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NAVN PÅ VEIER I LUND KOMMUNE. 
   
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Veitrase: Veinavn: 

Igletjørn kolonihager, Kjellesvik Lauvbakken 

Øygarden hyttefelt, Solbjørg Øygarden 

Anke Eikelandsvegen Avgjørelse om veinavn utsettes inntil utlysning og 
nye veinavnforslag foreligger.  

Anke Ualandsvegen Uelandsveien 

 
 
 
 
06.11.2014 Oppvekst- og kulturutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Magnhild Eia, Sp, fremmet følgende forslag: 
 
 
”Anke Eikelandsvegen: 
Eikelandsvegen gis navnet Eikeland i henhold til eksisterende veiskilt. 
 
Anke Ualandsvegen: 
Anken tas ikke til følge.  Det vises til ”Lov om stadnamn” og ”Sentralt stedsnavnregister” som 
inneholder offisielle skrivemåter. Vedtatte skrivemåter skal brukes av det offentlige.” 
 



 
 
 
Jan Kåre Kjellesvik, Frp, fremmet følgende endringsforslag: 
 
”Veinavn Igletjørn i Igletjørn kolonihage på Kjellesvik.” 
 
 
 
 
 
Votering: 
 
Igletjørn Kolonihage: Kjellesviks endringsforslag vedtatt med 8 stemmer (2 Ap, V, H, Sp, 
 Krf, Frp). Rådmannens innstilling fikk 1 stemme (Ap/Hetlelid).  
 
Øygarden hyttefelt: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Anke Eikelandsvegen: Eias endringsforslag vedtatt med 7 stemmer (Sp, V, Ap, Frp, Krf).  
 Rådmannens innstilling fikk 2 stemmer (H, Krf/Omdal). 
 
Anke Ualandsvegen: Eias endringsforslag vedtatt med 5 stemmer (Sp, V, Ap). 
 Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer (Krf, H, Frp). 
 
 
 
OK-037/14 Vedtak: 
 

Veitrase: Vedtatte veinavn: 

Igletjørn kolonihager, Kjellesvik Igletjørn 

Øygarden hyttefelt, Solbjørg Øygarden 

Anke Eikelandsvegen Eikeland 

Anke Ualandsvegen Ualandsvegen 

 
 
 

 
 



 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Plan-, nærings-, og miljøetaten har oversendt kartskisse og bedt oppvekst- og kulturutvalget 
sette navn på: 
 
-  veien i Igletjørn kolonihager på Kjellesvik 
- veien i Øygarden hyttefelt på Solbjørg.  
 
2 ankesaker: 
-   Eikelandsvegen 
-   Ualandsvegen 
 
I saken om nye veinavn er det sendt ut oppmodning til Lund Historielag, museumspedagog 
ved Lund Bygdemuseum og Kulturbank, beboere langs de aktuelle veiene og annonse til 
avisen Agder.  I tillegg ble det ble lagt ut informasjon på kommunens hjemmeside med 
oppfordring til innbyggere om å komme med forslag til veinavn.   
 
Frist for innsendelse av forslag ble satt til 17.10.14. 
 
 
VURDERING: 
  
Forslag vegnavn i Igletjørn kolonihager på Kjellesvik:   
 

Forslag innsendt av: Forslag: Begrunnelse: 

Vidar M. Bakke  1. Spireplassen 

2. Spiregrenda 

3. Tripperhagen 

Foreslår to navn relatert til ordet ”spire” med 

utgangspunkt i at hyttefeltet er ment å være 

kolonihager. 

Asbjørn Tjellesvik 1. Lauvbakken 

2. Tjellesvik eller 

Tjellesvikveien 

Den nordgående vei er opparbeidet og ligger 

på et område som heter Ytre Lauvbakken. 

 
 
Forslag vegnavn i Øygarden hyttefelt på Solbjørg:  
 
Ingen mottatte forslag til veinavn i hyttefeltet på Solbjørg.  Administrasjonen foreslår Øygarden som 
hyttefeltet heter.  
 
 
 
Anke på veinavnet på veien fra E-39 til Eigeland på Heskestad.  
 

Anke fra PNM-etaten: Begrunnelse: 

PNM-etaten To gater i samme kommune kan ikke ha samme veinavn.  

Eikelandsvegen veglag Mener at OK-utvalgets vedtak i sak 031/14 bør opprettholdes. 

 
Opprinnelig veinavn, Eigelandsveien, ble vedtatt i august 2011.    
Eikelandsvegen veglag søkte om endring til Eikelangsvegen.   
 
Oppvekst- og kulturutvalget behandlet saken i møte 11.09.14 og fattet vedtak om veinavn 
Eikelandsvegen.  
 
PNM-etaten har klaget på OK-utvalgets vedtak med begrunnelse at vedtaket er i strid med 
”Adresseveilederen” til Kartverket og de retningslinjene som hele adressesystemet er bygget 
opp rundt.  Kartverkets adresseveileder sier at to gater kan ikke ha samme navn i samme 
kommune.  På Moi er det en vei som har veinavn ”Eikelandsveien”.    
I følge offentlige kart så skrives den innerste gården på denne veistrekningen Eigeland. 
 
Eikelangsvegen veglag ber i brev av 19.10.14 om at oppvekst- og kulturutvalgets vedtak i 
sak 031/14 bør opprettholdes.  



 
PNM-etaten har kommet med en kommentar til uttalelsen fra Eikelandsvegen veglag.  Det 
skrives i uttalelsen siste avsnitt følgende:   ”Faktum er at det allerede finnes en vei i Lund 
kommunes adresseringsområde som har navnet ”Eikelandsveien”, og en kan derfor ikke ha 
en vei til med samme navnet, eller lignende navn som for eksempel Eigelandsveien, 
Eigelandsvegen eller Eikelandsvegen.” 
 
Forslag:  Avgjørelse om veinavn utsettes, det lyses ut i lokalavisen der vi ber om forslag på 
veinavn fra beboere, Lund Historielag og museumspedagog.  
 
 
Anke på veinavnet – Ualandsvegen.   
 

Anke fra beboere Forslag: Begrunnelse: 

Jan Inge Ueland 

Ståle Ueland 

Hogne Skjærpe 

Uelandsveien Vil bruke navnet som gården alltid har hatt. 

 
Opprinnelig veinavn, Uelandveien, ble vedtatt i august 2011.    
I forbindelse med forhåndsvarsel av veinavn og husnr. mottok kommunen 2 henvendelser 
vedr. veinavnet.  En beboer søkte om å få tilført s i veinavnet, Uelandsveien, og en beboer 
ønsket veinavnet Ualandsveien eller Ualandsvegen.   
 
Oppvekst- og kulturutvalget behandlet saken i møte 11.09.14 og fattet vedtak om at veien 
skulle få veinavn Ualandsvegen.  
 
3 oppsittere langs veien har nå klaget på oppvekst- og kulturutvalgets vedtak fra 11.09.14.  
Disse ønsker å beholde Uelandsveien.  I følge offentlige kart så skrives den innerste gården 
på denne veistrekningen Ueland.  
 
 
 
Rolv Lende 
rådmann 
                       Lise R. Moen 
                       kommunalsjef for oppvekst og kultur 
 
 
 
Vedlegg:  
Dok.nr Tittel på vedlegg 
98104 Situasjonskart - Igletjørn Kolonihager, Kjellesvik 
99186 Veinavneforslag Kolonihager Kjellesvik. 
98870 Forslag til veinavn i Igletjørn Kolonihager, Kjellesvik 
98105 Situasjonskart - Øygarden Hyttefelt, Solbjørg 
95090 Endring av adresse / veinavn - Eigelandsveien. 
97805 Klage på vedtak - Eigelandsveien. 
99527 Kommentarer til uttalelse fra Eikelandsvegen veglag 
99359 Veinavn fra E-39 til Eikeland. 
99546 Nødplakat 
99194 Tildeling av adresser - klage Ualandsveien 
95353 Endring av adresse - Uelandveien 
95524 Vurdering av nytt adressenamn - Uelandveien 
95402 Kartverket - Adresser i kommunen 
67197 Retningslinjer i forbindelse med nye veier i Lund 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


