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v/ Tom-W. Konow, Storevarden L2

5114 TERTNES

Deres ref. Vår ref.

14100986-3

Dato

07.03.20t4

HØring: Vegnavn på Tangen, HaugastØl

Området ved Tangen på HaugastØl har ikke offisielt vegnavn. Ca 10 av eiendommene har
kjørevei. Denne vegen hadde tidligere vegnavnet <Solstølvegen>. De Øvrige eiendommene
har sti fram til eiendommen.
Navnenemnda foreslår at vegnavnet til dette området blir (Sløddfjordtangen>.

Navnenemnda i Hol kommune ber om kommentar til forslaget eller eventuelt andre forslag
på vegnavn.
Navnet bør ha stedlig tilknytning eller være et navn som beskriver terrenget. Vegnavn som
er knyttet opp til personnavn trar ikkevært benyttet i Hotkommune.
Se vedlagt skriv om regler og retningsregler for navnetildeling.

Kommentarer og eventuelt andre forslag sendes til Hol kommune innen 4. april 2Ot4.
Sakene vil bli behandlet på neste møte i navnenemnda den 23. april 20t4. Om du er enig i
forslaget er det også viktig at du gir tilbakemelding.

Navnenemnda vil behandle kommentarer og innkomne forslag. Dersom vegnavnnemnda
går inn for det foreslåtte vegnavnet, <Sløddfjordtangen>, kan vedtak bli gjort på møte den
23.04.20L4. Dersom nemnda innstiller på et annet vegnavn (etter at det er kommet inn nye
forslag)vil det bli sendt på ny høring før endelig navnevedtak.

Forslag kan sendes til Hol kommune, Teknisk etat, Ålmannvegen 8,3576 Hol eller på epost
til følgende adresse: postmottak@hol.kommune.no

Brevet er sendt til HaugastØl vel, grunneiere og hytteeiere som sokner til vegen/området.

Med hilsen

Atle Kleivdal

OppmålingsingeniØr

Ålmannvegen 8
3576 HOL

Tlf: 32 09 2100
Faks:32 09 21 10

www.hol.kommune.no

E-post:
postmottak@ hol.kommune.no
Org.nr: 944 889 116 ttt
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MØtereferat - Navnenemnda.
Møtedato: 05.03.20L4
Sak: 1,L/L4: Vegnavn, Tangen på HaugastØl

Referatdato: Møtedato: Referanse:
05.03.20L4 05.03.2014 L4/OO986-2

Mottakere: ..4
Navnenemnda i Hol

Referent:
Atle Kleivdal

Kopi:

Referat fra møte 05.03.2014: Vegnavn: Tangen på HaugastØl

Vedlegg: Kart.

Saksopplysning:
Området ved Tangen på Haugastøl omfatter ca. 30 fritidseiendommer. 10 av eiendommene har kjørevei
fram til hytta, mens de øvrige 20 fritidseiendommen har sti fram til hytta.
Fra 23.3.2O06 til 30.09 .1OLO hadde de eiendommen som har kj6reveg navnet (Solstølvegen)).

Kommunestyret vedtok den 20.10.2OL0 at dette vegnavnet skulle slettes.
Kart- og oppmålingsavdelingen har den 8.10.2013 fått henvendelse fra ordføreren om å ta opp igjen
navnesaken.

Vurdering:
Administrasjonen ser det som naturlig at det tildeles et samlet vegnavn for disse 30 eiendommene da
de har felles adkomst fra riksveg 7. Siden de fleste av eiendommen ligger på Tangen er det er naturlig
navn som bør innlemmes ivegnavnet. <Haugastøltangen> kan være et alternativ navn som sier noe om
hvor denne <tangen> ligger.
Saken sendes grunneierne for å få inn navneforslag.

lnnstilling: Administrasjonen sender brev til grunneierne i dette området for å be om navneforslag.

Behandling: Knut Sveinunggard har følgende forslag til navn: Sløddfjordtangen.

Vedtak: Navnenemnda foreslår at vegen/området kalles <SlØddfjordtangen>. Sendes på høring før
endelig vedtak.
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15.6 Hver gate/vegstrekning eller område som blir brukt til

adresåring, skal tildeles et navn som er entydig innentor

kommunen-

Navnet bør mest mulig følge den lokale navneskikken,

samtidig som det bør være lett å skrive og oppfatte'

Gieldende regler for skrivemåte for stedsnavn må følges'

Navnet fastseltes av kommunestyret eller av en instans

som kommunestyret har gitt myndighet'

Tit 15.6: Navn på veger/gater/områder bør vanligvis be-

handles i et eget navneutvalg. I utbyggingsområder er det

viktig at navn fastlegges, kanlestes og skiltes så tidlig som

mulig slik at det kan nyttes og innarbeides ved utbyggin-

gen av området.

I viktig krav til el adressenavn er at det ikke forveksles
'med andre offisielle stedsnavn i kommunen. En bør også

unngå navn som kan føre til lorveksling med otfisielle

adrelsenavn i nabokommunene når kommunene er nært

knyttet sammen og går inn isamme tettstedsområde'

Navnetilfanget i et lokalmiliø er viktig både lor språk,

lølelse og hJemstavnfølelse. Derfor bør det legges vinn på

å finne fåm fil adressenavn som glir godt inn i navneskik'

ken på stedet. Otte vil en kunne dra inn eller bygge på

stedsnavn som fins iområd.et lr4 lør,l.e-ks. gårdsnavn,-

teignavn og navn på torskjellige naturlokaliteter'

Ved lastsetting av adressenavn bør en legge vekt på:

1. Navnet bør mest mulig følge den lokale navneskikken,

både ved å dra inn stedsnavn som fins i området fra før

og lage navn som er i samsvar med navnetradisionen

På stedet.

2. Navnet bør veere lett å oppfatte, skrive og uttale'

c. Navnet bør helst veere lokaliserende' dvs' inneholde el

eller flere ord som karakteriserer terrenget' Ofte vil det

være et ord som -gata eller -vegen, men også andre

ord for ferdselsåre bør brukes, l.eks. -braut, -brekke' -

lar, -gote/-gutu, -kleiv, {rakU-tråkk. For å få en naturlig

variailon i navnebruken bør flere navnetyper dras inn,

f.eks. navn på -berg, -dal, -hammar, -myr, -voll, -åker,

gjerne usammensatte, i samsvar med navnebruken på

stedet.

4. I større tettsteder kan det være vanskelig å finne

tilstrekkelig med stedsnavn som har lokal tilknytning'

og en kan da samle navn i grupper innen bestemte

oFrråOer. Gruppene dannes enten ved å bruke steds-

navn, f.eks. et gårdsnavn, med ulike etterledd, t'eks'
-bakken, -brotet, -lia, -stien, 'svingen' En kan også

samle navn i bestemte betydningsgrupper, l'eks'
dyrenavn, fuglenavn, plantenavn, navn som lorteller

om arbeidslivet. Slike navn bør da mest mulig avspeile

de lokale lorhold.

5. En bør helst unngå å bruke personnavn' Navn på

personer som er i live, bør ikke nyttes.

6. Navnet bør ikke virke støtende.

Adressenavn skal skrives i samsvar med gjeldende regler

uttrykt i *Føresegner om skrivemåten av stadnamn"

(Krånprinsregentens resolusjon av 31. mars 1957)' Ho-

vedregelen her er at skrivemåten skal bygge på den

lokale, nedarvede uttalen og den offisielle rettskrivning'

Kommunene kan rådspørre statens navnekonsulenter om

navn og skrivemåte, eller de kan vende seg til ett av de

fire uniiersitetene (lnstitutt lor navnegransking, Universi-

tetet i Oslo, Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, Nord-

isk institutt, Universiietet i Trondheim, lnstitutt for språk og

litteratulUniversitetetiTromsø).'\

73


