresse 
sammen med et stedsnavn. Nummertildelingen skjer kronologisk og nye nummer 
kommer til ”innimellom” de eksisterende. Resultatet blir at det er vanskelig å finne 
fram uten andre hjelpemidler. 

2) Offisiell adresse: Her består adressen normalt av et gate-/vegnavn med fortløpende 
nummerering av de enkelte adresseenheter. Nye nummer innplasseres logisk i 
eksisterende nummerserie ved bruk av ledige nummer- evt. bokstav i tillegg til 
husnummer. 

Regelverket fastslår at kommunene bør tildele offisiell adresse i alle tettsteder og byer med 
mer enn 10 000 innbyggere. I Tromsø kommune har man hittil unntatt en del spredte 
områder fra ordningen med offisiell adresse. Etter henvendelse fra beboere og personer med 
behov for å finne fram (utrykningskjøretøyer, drosjer, varetransport) ønskes det nå å endre 
fra matrikkeladresser til offisiell adressering også i disse områdene. I de aller fleste 
tilfellene er dette eiendommer som i dag har sin adkomst fra riks- eller fylkesveg. De siste 
årene har det vært gjennomført en omfattende prosess for å gi navn til veger i Tromsø 
kommune som hittil har hatt matrikkeladresse. Det som gjenstår av eksisterende vegnavn er 
stort sett veger i distriktet, noen hytteområder samt veger i nye boligområder. 

Prinsipper for valg av adressenavn 

Det finnes en del prinsipper som bør ligge til grunn når man skal velge navn på en veg. 
Navnet som skal velges bør passe inn i et samordnet system for adressering, det bør være 
lett å skrive og uttale. Viktige prinsipper for navning er at man bør følge 
tradisjonsprinsippet og prøver å føre videre lokale, tradisjonelle stedsnavn og navnemønster 
i adressetildelinga. Navnet bør passe til den vegen som skal navnes, dvs. at det bør uttrykke 
ett eller flere særtrekk ved adresseparsellen eller det tilgrensede området.  

Vi sender kopi av brevet til høringsmottakere slik at de er orientert om saken. Vi ber om 
snarlig tilråding på gatekoden 81077 Bjørnøya .  

Med vennlig hilsen 

Lisa Hoen 
kultur- og idrettssjef      Gro A Stokke 
        kulturvernrådgiver 
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Mottakere i hht liste  

 

Kartverket Tromsø 
Postboks 600, sentrum 
3507 HØNEFOSS  
 
Tromvik utviklingslag 
utviklingslaget@tromvik.no  
 
Fortidsminneforeningen av Tromsø og Omegn 
Postboks 942 
9001 TROMSØ  
 
Tromsø mållag 
c/0 Marie Nystuen Berger 
Luleåvegen 17B-102 
9011 TROMSØ  
 
Slekts- og lokalhistorisk forening 
Att: Bjarnhild M Vevik 
Alvevegen 119 
9016 TROMSØ  
 
 

mailto:utviklingslaget@tromvik.no


 

   

Besøksadresse: Rådhusgata 2, 9008 Tromsø 

Postadresse: Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø 

Telefon: 77 79 00 00 

Telefaks: 77 79 00 01 

E-post: postmottak@tromso.kommune.no 

Bankkonto: 4750 05 08236 

Org.nr.: Foretaksregisteret NO 974 567 091 MVA 

tromso.kommune.no 

 

 
Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge 
Språkrådet 
Postboks 8107, Dep 
0032 OSLO 
 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 16/3557 /27770/16-L32 Gro Agnethe Stokke 10.05.2016 
  Telefon: 

77 79 03 03 
 

 

TILRÅDING ANG NAVN PÅ GATEKODE 81078 SESSØYA 

 

Tromsø kommune skal navne gatekode 81078, og foreslår at adressen gis navnet Sessøya, 
etter områdenavn. Før navnet kan brukes i adresseringen må saken sendes på tilråding hos 
Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge. 
 

 
 
Om adressering 

Adressering handler først og fremst om å tildele alle en offisielle adresse.  Alle 
eiendommer/bygninger som nyttes til nærings-, offentlig-, eller boligformål (inkludert 
fritidsbolig) skal ha en unik adresse. Regelverket som fastslår dette, og også tillegger 
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kommunene det vesentlige av forvaltningsansvaret for adressering finnes i delingsloven § 
4-1 og delingslovsforskriftenes kap.15.  
 
Generelt finnes det to typer adresser: 
 

1) Matrikkeladresse: Her brukes eiendommens gårds- og bruksnummer som adresse 
sammen med et stedsnavn. Nummertildelingen skjer kronologisk og nye nummer 
kommer til ”innimellom” de eksisterende. Resultatet blir at det er vanskelig å finne 
fram uten andre hjelpemidler. 

2) Offisiell adresse: Her består adressen normalt av et gate-/vegnavn med fortløpende 
nummerering av de enkelte adresseenheter. Nye nummer innplasseres logisk i 
eksisterende nummerserie ved bruk av ledige nummer- evt. bokstav i tillegg til 
husnummer. 

Regelverket fastslår at kommunene bør tildele offisiell adresse i alle tettsteder og byer med 
mer enn 10 000 innbyggere. I Tromsø kommune har man hittil unntatt en del spredte 
områder fra ordningen med offisiell adresse. Etter henvendelse fra beboere og personer med 
behov for å finne fram (utrykningskjøretøyer, drosjer, varetransport) ønskes det nå å endre 
fra matrikkeladresser til offisiell adressering også i disse områdene. I de aller fleste 
tilfellene er dette eiendommer som i dag har sin adkomst fra riks- eller fylkesveg. De siste 
årene har det vært gjennomført en omfattende prosess for å gi navn til veger i Tromsø 
kommune som hittil har hatt matrikkeladresse. Det som gjenstår av eksisterende vegnavn er 
stort sett veger i distriktet, noen hytteområder samt veger i nye boligområder. 

Prinsipper for valg av adressenavn 

Det finnes en del prinsipper som bør ligge til grunn når man skal velge navn på en veg. 
Navnet som skal velges bør passe inn i et samordnet system for adressering, det bør være 
lett å skrive og uttale. Viktige prinsipper for navning er at man bør følge 
tradisjonsprinsippet og prøver å føre videre lokale, tradisjonelle stedsnavn og navnemønster 
i adressetildelinga. Navnet bør passe til den vegen som skal navnes, dvs. at det bør uttrykke 
ett eller flere særtrekk ved adresseparsellen eller det tilgrensede området.  

Vi sender kopi av brevet til høringsmottakere slik at de er orientert om saken. Vi ber om 
snarlig tilråding på gatekoden 81078 Sessøya før saken kan tas opp til politisk behandling  

Med vennlig hilsen 

Lisa Hoen 
kultur- og idrettssjef      Gro A Stokke 
        kulturvernrådgiver  
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Mottakere i hht liste  

 

Kartverket Tromsø 
Postboks 600, sentrum 
3507 HØNEFOSS  
 
Tromvik utviklingslag 
utviklingslaget@tromvik.no  
 
Fortidsminneforeningen av Tromsø og Omegn 
Postboks 942 
9001 TROMSØ  
 
Tromsø mållag 
c/0 Marie Nystuen Berger 
Luleåvegen 17B-102 
9011 TROMSØ  
 
Slekts- og lokalhistorisk forening 
Att: Bjarnhild M Vevik 
Alvevegen 119 
9016 TROMSØ  
 

mailto:utviklingslaget@tromvik.no


 

   

Besøksadresse: Rådhusgata 2, 9008 Tromsø 

Postadresse: Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø 

Telefon: 77 79 00 00 

Telefaks: 77 79 00 01 

E-post: postmottak@tromso.kommune.no 

Bankkonto: 4750 05 08236 

Org.nr.: Foretaksregisteret NO 974 567 091 MVA 

tromso.kommune.no 

 

 
Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge 
Språkrådet 
Postboks 8107, dep 
0032 OSLO 
 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 16/3558 /27793/16-L32 Gro Agnethe Stokke 10.05.2016 
  Telefon: 

77 79 03 03 
 

 

TILRÅDING ANG NAVN PÅ GATEKODE 81079 SKAMTIND 

 

 
Tromsø kommune skal navne gatekode 81079, og foreslår at adressen gis navnet Skamtind 
etter områdenavn. Før navnet kan brukes i adresseringen må saken sendes på tilråding hos 
Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge. 
 

 
Om adressering 

Adressering handler først og fremst om å tildele alle en offisielle adresse.  Alle 
eiendommer/bygninger som nyttes til nærings-, offentlig-, eller boligformål (inkludert 
fritidsbolig) skal ha en unik adresse. Regelverket som fastslår dette, og også tillegger 
kommunene det vesentlige av forvaltningsansvaret for adressering finnes i delingsloven § 
4-1 og delingslovsforskriftenes kap.15.  
 
Generelt finnes det to typer adresser: 
 

1) Matrikkeladresse: Her brukes eiendommens gårds- og bruksnummer som adresse 
sammen med et stedsnavn. Nummertildelingen skjer kronologisk og nye nummer 
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kommer til ”innimellom” de eksisterende. Resultatet blir at det er vanskelig å finne 
fram uten andre hjelpemidler. 

2) Offisiell adresse: Her består adressen normalt av et gate-/vegnavn med fortløpende 
nummerering av de enkelte adresseenheter. Nye nummer innplasseres logisk i 
eksisterende nummerserie ved bruk av ledige nummer- evt. bokstav i tillegg til 
husnummer. 

Regelverket fastslår at kommunene bør tildele offisiell adresse i alle tettsteder og byer med 
mer enn 10 000 innbyggere. I Tromsø kommune har man hittil unntatt en del spredte 
områder fra ordningen med offisiell adresse. Etter henvendelse fra beboere og personer med 
behov for å finne fram (utrykningskjøretøyer, drosjer, varetransport) ønskes det nå å endre 
fra matrikkeladresser til offisiell adressering også i disse områdene. I de aller fleste 
tilfellene er dette eiendommer som i dag har sin adkomst fra riks- eller fylkesveg. De siste 
årene har det vært gjennomført en omfattende prosess for å gi navn til veger i Tromsø 
kommune som hittil har hatt matrikkeladresse. Det som gjenstår av eksisterende vegnavn er 
stort sett veger i distriktet, noen hytteområder samt veger i nye boligområder. 

 

Prinsipper for valg av adressenavn 

Det finnes en del prinsipper som bør ligge til grunn når man skal velge navn på en veg. 
Navnet som skal velges bør passe inn i et samordnet system for adressering, det bør være 
lett å skrive og uttale. Viktige prinsipper for navning er at man bør følge 
tradisjonsprinsippet og prøver å føre videre lokale, tradisjonelle stedsnavn og navnemønster 
i adressetildelinga. Navnet bør passe til den vegen som skal navnes, dvs. at det bør uttrykke 
ett eller flere særtrekk ved adresseparsellen eller det tilgrensede området.  

Vi sender kopi av brevet til høringsmottakere slik at de er orientert om saken. Vi ber om 
snarlig tilråding på gatekoden 81078 Sessøya før saken tas opp til politisk behandling  

 

Med vennlig hilsen 

 

Lisa Hoen 
kultur- og idrettssjef      Gro A Stokke 
        kulturvernrådgiver 
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Mottakere i hht liste  

 

Kartverket Tromsø 
Postboks 600, sentrum 
3507 HØNEFOSS  
 
Tromvik utviklingslag 
utviklingslaget@tromvik.no  
 
Fortidsminneforeningen av Tromsø og Omegn 
Postboks 942 
9001 TROMSØ  
 
Tromsø mållag 
c/0 Marie Nystuen Berger 
Luleåvegen 17B-102 
9011 TROMSØ  
 
Slekts- og lokalhistorisk forening 
Att: Bjarnhild M Vevik 
Alvevegen 119 
9016 TROMSØ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:utviklingslaget@tromvik.no


 

   

Besøksadresse: Rådhusgata 2, 9008 Tromsø 

Postadresse: Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø 

Telefon: 77 79 00 00 

Telefaks: 77 79 00 01 

E-post: postmottak@tromso.kommune.no 

Bankkonto: 4750 05 08236 

Org.nr.: Foretaksregisteret NO 974 567 091 MVA 

tromso.kommune.no 

 

 
Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge 
Språkrådet 
Postboks 8107, dep 
0032 OSLO 
 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 16/3561 /27819/16-L32 Gro Agnethe Stokke 10.05.2016 
  Telefon: 

77 79 03 03 
 

 

TILRÅDING ANG NAVN PÅ GATEKODE 81081 MADSENG 

 

Tromsø kommune skal navne gatekode 81081, og foreslår at adressen gis navnet Madseng,  
etter områdenavn. Før navnet kan brukes i adresseringen må saken sendes på tilråding hos 
Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge. 
 
 

 
 
Om adressering 

Adressering handler først og fremst om å tildele alle en offisielle adresse.  Alle 
eiendommer/bygninger som nyttes til nærings-, offentlig-, eller boligformål (inkludert 
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fritidsbolig) skal ha en unik adresse. Regelverket som fastslår dette, og også tillegger 
kommunene det vesentlige av forvaltningsansvaret for adressering finnes i delingsloven § 
4-1 og delingslovsforskriftenes kap.15.  
 
Generelt finnes det to typer adresser: 
 

1) Matrikkeladresse: Her brukes eiendommens gårds- og bruksnummer som adresse 
sammen med et stedsnavn. Nummertildelingen skjer kronologisk og nye nummer 
kommer til ”innimellom” de eksisterende. Resultatet blir at det er vanskelig å finne 
fram uten andre hjelpemidler. 

2) Offisiell adresse: Her består adressen normalt av et gate-/vegnavn med fortløpende 
nummerering av de enkelte adresseenheter. Nye nummer innplasseres logisk i 
eksisterende nummerserie ved bruk av ledige nummer- evt. bokstav i tillegg til 
husnummer. 

Regelverket fastslår at kommunene bør tildele offisiell adresse i alle tettsteder og byer med 
mer enn 10 000 innbyggere. I Tromsø kommune har man hittil unntatt en del spredte 
områder fra ordningen med offisiell adresse. Etter henvendelse fra beboere og personer med 
behov for å finne fram (utrykningskjøretøyer, drosjer, varetransport) ønskes det nå å endre 
fra matrikkeladresser til offisiell adressering også i disse områdene. I de aller fleste 
tilfellene er dette eiendommer som i dag har sin adkomst fra riks- eller fylkesveg. De siste 
årene har det vært gjennomført en omfattende prosess for å gi navn til veger i Tromsø 
kommune som hittil har hatt matrikkeladresse. Det som gjenstår av eksisterende vegnavn er 
stort sett veger i distriktet, noen hytteområder samt veger i nye boligområder 

Prinsipper for valg av adressenavn 

Det finnes en del prinsipper som bør ligge til grunn når man skal velge navn på en veg. 
Navnet som skal velges bør passe inn i et samordnet system for adressering, det bør være 
lett å skrive og uttale. Viktige prinsipper for navning er at man bør følge 
tradisjonsprinsippet og prøver å føre videre lokale, tradisjonelle stedsnavn og navnemønster 
i adressetildelinga. Navnet bør passe til den vegen som skal navnes, dvs. at det bør uttrykke 
ett eller flere særtrekk ved adresseparsellen eller det tilgrensede området.  

Vi sender kopi av brevet til høringsmottakere slik at de er orientert om saken. Vi ber om 
snarlig tilråding på gatekode 81081 Madseng før saken kan tas opp til politisk behandling.   
 
Med vennlig hilsen 
 
Lisa Hoen 
Kultur- og idrettssjef      Gro A Stokke 
        kulturvernrådgiver 
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Mottakere i hht liste  

 

Kartverket Tromsø 
Postboks 600, sentrum 
3507 HØNEFOSS  
 
 
Fortidsminneforeningen av Tromsø og Omegn 
Postboks 942 
9001 TROMSØ  
 
Tromsø mållag 
c/0 Marie Nystuen Berger 
Luleåvegen 17B-102 
9011 TROMSØ  
 
Slekts- og lokalhistorisk forening 
Att: Bjarnhild M Vevik 
Alvevegen 119 
9016 TROMSØ  
 
 
Tromvik utviklingslag 
utviklingslaget@tromvik.no 
 
 
 
 
 

mailto:utviklingslaget@tromvik.no


 

   

Besøksadresse: Rådhusgata 2, 9008 Tromsø 

Postadresse: Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø 

Telefon: 77 79 00 00 

Telefaks: 77 79 00 01 

E-post: postmottak@tromso.kommune.no 

Bankkonto: 4750 05 08236 

Org.nr.: Foretaksregisteret NO 974 567 091 MVA 

tromso.kommune.no 

 

 
Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord- Norge 
Språkrådet 
Postboks 8107, dep 
0032 OSLO 
 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 16/3592 /27969/16-L32 Gro Agnethe Stokke 10.05.2016 
  Telefon: 

77 79 03 03 
 

 

TILRÅDING ANG NAVN PÅ GATEKODE 81092 HERSØYA 

 

Tromsø kommune skal navne gatekode 81092 Hersøya, og foreslår at adressen gis navnet 
Hersøya etter områdenavn. Før navnet kan brukes i adresseringen må saken sendes på 
tilråding hos Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge. 
 

 
 

Om adressering 

Adressering handler først og fremst om å tildele alle en offisielle adresse.  Alle 
eiendommer/bygninger som nyttes til nærings-, offentlig-, eller boligformål (inkludert 
fritidsbolig) skal ha en unik adresse. Regelverket som fastslår dette, og også tillegger 
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kommunene det vesentlige av forvaltningsansvaret for adressering finnes i delingsloven § 
4-1 og delingslovsforskriftenes kap.15.  
 
Generelt finnes det to typer adresser: 
 

1) Matrikkeladresse: Her brukes eiendommens gårds- og bruksnummer som adresse 
sammen med et stedsnavn. Nummertildelingen skjer kronologisk og nye nummer 
kommer til ”innimellom” de eksisterende. Resultatet blir at det er vanskelig å finne 
fram uten andre hjelpemidler. 

2) Offisiell adresse: Her består adressen normalt av et gate-/vegnavn med fortløpende 
nummerering av de enkelte adresseenheter. Nye nummer innplasseres logisk i 
eksisterende nummerserie ved bruk av ledige nummer- evt. bokstav i tillegg til 
husnummer. 

Regelverket fastslår at kommunene bør tildele offisiell adresse i alle tettsteder og byer med 
mer enn 10 000 innbyggere. I Tromsø kommune har man hittil unntatt en del spredte 
områder fra ordningen med offisiell adresse. Etter henvendelse fra beboere og personer med 
behov for å finne fram (utrykningskjøretøyer, drosjer, varetransport) ønskes det nå å endre 
fra matrikkeladresser til offisiell adressering også i disse områdene. I de aller fleste 
tilfellene er dette eiendommer som i dag har sin adkomst fra riks- eller fylkesveg. De siste 
årene har det vært gjennomført en omfattende prosess for å gi navn til veger i Tromsø 
kommune som hittil har hatt matrikkeladresse. Det som gjenstår av eksisterende vegnavn er 
stort sett veger i distriktet, noen hytteområder samt veger i nye boligområder. 

Prinsipper for valg av adressenavn 

Det finnes en del prinsipper som bør ligge til grunn når man skal velge navn på en veg. 
Navnet som skal velges bør passe inn i et samordnet system for adressering, det bør være 
lett å skrive og uttale. Viktige prinsipper for navning er at man bør følge 
tradisjonsprinsippet og prøver å føre videre lokale, tradisjonelle stedsnavn og navnemønster 
i adressetildelinga. Navnet bør passe til den vegen som skal navnes, dvs. at det bør uttrykke 
ett eller flere særtrekk ved adresseparsellen eller det tilgrensede området.  

Vi sender kopi av brevet til høringsmottakere slik at de er orientert om saken. Vi ber om 
snarlig tilråding på gatekode 81092 Hersøya  før saken kan tas opp til politisk behandling.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lisa Hoen 
Kultur- og idrettssjef      Gro A Stokke 
        kulturvernrådgiver 
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Mottakere i hht liste  

 

Kartverket Tromsø 
Postboks 600, sentrum 
3507 HØNEFOSS  
 
 
Fortidsminneforeningen av Tromsø og Omegn 
Postboks 942 
9001 TROMSØ  
 
Tromsø mållag 
c/0 Marie Nystuen Berger 
Luleåvegen 17B-102 
9011 TROMSØ  
 
Slekts- og lokalhistorisk forening 
Att: Bjarnhild M Vevik 
Alvevegen 119 
9016 TROMSØ  
 
Tromvik utviklingslag 
utviklingslaget@tromvik.no  
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