
   
 

   

REFERATSAKER  
 
Arkivsaksnr.: 13/39  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
65/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.05.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A SVAR PÅ SPØRSMÅL I HMA 22.04.13. 
 Notat fra rådmannen, datert 24.04.13. 
 
B DETALJREGULERING FOR E16 EGGEMOEN – OLUM 
 Notat fra rådmannen, datert 30.04.13. 
 
 



















   
 

   
 

DELEGASJONSSAKER    
 
Arkivsaksnr.: 13/40  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
66/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.05.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
 













   
 

   
 

NYE VEINAVN - STRØMSODDBYGDA  
 
Arkivsaksnr.: 13/1518  Arkiv: L32   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
67/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.05.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye veinavn: 
 

1. Krokbekkveien 
2. Knuteplassen 
3. Kastet 
4. Bråtasida 
5. Roverudveien 

 
 
Sammendrag 
Det skal tildeles navn på veier i Strømsoddbygda. Det er fire veier som skal tildeles navn og 
en vei som skal endre navn. 
 
Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye navn er at alle boenhetene skal tildeles adressenummer. 
Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og varelevering. Behovet 
for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til 
bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler. 
For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i 
prosessen, er å tildele veinavn. 
  
Navn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 
stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt 
for 
veinavn. Veinavn skal være varige og overleve mange omskiftninger og bør ikke være knytta 
til tidsbegrensede eller politiske forhold. Navn skal heller ikke velges ut fra markedsmessige 
hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdende med å bruke, og man kan ikke bruke 
navn på nålevende personer, det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons død før navnet 
tas i bruk i en adresse.  
 
Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale 
og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 
 
Beskrivelse av saken 
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Oppmålingskontoret har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 
Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Stedsnavntjenesten sin rolle er i 
henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten på navnene. 
Stedsnavntjenesten kan også gi råd om valg av veinavn. 
 

1. Veien som tar av fra Strømsoddveien og går opp til Nordli, heter Nordliveien. 
Kommunen foreslo å gi alle stikkveiene som tar av fra Nordliveien adresse til 
Nordliveien. Frank Banggren skrev i brev at de hadde snakket om dette i bygda og 
ønsket å komme med forslag om å dele den opp i flere veinavn. Dette er veinavn 
som er i daglig tale. Veien som går rett fram i krysset ved postkassene, og opp til 
Krokbekksetra, ønsker de at får navnet Krokbekkveien.  
 
Stedsnavntjenesten har ingen merknader til navnet. 
 
Rådmannen går inn for forslaget om Krokbekkveien.  

 
2. Ca. 350 meter oppe i Krokbekkveien er det et Y-kryss, der veien opp til venstre går 

opp til Knuteplassen. Denne veien kommer ut igjen på Krokbekkveien litt lenger opp. 
De foreslår her Knuteplassveien. 
 
Stedsnavntjenesten har ingen merknader til skrivemåten. 

 
Rådmannen foreslår at Knuteplassen vedtas som navn for denne veien. Dette er 
enklere enn Knuteplassveien, og derfor et bedre navn.  

 
3. Veien som går til høyre, går til Kastet, og kalles for Kastetveien, skriver Frank 

Banggren i brevet datert 15.03.2013. I epost datert 18.04.2013 foreslår han bare 
Kastet. 
 
Stedsnavntjenesten har innvendinger mot navnet Kastetveien. Når et navn i bestemt 
form inngår som forledd i et annet navn, faller som regel den bestemte endelsen 
bort. De mener derfor at skrivemåten bør være Kastveien. Navnet Kastveien er 
imidlertid allerede et veinavn i Ringerike, så det kan ikke brukes. 
 
Stedsnavntjenesten har ingen merknader til å bruke Kastet usammensatt som 
adressenavn/veinavn. 
 
Rådmannen går inn for navnet Kastet. 
 

4. Veien som går fra Aure bru til den kommer inn på Strømsoddveien igjen i nord ved 
Huskebru heter Aureveien. Kommunen har mottatt brev fra Rune Mathis Haugen 
med underskrifter fra mange av de som bor der, men ønske om at veien endrer 
navn til Bråtenveien eller Bråtasida. Bråtenveien finnes fra før i Ringerike, så det er 
ikke aktuelt. Bråtasida de har brukt som navn på veien i «alle år».  

 
Stedsnavntjenesten har ingen merknader til navneforslaget.  
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Rådmannen foreslår at veien endrer navn til Bråtasida. 
 
Et lite stykke i nordenden av veien, der den kommer inn på Strømsoddveien igjen, er 
i Flå kommune. Flå vil også gå inn for at veien endrer navn til Bråtasida. 
 

5. Veien som tar av nordover fra den veien som i dag heter Aureveien og går inn til 
Roverud, er det kommet forslag om får navnet Roverudveien. Veistyret i 
Roverudveien v/Tor Gunnar Sand skriver i brev at de ønsker at veien får navnet 
Roverudveien, da denne veien er registrert som Roverudveien i styret som er 
opprettet av grunneierne som har skog og som benytter denne veien ved 
tømmerdrift. 

 
Stedsnavntjenesten skriver at siden deler av denne veien går gjennom Flå kommune, 
bør kommunene samarbeide om navnsettingen, også med tanke på om etterleddet 
skal skrives –veien eller –vegen. Ifølge SSR (Sentralt stedsnavnregister) er –veien 
mest brukt i Ringerike, mens –vegen er mest brukt i Flå. Skrivemåten av forleddet er 
uproblematisk skriver de. Bruksnavnet Roverud kommer av ordet rove ‘hale, rumpe 
på dyr’ + rud ‘rydning’. Navnet sikter til en lang smal jordvei.  
 
Flå kommune går inn for at veien får det samme navnet i deres kommune. De bruker 
–vegen i sine veinavn, men i dette tilfellet vil de bruke –veien. 
 
Rådmannen går inn for at veien får navnet Roverudveien. 

 
Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 
18.05.1990.  
 
Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene som skal til deles navn får tilsendt brev der de får muligheten 
til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre 
foreninger som anses å ha interesse for sakene.  
 
Stedsnavntjenesten som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 
jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 
stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 
offentlig bruk. Kommunen skal melde inn alle endelige navnevedtak til SSR, jf. 
stedsnavnloven § 12.  
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort i 
samarbeid med grunneiere og stedsnavntjenesten.  
 
Vedlegg 

Kartbilag påtegnet Krokbekkveien (1) 
Kartbilag påtegnet Knuteplassen (2) 
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Kartbilag påtegnet Kastet (3) 
Kartbilag påtegnet Bråtasida (4) 
Kartbilag påtegnet Roverudveien (5) 
 
Brev fra Frank Banggren, 15.03.2013 (*) 
Brev til Frank Banggren, 17.04.2013 (*) 
E-post fra Frank Banggren, 18.04.2013 (*) 
Brev fra Rune Mathis Haugen m.fl., 06.03.2013 (*) 
Brev til Rune Mathis Haugen m.fl. 07.03.2013 (*) 
Brev fra Rune Mathis Haugen m.fl. 12.04.2013 (*) 
Brev fra Veistyret i Roverudveien v/Tor Gunnar Sand, 04.04.2013 (*) 
E-post fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene, 15.04.2013 (*) 
E-post fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene, 18.04.2013 (*) 

 
Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 
Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 
 
Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c 
har rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage 
er 
offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 
skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 
 
Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 
stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 29.04.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Elin Green 


