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Vedtak - nye veinavn - Ruglandveien og Ruglandstranda 
 

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
1. Veien fra Helgeroveien ved Rugland til hyttefeltet vest for Gumserødbukta gis veinavnet 

Ruglandstranda 
2. Veien fra Helgeroveien ved Rugland gård, tilhørende Morten Bøvre, til Røvik og hytteområde 

vest for Røvik gis veinavnet Ruglandveien. 

 
 

Saksbehandler: Saksbehandler Ingebjørg Gøystdal 

  

  



Hovedutvalg for miljø, kultur og næring 02.06.2021 

Møtebehandling: 

Votering:  
Det ble votert over kommunedirektørens forslag til vedtak som ble enstemmig anbefalt vedtatt.  
 

HMKN - 041/21 Vedtak 

 
1. Veien fra Helgeroveien ved Rugland til hyttefeltet vest for Gumserødbukta gis veinavnet 

Ruglandstranda 
2. Veien fra Helgeroveien ved Rugland gård, tilhørende Morten Bøvre, til Røvik og hytteområde 

vest for Røvik gis veinavnet Ruglandveien. 

 
 

Kommunestyret 16.06.2021 

Møtebehandling: 

Alternativt forslag i tråd med det navnet som brukes i dag (Raugland), foreslått av Morten Riis-
Gjertsen, Høyre 

1. Veien fra Helgeroaveien ved Raugland til hyttefeltet vest for Gumserødbukta gis veinavnet 
Rauglandstranda. 
 
2. Veien fra Helgeroveien ved Raugland gård tilhørende Morten Bøvre, til Røvik og hytteområde vest 
for Røvik gis veinavnet Rauglandveien. 
 
Finn Øivind Gabrielsen (Høyre) 
 
 
 
 

Finn Øivind Gabrielsen, H, fremmet følgende endringsforslag: 
Rugland endres til Raugland 
Ruglandstranda endres til Rauglandstranda 
Ruglandveien endres til Rauglandstranda 
 
Votering: 
 
 
Det ble votert punktvis over innstillingen fra hovedutvalg for miljø, kultur og næring satt opp mot 
endringsforslaget fra Gabrielsen. Gabrielsens forslag ble enstemmig vedtatt for begge punkter. 
 
 

KST - 092/21 Vedtak 

 
1. Veien fra Helgeroveien ved Raugland til hyttefeltet vest for Gumserødbukta gis veinavnet 

Rauglandstranda 
2. Veien fra Helgeroveien ved Raugland gård, tilhørende Morten Bøvre, til Røvik og hytteområde 



vest for Røvik gis veinavnet Rauglandveien. 

 
 

SAMMENDRAG: 
 
Larvik kommune har fått henvendelse fra oppsittere til de foreslåtte veinavnene Ruglandveien og 
Ruglandstranda som ønsker å få tildelt et offisielt veinavn med adressenummer. Dette er 
eksisterende private veier som starter ved Helgeroveien, ved Rugland. Ruglandveien går sydover til 
Røvik og Ruglandstranda går sydover til Gumserødbukta. 
Alle eiendommene som har adkomst til disse veiene har enten matrikkeladresse eller 
hyttesoneadresse, noe som er et problem i forbindelse med uttrykning av nødetater, budtjenester 
med mer, med hensyn til å finne fram. Henvendelsene fra de som har adresse til disse eiendommene 
er både bolighus og fritidsboliger. 
Det foreligger ingen eksisterende veinavn hvor stedsnavnet Rugland er forledd i veinavnet. 
Stedsnavnet Rugland gir en god geografisk stadfesting av veien. Rugland er et allerede vedtatt  
stedsnavn i dette området. 
Språkrådet har ingen merknader til navneforslaget Ruglandveien og Ruglandstranda på de aktuelle 
veiene, i og med forstavelsen Rugland er et vedtatt stedsnavn for dette området. 
Larvik kommune har forespurt Språkrådet om bruk av forstavelsen Raugland. Altså alternativ veinavn 
Rauglandveien og Rauglandstranda.  
Språkrådet bemerker at vedtatt skrivemåte er Rugland, og skal dermed brukes i adressenavnene. 
Brunlanes historielag har ingen innvendinger til å bruke Ruglandveien og Ruglandstranda. 
Oppsitterne/de som har adkomst via disse veiene har heller ingen bemerkning til skrivemåten 
Ruglandveien og Ruglandstranda. 
Eier av gbnr. 4035/1 som deler av den foreslåtte Ruglandstranda går over har merknad til at 
forstavelsen Raugland burde vært brukt istedenfor Rugland, og at det foreslåtte veinavnet 
Ruglandstranda burde vært Rugland Strandvei.  
Bolighusene på gnr. 4035/1 har adresse til Helgeroveien og ikke til den foreslåtte Ruglandstranda. 
Med bakgrunn i vedtatt skrivemåte, samt dokumentasjon fra Herredsregisteret, tidlegere 
matrikkelrevisjon fra 1838, 1886 og 1906, bygdebok fra Brunlanes – gårdsbruk 1830-1850, norske 
gårdsbruk 1947 og gammelnorsk ordbok 1909, så legger kommunedirektøren fram det foreslåtte 
veinavnvalget for Ruglandveien og Ruglandstranda. 
 
HANDLINGSROM: 
Kommunens forvaltning på dette området er i henhold til Lov om eigedomsregistrering rev. 
01.01.2010 § 21 og tilhørende forskrifts § 50 og 51 samt Lov om stadnamn §§ 4, 5, 6 og 7. 
FAKTISKE OPPLYSNINGER: 
Larvik kommune har fått henvendelse fra flere av de som har adkomst til disse to veiene hvor de 
ønsker at veiene får tildelt veinavn, og den enkelte bolig og fritidsbolig får adressenummer. Dette er 
eksisterende private veier som starter ved Helgeroveien, ved Rugland. Ruglandveien går sydover til 
Røvik og Rugalandstranda går sydover til Gumserødbukta. 
Larvik kommune har så bedt om et forslag til nye veinavn, og forslagene vi fikk tilbake var 
Ruglandveien/Rauglandveien og Ruglandstranda/Rauglandstranda. Utfra tilbakemelding fra 
Språkrådet om at Rugland er den vedtatte forstavelsen har kommunen valgt å legge på høring 
veinavnforslagene Ruglandveien og Ruglandstranda. I tillegg har vi tilskrevet Rugland vel, Brunlanes 
historelag, grunneiere og de som har sin adkomst til disse veiene. Dersom kommunen velger at disse 
veiene skal hete Rauglandveien og Rauglandstranda, og ikke Ruglandveien og Ruglandstranda vil 
Språkrådet reise navnesak for at disse veinavnene må endres henhold til vedtatt forstavelse Rugland. 
Språkrådet bemerker at alternativ skrivemåte for Ruglandveien kan aksepteres som Ruglandsveien, 
og for Ruglandstranda kan det være Ruglandsstranda. 
Det har ikke kommet noen merknader til valg av skrivemåte Ruglandveien og Ruglandstranda for 
disse veiene. Det har heller ikke kommet merknader fra Brunlanes historielag. 



Det har kommet merknader fra en grunneier av gbnr. 4035/1, som ikke har adresse til disse veiene, 
men som har adresse til Helgeroveien. Denne merknaden går ut på at forleddet i veinavnet skulle 
vært Raugland istedenfor Rugland, og at det foreslåtte veinavnet til Ruglandstranda skulle vært 
Raugland Strandvei. Deler av veien som har det foreslåtte navnet Ruglandstranda ligger på gbnr. 
4035/1, men dette er ikke adkomst til bebyggelsen på gbnr. 4035/1. 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
Økonomiske konsekvenser for Larvik kommune er kostnadene med å sette opp veinavnskilt. 
KONSEKVENSER FOR BEFOLKNINGSVEKST, VERDISKAPING OG ØKT KOMPETANSE 
Ingen 
MILJØFAKTORER: 
Ingen 
KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE: 
Ingen 
ALTERNATIVE LØSNINGER: 
Kommunedirektøren ønsker ikke å legge fram alternative forslag til veinavn. Dette med begrunnelse 
at forleddet Rugland er en vedtatt skrivemåte for dette bruksnavnet. Også med bakgrunn i at de som 
har disse veiene som adkomst ikke har kommet med merknader til valg av skrivemåte.  
Brunlanes historielag har heller ingen innvendinger med forslaget til skrivemåten på disse to 
veinavnene. 
Valg av skrivemåte dersom deler av veinavnet er tilknyttet et stedsnavn/bruksnavn er det Kartverket 
som er avgjørelsesmyndighet på. Offentlig organ, eks: Språkrådet kan forlange/ta opp slik 
navnesaker. 
 
VURDERINGER OG KONSEKVENSER: 
I denne saken har kommunedirektøren lagt opp til at de som har adresser/adkomst til disse veiene 
skal bli hørt ved valg av veinavn. I tillegg har kommunedirektøren lagt opp til at tidligere vedtak om 
skrivemåte skal følges. Forslag til nytt veinavn ble lagt ut på høring på Larvik kommune sin nettside 
og Facebook den 05.03.2021 med høringsfrist 26.03.2021. Det har ikke kommet innspill/merknader 
fra oppsittere og hjemmelshavere på Ruglandveien som valg av nytt veinavn. 
Det har ikke kommet innspill/merknader fra oppsittere på Ruglandstranda som valg av veinavn.  
Det har kommet merknad fra grunneier som har deler av denne veien liggende over sin eiendom. 
Forslaget er her Raugland Strandvei. 
Dersom kommunen velger å vedta et annet navn enn Ruglandveien og Ruglanstrand må dette ut på 
ny høring, og Språkrådet må komme med uttalelse om det endrede forslaget.  
 

Vedlegg: 

Tittel  
Kartutsnitt Ruglandveien  
Kartutsnitt Ruglandveien 1  
Kartutsnitt Ruglandveien 2  
Kartutsnitt Ruglandveien 3  
Kartutsnitt Ruglandstranda  
Kartutsnitt Ruglandstranda 1  
Kartutsnitt Ruglandstranda 2  
Kartutsnitt Ruglandstranda 3  
Innspill - nye veinavn -  Rugland  
Innspill - nye veinavn -  Rugland  
Merknader til veinavn - Rugland  
Arkivsaknr 212133  
Larvik kommune – Gamle Brekkevei, RuglandveienRauglandveien og 
RuglandstrandaRauglandstranda – tilrå 

 

skjema rapportering til SSR Gamle Brekkevei_Ruglandveien_Ruglandstranda_ver1  
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