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Hva saken gjelder
Gatekode 40499 skal ha ett navn, dette gjelder ny veg ved Strandkanten K15 OG K 16,
utbygger sitt bolignavn er SKIR. Dette er en stor boligblokk nedenfor Meieriet og Strandvegen
94,96 og 98.

Saksutredning
Kommunal navnsetting av veger
Det er kommunene som har vedtaksmyndighet for skrivemåten av en rekke typer stedsnavn.
Saksbehandlingen i kommunene skal følge reglene i stedsnavnloven. Kommunen gjør vedtak
om skrivemåten av adressenavn, og har også vedtaksmyndighet for skrivemåten av navn på
tettsteder, gravlunder, kommunale anlegg, grender og bydeler.
Tromsø kommune skal gi navn på gatekode 40499, veg ved Strandkanten.
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kartskisse over området, Juldagan

Om adressering
Adressering handler først og fremst om å tildele alle en offisiell adresse. Alle
eiendommer/bygninger som nyttes til nærings-, offentlig-, eller boligformål (inkludertfritidsbolig)
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.
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 navngiving 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 navngis, dvs. at det bør uttrykke ett eller flere særtrekk ved
adresseparsellen eller det tilgrensede området.
Saken ble sendt på høring, og det kom inn følgende navneforslag:
Ann Jorunn Solbakken har foreslått to navneforslag: Ann Jorun Solbakken bor i området, og
har blitt fortalt at i riktig gamle dager var det 2 små skjær omtrent der som Skir ligger som het
Juldagan. Hun skriver videre, hvorav navnet aner jeg ikke, men det hadde jo vært ett artig
gatenavn, hun foreslår også et alternativt navn Hurtigruteleia.
Kommentar
Juldagan er et gammelt stedsnavn som fortsatt finnes på kart, og er navn på skjær som lå i
området. I dag er Juldagan regulert inn i fyllingene, men stedsnavnet finnes fortsatt på kart, og
er et bedre navneforslag enn Hurtigruteleia. Ut i fra kartet kan det se ut til at vegen som skal ha
en adresse er på omtrent samme sted som Juldagan. Det kan derfor være aktuelt å bruke dette
stedsnavnet som adressenavn.
Anne – Grete Skavhaug har foreslått følgende navneforslag på gatekoden:
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Else (Hanna) Sundquist veg/gate. Else Sundquist var en betydelig kunst- og
kulturpersonlighet i Tromsø. Hun var engasjert i blant annet Nordlysfestivalen, Opera Nord,
Verdensoperaen, og mer. Else Hanna Sundquist døde i august 2019.
Kommentar: Det er svært få vegnavn som er navnet etter kvinner i Tromsø kommune, dette
har det kommet kommentarer på når det gjelder adressenavn i Tromsø, og nasjonalt har det
vært flere kampanjer angående dette. Språkrådet skriver i sin brosjyre om navnsetting av gater
og veger at helst bør det gå minst fem til ti år fra en person er død, til en velger å ta i bruk
vedkommendes navn som en del av et adressenavn. Else Hanna Sundquist har gjort en
formidabel innsats for kunst- og kulturlivet i Tromsø og er absolutt en verdig kandidat når det
gjelder navnsetting av en gate.
Rønnaug Finnset foreslår Karoline Mathisen snart kunne få en vei oppkalt etter seg.
Kommentar: Finnset har foreslått det samme navneforslaget på annen gatekode i Tromsø
kommune. Så dette navneforslaget utgår i denne vegnavnsaken.
Tilråding
Saken ble oversendt Språkrådet (Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge) for
tilråding, dette er i henhold til lov om stedsnavn. Stedsnavntjenesten har gitt følgende tilråding i
denne navnesaken:
Stedsnavntjenesten har ingen merknader til adressenavnforslaget Juldagan. Juldagan er
eneste godkjente skrivemåte for naturnavnet i Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Konklusjon
Med bakgrunn i foreslått navneforslag, og fordi vegen som skal ha et navn er i samme område
som Juldagan, foreslås det å gi gatekode 40499 navnet Juldagan.
Ressurser i saken:
Informasjon om adressering; https://www.kartverket.no/eiendom/adressering/Kommunensom-adressemyndighet/
Om kommunal navnsetting: https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/Kommunalnavnsetting/

Vedtakskompetanse
Formannskapet
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