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61/11 FORMANNSKAPET 06.06.2011 
 
 
61/11 NYE VEINAVN I MODUM - OMRÅDE ØST-MODUM  
 
 
RÅDMANNENS FORSLAG: 
 
Navnekomiteens forslag til nye veinavn i Modum kommune vedtas med hjemmel i 
Matrikkellovens § 21. 
 
BEHANDLING/VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN 06.06.2011, SAKSNR. 61/11 
 
BEHANDLING: 
 
Forslag fremmet av Marianne Kaldestad (A)”Gjotaveien endres til Jotaveien”  falt med fire 
stemmer og forslaget ”Skåraveien endres til Gåserudbakken” falt med tre stemmer. 
 
Rådmannens forslag med endringsforslag fra Marianne Kaldestad (A) ”Syversberga endres til 

Bånebergveien” ble vedtatt med åtte mot fire stemmer.  
 
VEDTAK: 
 
Navnekomiteens forslag til nye veinavn i Modum kommune med endring av Syversberga til 
Bånebergveien vedtas med hjemmel i Matrikkellovens § 21. 
 
 
 
Vedlegg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Møtereferat 08.02.2011 
Møtereferat 24.03.2011  
 
Innkomne uttalelser fra: 

Arne Jørgen Aasen (vedlegg 8) 
Marit Hovland (vedlegg 9) 
Kathrin Stensøy (vedlegg 10) 
Per H. og Sidsel Haug (vedlegg 11) 
Eigil Prydz (vedlegg 12) 

 
Tilrådning fra Stednavntjenesten 
 

I saksmappe: Uttalelser referert i møtereferat 24.03.2011 (vedlegg 1 – 7) 

 
 
 
Saksopplysninger: 



 
Kommunen har ansvaret for tildeling av offisiell adresse, herunder navnsetting, 
nummertildeling og adressemelding til Matrikkelen. Offisiell adresse skal tildeles bygninger 
som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet og offentlig virksomhet. 
Signaler fra staten tyder på at veiadresser skal innføres som offentlig adresse innen noen få år. 
Status for Modum kommune 1. februar 2011 er at kommunen har ca. 4000 vegadresser. Ca. 
3000 matrikkeladresser gjenstår å omadressere til gateadresse. Det er nå satt i gang et arbeid 
med å få konvertert de resterende matrikkeladresser til gateadresser for hele kommunen. I 
dette arbeidet ligger i tillegg til selve adresseringen også oppgaver som å vurdere om veier 
trenger veinavn, utsending av brev og oppdatering veibaser. Planen er å få gjennomført dette 
arbeidet i løpet av en 5 års periode.  
 
Statens kartverk har laget en ”Adresseveileder” som beskriver hvordan tildelingen av adresser 
etter matrikkelloven skal gjennomføres. Bl.a. er det en del prinsipper for hvordan 
adressenummer tildeles. Et av prinsippene er avstandsprinsippet, dvs. tildeling av 
adressenummer skjer i forhold til adressens avstand fra veiens startpunkt. For eksempel en 
avstand på 430 m gir således adressenummer 43. Dette prinsippet ønsker kommunen å bruke 
på bl.a. de lange riksveiene som for eksempel Øst-Modumveien. Det kan imidlertid skape 
problemer dersom flere stikkveier skal adresseres til hovedveien. Da blir avstandsprinsippet 
”brutt” og formålet med avstandsprinsippet borte. Dette er altså bakgrunnen for at en del veier 
som ikke har hatt navn tidligere nå får veinavn. 
 
Der det har innkommet uttalelser etter navnekomiteens siste møte 24.03.2011, blir uttalelsene 
kommentert under de aktuelle punktene i nedenstående liste. Uttalelsene vedlegges også 
saken. For mer informasjon angående veinavnforslagene vises det til møtereferatene. Øvrige 
uttalelser som er blitt behandlet i navnekomiteen ligger i saksmappen. Dersom det gjøres 
andre vedtak enn de som er foreslått, må Stedtnavntjenesten gi sin tilrådning før navnet kan 
tas i bruk. Avvik fra Stedtnavntjenestens tilrådning kan påklages av Statens Kartverk.  
 
 
Navnekomiteens (NK) forslag til nye veinavn i Modum – område Øst-Modum: 
 

• Gjotaveien (m.ref. 08.02.11 og Stednavntjenestens tilrådning) 
NKs opprinnelige forslag er Jotaveien. Dette mener Stednavntjenesten er i strid med 
stednavnlovens § 4. Skrivemåten av stedsnavn skal som hovedregel ta utgangspunkt i 
det tradisjonelle lokale talemålet, men skrivemåten skal tilpasses gjeldende 
rettskrivingsprinsipper.  
 
NK velger å følge Stednavntjenestens tilrådning og endrer sitt forslag til Gjotaveien. 

 
• Pilterudveien (m.ref 24.03.11) 

 
• Andtjernsveien (m.ref. 08.02.11 og Stednavntjenestens tilrådning) 

Jfr. M.ref. 08.02.11 er forslaget Andtjernveien. Stednavntjenesten påpeker at flere 
veinavn i kommunen inneholder navneleddet -tjern med binde-s i sammen-
setningsleddet (-tjernsveien), og at dette bør videreføres.  
 
NK har ikke med hensikt utelatt binde-s. Binde-s bør videreføres.  
 



NK endrer sitt forslag til Andtjernsveien.  
 
 

• Bjertnesveien (m.ref 24.03.11) 
 
• Bjertnesbakken (m.ref 24.03.11) 
 
• Bjertnesbråtan (m.ref. 08.02.11) 

 
• Gulsrudtangen (m.ref. 08.02.11) 

 
• Midtstuveien (m.ref. 08.02.11) 
 
• Nordstuveien (m.ref. 08.02.11) 
 
• Gulsrudveien (m.ref. 08.02.11) 

 
• Skåraveien (m.ref. 24.03.11, vedlegg 11 og Stednavntjenestens tilrådning) 

Det er kommet uttalelse ang. forslaget Skårraveien. Det er spørsmål om hvorfor bare 
en av Gåserud-gårdene skal ha navn og at navnet ikke viser hvor Gåserud er. Uttalers 
forslag går ut på at det ikke skal gis noe veinavn, men at bare skal settes opp et skilt 
med Gåserudbakken ved postkassene.  
 
Kommunen har ansvaret for tildeling av offisiell adresse, herunder bl.a. navnsetting. 
Alle adkomster og veier trenger ikke eget veinavn. Hvilke veier som bør gis veinavn 
vurderes etter flere kriterier jfr. Adresseveilederen. Ut ifra disse kriteriene faller to av 
Gåserud-gårdene utenfor. Selv om en gård ikke får eget veinavn eksisterer fortsatt 
gårdsnavnet og gårdeiere har mulighet til å kreve gårdsnavnet som 
adressetilleggsnavn. Det vil alltid finnes lokale navn som må videreføres muntlig fra 
generasjon til generasjon. 
 
NK syntes det første forslaget Gåserudveien er uheldig pga. at flere gårder heter 
”Gåserud”. Mange veier i Modum sier noe om hvor veien går til, og forslaget 
Skåraveien er i så måte ikke noe unntak.  Forslaget om å skilte postkassestativ er noe 
som man må gjøre som privatperson. Et evt. postkassestativ med skilt Gåserudbakken 
vil for ukjente kunne tolkes som at det er et veinavn. At det i tillegg står et skilt med 
Skåraveien vil virke ukonsekvent og forvirrende. Gåserudbakken som veinavn blir 
også feil ifølge lokale beboere, fordi Gåserudbakken er en del av RV284 - Øst-
Modumveien.  
 
NKs forslag Skårraveien, mener Stednavntjenesten er i strid med stednavnlovens § 4. 
Skrivemåten av stedsnavn skal som hovedregel ta utgangspunkt i det tradisjonelle 
lokale talemålet, men skrivemåten skal tilpasses gjeldende rettskrivingsprinsipper.  
 
NK velger å følge Stednavntjenestens tilrådning og endrer sitt forslag til Skåraveien. 

 
 

• Karlsrudveien (m.ref. 08.02.11) 



 
• Sjulsveien (m.ref. 08.02.11) 

 
• Hofsenga (m.ref. 08.02.11 og Stednavntjenestens tilrådning) 

NKs opprinnelige forslag er Hofsenga. Stednavntjenesten mener Hovsenga er den 
skrivemåten som er mest i samsvar med regelverket. Subsidiært kan de gå inn for 
Hofsenga fordi det er talemålsgrunnlag for denne formen, og fordi tradisjonen for 
denne skrivemåten også i offentlig sammenheng er sterk.  
 
NK mener også det er lang tradisjon for både uttalen og skrivemåten av Hofsenga. Det 
heter Hovenga i Bingen. De to navnene uttales forskjellig, men for å slippe 
adresseforvirring mener NK det i tillegg er lurt å skille stedene med forskjellig 
skrivemåte.  
 
NK opprettholder sitt forslag Hofsenga. 

 
• Nedre Bergsvei (m.ref. 08.02.11) 
 
• Øvre Bergsvei (m.ref. 08.02.11) 

 
• Fureveien (m.ref. 08.02.11) 

 
• Askimjordet (m.ref. 08.02.11 og Stednavntjenestens tilrådning) 

NKs opprinnelige forslag er Askimjordet. Stednavntjenesten mener Askjum er den 
eneste godkjente skrivemåten i SSR, og at denne skrivemåten dominerer i offentlig 
sammenheng etter 1886. De mener veien bør hete Askjumjordet.   
 
Norsk stadnamnarkiv har dokumentert askjum-utalen i 1945 – en K. Berget har 
Askjum og Askjumelva med uttalen /Assj’om/ (Ref. Oddmund Vestenfor – 
navneansvarlig Statens kartverk). Siste registrerte uttale med Askjum er altså over 60 
år siden. NK mener denne uttaleformen og taleformen er utdødd i Modum, og vil ta 
kontakt med beboere og historelag for å få dokumentert dette slik at Statens kartverk 
kan registrere Askjum som historisk. Det er fra tidligere en vei med navn Askimveien. 
Å kalle en vei for Askim og en for Askjum vil bli ukonsekvent. Askjum vil også virke 
fremmed for de som bor i området.  
 
NK opprettholder sitt forslag Askimjordet. 

 
• Syversbrygga (m.ref. 08.02.11, m.ref. 24.03.11 og vedlegg 8, 9 og 10) 

Det er kommet flere uttalelser angående dette forslaget – også etter 2. gangs 
behandling hos NK. Uttalelsene går på at navnet vil føre til mertrafikk til område og at 
navnet viker underlig og ukjent.  
 
NK har prøvd å komme frem til et navn som er knyttet til stedet og som ikke ødelegger 
for fremtidig veinavngiving. Det er mange stedsnavn avmerket på kart man kan 
forbinde med vann og bading i Modum, som for eksempel Gulsrudtangen, 
Digenestangen og Simostranda uten at det tiltrekker seg mange badeturister. At et 
veinavn ender på -brygge tror ikke NK vil føre til mer trafikk av ukjente til område, da 
det ikke vil bli merket hverken som offentlig severdighet eller badested.  



 
NK fikk inntrykk av at navnet Syversbrygga eller Syvertbrygga var kjent da det ble 
nevnt i en uttalelse ifb. første høring. Navnet er også brukt i noen av Thure Lund sine 
bøker om steder og navn, bl.a. ”Øst-Modum. Naturen – folket – grendelaget”. 
 
Det er ikke tillatt å ha to like veinavn i samme kommune, selv om de har forskjellige 
postnummer (jf. Matrikkelforskriften § 51).  
 
NK opprettholder sitt forslag Syversbrygga. 

 
• Brekkeplassen (m.ref. 08.02.11) 
 
• Frydenberg (m.ref. 08.02.11) 
 
• Bakkehvalsveien (m.ref. 08.02.11) 
 
• Kloppa (m.ref. 24.03.11) 
 
• Melåhøgda (m.ref. 24.03.11 og vedlegg 12) 

Det er kommet en uttalelse om å endre det foreslåtte navnet fra Melåhøgda til Melåen. 
Uttalelsen er begrunnet i av Melaaen er gårdsnavnet.  
 
Leder av NK fikk et muntlig forslag av eier av gnr. 10/3 – Nanna Sofie Nordhagen om 
å foreslå dette navnet. NK var også inne på å kalle veien for Melåen, men syntes dette 
kunne forveksles med Melåveien.  
 
NK opprettholder sitt forslag Melåhøgda. 
 

• Hvalsbekken (m.ref. 24.03.11) 
 
 

 
Vurdering: 
 
NK har i all hovedsak fulgt Stednavntjenestens tilrådning. Unntatt fra dette er forslaget 
Askimjordet. Rådmannen er enig i at Askjum ikke er mye i bruk idag og ber om at dette blir 
dokumentert for Statens Kartverk slik at de kan gjøre Askjum til et historiks navn.  
 
Rådmannen foreslår at navnekomiteens forslag vedtas. 
 


