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Orientering om vedtak - Nye veinavn i Prestegårdsskogen på 
Darbu, Fiskum 
 
Ovennevnte sak ble behandlet av fagkomité 1 i møte den 15.03.2017 og i Kommunestyret 
29.03.2017 med vedtak som framgår av vedlagte kopi av møtebok. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Linn Kristin Oulie 
saksbehandler 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Nye veinavn i Prestegårdsskogen på Darbu, Fiskum. 
Saksordfører: Johanne Lie Tærum 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
21/17 Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift 15.03.2017 
42/17 Kommunestyret 29.03.2017 
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
 
Kommunen er adressemyndighet og fastsetter derfor navn som skal brukes i offentlig 
adressering. Regelverket knyttet til fastsetting av adresser fremgår av Lov om 
eigedomsregistrering (matrikkelloven) og matrikkelforskriften med merknader, samt 
Lov om stadnamn og tilhørende sentral forskrift for denne. 
 
I forbindelse med videre utbygging i Prestegårdsskogen er det behov for to nye 
veinavn i Prestegårdsskogen på Darbu. Se vedlagt kart. Kommunen mottok forslag 
fra Eiker historielag, Fiskum kulturminnelag og Øvre Eiker kulturminneråd. 
 
Eiker historielag foreslår følgende veinavn:  
Vi mener at Sikveien/-svingen/-gata og Karpeveien/-svingen/-gata ikke er brukt 
tidligere. Det er sikkert andre navn på ferskvannsfisker som lever i Eikern og 
Fiskumvannet som også kan brukes. 
 
Fiskum kulturminnelag foreslår følgende veinavn: 
1. Karpe 
2. Mort 
3. Krøkle 
 
Øvre Eiker kulturminneråd foreslår følgende veinavn: 
Kulturminnerådet har sett på saken, men har ingen forslag til lokale historiske navn i 
dette området som kan brukes som veinavn. Dersom en skal videreføre bruken av 
lokale fiskeslag, er for 



 

eksempel sik og karpe tradisjonelle fisker som finnes i Fiskumvannet. 
 
Kommunens navnekomité foreslår følgende veinavn: 
1. Karpesvingen 
2. Krøklestien 
 
Språkrådets tilråding: 
Karpesvingen: Ingen merknader.  
Krøklestien: Navnet kan alternativt skrives Krøklestigen dersom det passer med lokal 
uttale. Herredsregisteret (1948) har registrert uttalen /-stigən/ i navnet Kjerkestigen i 
Øvre Eiker. 
 
Vedlegg 
1 Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 
Vei 1: Karpesvingen 
Vei 2: Krøklestien 
 
Begrunnelse 
Karpesvingen og Krøklestien viderefører bruken av lokale fiskeslag på veinavn i 
Prestegårdsskogen.  
 
 
 
Behandling i  Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift -  15.03.2017 
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Rådmannens anbefaling ble 
enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. 
 

Vedtak i  Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og 
teknisk drift -  15.03.2017 
Vei 1: Karpesvingen 
Vei 2: Krøklestien 
 
Begrunnelse 
Karpesvingen og Krøklestien viderefører bruken av lokale fiskeslag på veinavn i 
Prestegårdsskogen.  
 
 



 

 
Behandling i  Kommunestyret -  29.03.2017 
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Fagkomiteens innstilling ble 
enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i  Kommunestyret -  29.03.2017 
Vei 1: Karpesvingen 
Vei 2: Krøklestien 
 
Begrunnelse 
Karpesvingen og Krøklestien viderefører bruken av lokale fiskeslag på veinavn i 
Prestegårdsskogen.  
 
 
 
 


