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GATENAVN - ENDRING IFBM. KOMMUNESAMMENSLÅING
Rådmannens innstilling:
Ballangen kommune vil endre følgende veinavn
 Toppåsen blir endret til – Toppåsveien
 Terassen og Toppen blir endret til – Øvre Langåsen
 Bergveien blir endret til – Hansenbakken
 Haugveien blir endret til – Jordmorstien
 Kaiveien opphører - Adressene langs Kaiveien blir tilknyttet Kjeldebotn-FV819
 Idrettsveien opphører – Adressene langs Idrettsveien blir tilknyttet Kvitforsveien
 Parkveien opphører – Adressene langs Parkveien blir knytt opp mot Stubbveien
 Malmveien opphører – Adressene langs Malmveien blir knytt opp mot Snarveien.
 Industriveien slettes.
Vedtaket er gjort etter matrikkelloven § 21, med tilhørende forskrift.
De fire nye veinavnene må sendes til stedsnavntjenesten for godkjenning

Saksutredning:
Det ble avholdt møte i Narvik 13.03.2019 om like veinavn i Narvik, Tysfjord og Ballangen.
Kartverkets mal for hvem som skulle få beholde veinavene gikk på antall adressepunkt langs
veien, og om det var bedrifter/industri langs veien (kostnader med endring av logo).
For Ballangen kommunes ble resultatet at 10 veinavn måtte endres.
5 veier får helt nye navn (Terassen og Toppen får samme nye navn) 4 veier blir knytt opp mot
eksisterende veier, og et veinavn er blir slettet.
FV 827 Kjøpsvikveien får samme navn i både Tysfjord og Ballangen.

Bakgrunn/vurdering:
De adressene som blir knytt opp mot en annen eksisterende vei har få adresser,
unntaket er Malmveien. Industriveien hadde ingen registrerte adresser.
Bergveien byttes til Hansenbakken, veien starter der den gamle butikken til Hilmar Hansen var,
altså litt historisk.
Haugveien byttes til Jordmorstien, her bodde jordmor Ester Amundsen.
Toppåsen byttes til Toppåsveien etter forslag fra innbyggerne i «Toppåsen».
Terassen og Toppen byttes til Øvre Langåsen dette er også forslag fra noen av beboerne i
området.

Vedlegg:
Adressering ved kommunesammenslåing
Høring – nye adressenavn
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