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Orientering om vedtak - Nytt veinavn på Skotsmoen, gbnr 
78/1, Hokksund 
 
Ovennevnte sak ble behandlet av fagkomité 1 i møte den 15.03.17, og i kommunestyret den 
29.03.17,  med vedtak som framgår av vedlagte kopi av møtebok for sak 23/17 og 40/17. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Linn Kristin Oulie 
saksbehandler 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Linn Kristin Oulie 
Saksmappe: 2016/11076 - 7280/2017 
Arkiv: L32 
 

 

Nytt veinavn på Skotsmoen, gbnr 78/1, Hokksund. 
Saksordfører: Aasmund Grasbekk 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
23/17 Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift 15.03.2017 
40/17 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.  
 
Det har kommet henvendelse fra én hjemmelshaver i Skotselvveien med ønske om 
etablering av nytt veinavn på gbnr 78/1 på Skotsmoen. Kommunen ser behovet da 10 
boenheter er knyttet til veien og har adresse til Skotselvveien. Det vil gi en mer 
oversiktlig adressering ved å tildele veien et nytt veinavn. Vi har fått forslag fra noen 
av hjemmelshaverne ved veien og Øvre Eiker kulturminneråd. 
 
Hjemmelshavere foreslår følgende veinavn: 
Skotsmoveien 
Hoens Allé 
 
Øvre Eiker kulturminneråd foreslår følgende veinavn: 
Krillåsveien 
 
Språkrådets tilråding: 
Krillåsveien: Ingen merknader. Krillåsen er eneste godkjente skrivemåte i SSR for 
naturnavnet som utgjør forleddet her, og herredsregisteret har registrert uttalen 
/kril`låsən/.  



 

Hoens Allé: Navnet bør skrives Hoen allé i samsvar med norske 
rettskrivningsprinsipper. Hoen er vedtatt skrivemåte for gårdsnavnet som utgjør 
forleddet her. Men ut fra kartet/flybildet kommunen har lagt ved, er det ingen trær 
langs denne veien, og ordet allé blir dermed misvisende. Vi anbefaler kommunen å 
finne et annet etterledd, og da skrive navnet i ett ord med bestemt form: Hoensveien, 
Hoensjordet e.l. Bruken av binde-s er i samsvar med uttalen /ho:ns-/ for tilsvarende 
navn i herredsregisteret.  
Skotsmoveien: Skotsmoen er eneste godkjente skrivemåte i SSR for bygdenavnet 
som utgjør forleddet her. Men navnegården, som ligger et stykke lenger nord, har 
vedtatt skrivemåte Skott. Ideelt sett burde alle navn med dette forleddet skrives Skott-
, ettersom det vel er gårdsnavnet som er primærnavnet for alle sammensetningene. 
Men ettersom skot er det etymologiske (historiske) formen av dette ordet, og 
sammensetninger som Skotselv er innarbeidet, må skrivemåten Skotsmoveien være 
grei. 
 
Vedlegg 
1 Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 
Krillåsveien 
 
Begrunnelse 
Navnet er lokaliserende ved at det har en direkte tilknytning til stedet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
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 
Krillåsveien 
 
Begrunnelse 
Navnet er lokaliserende ved at det har en direkte tilknytning til stedet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 



 

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

Vedtak i  Kommunestyret -  29.03.2017 
Krillåsveien 
 
Begrunnelse 
Navnet er lokaliserende ved at det har en direkte tilknytning til stedet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 


