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Klage på vedtak navnesak i utvalg for miljø, plan og ressurs 14.12.2017 sak 100/17 
Skonseng og Røssvoll Bøgdalag (SORB) viser til Rana Kommunes kunngjøring 3.1.2018 om vedtatt navnesak. 

Klagen gjelder Hauanveien der vi mener det ikke er gjort de nødvendige undersøkelsene på forhånd slik at det er 

blitt gjort en feil i navnevalget. Nedenfor påpeker vi mangler i forarbeidet, angir hva vedtaket burde vært og 

begrunner dette. Vi har i vårt arbeide med denne klagen og forslag til navn benyttet rettledningene fra kartverket 

og språkrådet. 

 

Prinsippene for navnsetting 

I rettledningene fra kartverket og språkrådet er følgende prinsipp nevnt (sitat): 

1. Få med historielag, velforeninger, hytteforeninger, landbruksorganisasjoner, utviklingslag, grendelag 

m.m. tidlig i prosessen med tildeling av adressenavn. 

2. Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering. Av praktiske grunner er det viktig å unngå at 

samme navn blir brukt om mer enn én adresseparsell i kommunen. Før et nytt navn blir vedtatt, må en se 

til at det ikke kan forveksles med eksisterende navn i kommunen  

3. Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen. At en bygger på den lokale 

navnetradisjonen, vil si at en prøver å føre videre lokale, tradisjonelle stedsnavn i adressetildelinga. Slik 

bidrar en til å bevare stedsnavn som kanskje ellers ville gått ut av bruk 

4. Navnet bør passe på stedet. At et navn passer på stedet, betyr at det uttrykker særdrag ved 

adresseparsellen eller området rundt 

5. Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale. Adressenavna skal hjelpe oss å finne fram dit vi skal. Når en 

skal velge navn, bør en derfor legge vekt på at navnet er lett å oppfatte, skrive og uttale. 

 

Kommunen har i denne saken ikke spurt hverken SORB eller beboere i området om saken (punkt 1 ovenfor). Det 

har vi i SORB gjort og her er synspunktene enstemmig som følger:  

Hauanveien starter i vegkrysset ved Langvassåga bru og vi ser ingen grunn til å endre dette. Det blir et "eget 

veistykke" fra dette krysset over Reinforshei, opp bakken og fram til krysset ved E6 på toppen. Dette veistykket 

går utelukkende over Reinforshei og det er da naturlig at dette veistykket heter Reinforsheia eller 

Reinforsheiveien (bestemt form for veinavn). Alle i Rana (også AMK og drosjer) vet hvor Reinforshei er. 

Dermed vil det ivareta lokal navnetradisjon og bidra til å bevare stedsnavnet (punkt 3). Navnet passer på stedet 

(punkt 4) og det er både lett å oppfatte, skrive og uttale samt at det hjelper oss å finne fram (punkt 5). Hauanveien 

derimot oppfyller ikke disse kravene av samme årsaker. Det ivaretar ikke lokal navnetradisjon, passer ikke på 

stedet og gjør det vanskeligere å finne fram enn hvis veien heter Reinforsheia eller Reinforsheiveien. I tillegg er 

det i disse tider mye snakk om flyplass på Hauan, da kan nok enkelte tro at Hauanveien går til «flyplass-Hauan». 

Da trenger vi ikke å lage flere «Hauanveier» (punkt 2), i alle fall ikke på et området som ikke er Hauan, men som 

har sitt eget navn (Reinforshei). For de som bor på Reinforshei virker det helt merkelig at de skal ha adresse 

Hauanveien, som kommer fra gårdsnavnet Hauan langt fra Reinforshei. Disse små bygdene har forskjellige 

stedsnavn, da må en ikke mikse adresser, det er en stor fordel at en adresse synliggjør og forteller hvor en bor. 

 

Vi mener at kommunen i dette tilfellet har vært for rask. Kommunen/vegvesenet vil tydeligvis se på dagens E6 sin 

overgang til Hauanveiene som en sammenhengende vei, men det er utvilsomt et 3-armet kryss ved Langvassåga 

bru. Her er ikke spurt lokale, det er ikke tatt hensyn til at Hauanveien kan misforstås, det er ikke sett på lokale 

navnetradisjoner og hva som passer på stedet. Vi har lest saksframstillingen for navnesak Lappheia (møte 

25.1.2018) Her har kommunen både spurt lokale og valgt et navn som ivaretar alle punktene ovenfor. Det mener 

vi dere også kunne gjort i «Hauanveisaken» og derfor ber vi så pent vi bare kan; at dere omgjør dette vedtaket.  
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Vi håper på et positivt svar 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Skonseng og Røssvoll Bøgdalag 

 
Finn Løkås (leder) 

 

 

 
Her kommer vi langs Reinforsheiveien (dagens E6) ned til veikrysset der en kan kjøre til venstre langs 

Hauanveien eller til høyre over brua til Røssvoll (dagens E6). 

 

 

 

 

SORBS generelle formål er å fremme samarbeid og utvikling i bøgda. Laget består av representanter for 

alle lag, foreninger og organisasjoner i bøgda, i tillegg til engasjerte representanter fra næringsliv og 

privatpersoner. Vi er et bindeledd mellom aktørene lokalt og mellom lokalmiljøet og det offentlige i 

saker som angår bøgda. For informasjon om Skonseng og Røssvoll bøgdalag (SORB) og hva vi jobber 

med henvises til vår nettside: http://skonseng.no/html/foreninger/sorb.html  
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