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Saksnummer. Utvalg Møtedato 
002/23 Hovedutvalg for miljø, kultur og næring 25.01.2023 
005/23 Kommunestyret 08.02.2023 

Vedtak - nytt veinavn - Nalumveien 

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Veien fra Helgeroveien og sydover til Nalumstranda gis veinavnet Nalumveien. 

Saksbehandler: Saksbehandler Ingebjørg Gøystdal 



Hovedutvalg for miljø, kultur og næring 25.01.2023 
Møtebehandling: 

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

HMKN- 002/23 Vedtak 

Veien fra Helgeroveien og sydover til Nalumstranda gis veinavnet Nalumveien. 

Kommunestyret 08.02.2023 
Møtebehandling: 

Votering: 

Innstillingen fra hovedutvalg for miljø, kultur og næring ble votert over og enstemmig vedtatt. 

KST- 005/23 Vedtak 

Veien fra Helgeroveien og sydover til Nalumstranda gis veinavnet Nalumveien. 

SAMMENDRAG: 
Larvik kommune har mottatt flere henvendelser fra oppsittere til denne veien som ønsker at veien 
får tildelt veinavn. Dette er en eksisterende privat vei som er lokalisert syd for Helgeroveien og går 
videre sydover mot sjøen til Nalumstranda. 
Språkrådet har ingen merknader til adressenavnforslaget Nalumveien. 
Brunlanes historielag har ikke kommet med innspill/merknader til Nalumveien som nytt veinavn på 
denne veien. 

HANDLINGSROM: 
Kommunens forvaltning på dette området er i henhold til Lov om eigendomregistrereing rev. 
01.01.2010 § 21 og tilhørende forskrift § 50 og 51 samt Lov om stadnam §§ 4, 5, 6 og 7. 

FAKTISKE OPPLYSNINGER: 
Larvik kommune har fått flere henvendelser fra oppsittere til denne veien, både fastboende og de 
som har fritidseiendommer med adkomst til denne veien. Fritidseiendommene har i dag 
hyttesoneadresser og har et sterkt ønske om å få veiadresser slik at det blir enklere å finne fram til 
riktig eiendom. Det er 2 boliger og ca. 40 fritidseiendommer som har adkomst til denne veien. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
Økonomiske konsekvenser for Larvik kommune er kostnadene med å sette opp veinanskilt. 

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 Nalum er en vedtatt skrivemåte for dette stedsnavnet. Også med 
bakgrunn i at grunneier av den private veien, Arild Nalum, har kommet med forslaget om at veien 
kan navnes Nalumveien. Vi har heller ikke fått inn merknader til skrivemåten fra innbyggere i 
Larvik. 
Brunlanes historielag har ikke kommet med innspill/merknader til forslaget. 

VURDERINGER OG KONSEKVENSER: 
I denne saken har kommunedirektøren lagt opp til at grunneier av veien skal bli hørt ved valg av 
veinavn. I tillegg har kommunedirektøren lag opp til at tidligere vedtak om skrivemåte skal følges. 
Forslag til nytt veinavn ble lagt ut på høring den 26.09.2022 på Larvik kommune sin nettside med 
høringsfrist 24.10.2022. Det har ikke kommet innspill/merknader til Nalumveien som valg av nytt 
veinavn. 

Dersom kommunen velger å vedta et annet navn enn Nalumveien må dette ut på ny høring, og 
Språkrådet må komme med uttalelse om det endrede forslaget. 

Vedlegg: 

Tittel 
Kartutsnitt Nalumveien med sidegrener 
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