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Orientering om vedtak - Nytt veinavn for del av Gartneriveien 
på Loesmoen 
 
Ovennevnte sak ble behandlet av fagkomité 1 i møte den 15.03.2017 med vedtak som framgår 
av vedlagte kopi av møtebok for sak 20/17, og i Kommunestyret den 29.03.2017 sak 43/17. 
 
 
 
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: 2016/10089 - 36910/2016 
Arkiv: L32 
 

 

Nytt veinavn for del av Gartneriveien på Loesmoen. 
Saksordfører: Gard Firing 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
20/17 Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift 15.03.2017 
43/17 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 Gartneriveien har kommunen bestemt at veien 
til de nye boligene må tildeles et eget veinavn. Dette grunnet uoversiktlig adressering 
med mangel på ledige adressenummer i Gartneriveien. Kommunen mottok forslag 
fra Øvre Eiker kulturminneråd og Eiker historielag.  
 
Øvre Eiker kulturminneråd foreslår følgende veinavn:  
Denne veien ligger ved husmannsplassen Saga under Loe. For å unngå 
sammenblanding med Sagveien i Vestfossen, foreslår Kulturminnerådet at veien får 
et navn som “Sagaplassen”, Sagakroken” eller liknende, eventuelt bare “Saga”.  
 
Eiker historielag foreslår følgende veinavn: 
Veien på Loesmoen ligger nær gammelt sagbruk, men Sagveien er tidligere brukt i 
Vestfossen. 
Noe annet med sag-, kanskje? 
 
Kommunens navnekomité foreslår følgende veinavn:  
Drivhusveien - det lå et gartneri nedenfor det nye feltet.  
Planteveien - det lå et gartneri nedenfor det nye feltet.  



 

Balderveien - det lå en skobutikk på andre siden av veien som produserte sko.  
Slåttenga – det har lenge vært en eng før utbygging fant sted. 
 
Språkrådets tilråding: 
Saga, eventuelt Sagaplassen, Sagakroken e.l. Vi har ingen merknader til 
navneforslaget Saga. Navnet er ikke registrert i SSR, men er registrert i 
herredsregisteret med uttalen /sa:ga/. Når et navn i bestemt form inngår som forledd i 
et annet navn, faller som regel den bestemte endelsen bort. Dersom navnet Saga skal 
brukes som forledd i et sammensatt navn, får det formen Sag-: Sagplassen, 
Sagkroken osv. 
Ingen kommentarer til øvrige veinavn. 
 
Vedlegg 
1 Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 
Slåttenga 
 
Begrunnelse 
Veinavnet gjenspeiler slik det så ut før utbygging fant sted.  
 
 
 
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 
Slåttenga 
 
Begrunnelse 
Veinavnet gjenspeiler slik det så ut før utbygging fant sted.  
 
 
 
Behandling i  Kommunestyret -  29.03.2017 
Adrian Tollefsen (H) fremmet følgende forslag:  
Veinavnet settes til Balderveien.  



 

 
Begrunnelse: 
Veinavnet gjenspeiler slik det så ut før utbygging fant sted. 
 
Avstemming:  
Forslag fra Adrian Tollefsen ble satt opp mot innstilling fra fagkomite 1. Forslag fra 
Adrian Tollefsen ble vedtatt med 36 mot 1 stemme fra Senterpartiet ved Leif Ove 
Sørby  
 

Vedtak i  Kommunestyret -  29.03.2017 
Balderveien.  
 
Begrunnelse 
Veinavnet gjenspeiler slik det så ut før utbygging fant sted.  
 
 
 
 


