
Saksgang og retningslinje for fastsetting av veinavn i Ås

Saksgang ved fastsetting av navn
Vanligvis tar kommunen opp en navnesak. Andre kan imidlertid ogs% fremme forslag om navnesak
gjennom kommunen. Kommunen sørger for å innhente uttalelser fra alle som har uttalelsesrett,
jfr.S7i Lov om stadnavn (eier,fester og lokale org. med serlig tilknytning til stedsnavnet).

Etablert praksis er at det innhentes forslag til navn gjennom det lokale vellet, Ås historielag,
evt. utbygger og grunneier i områder der nye byggefelt og veier etableres. Forslag til veinavn
sendes så på høring. Enkelte ganger er høringsrunden er helt åpen, uten navneforslag.

Det er viktig at det foreslåtte navnet har en lokal tilhørighet og ikke kan forveksles med andre
veinavn i kommunen. I Ås har en praksis på å finne navn med lokalhistorisk tilknytning, men det
finnes områder hvor en har "naturnavn", hentet fra både flora, fauna og geologi.

Navn er identitetsskapende, og av den grunn er det viktig å ha fokus på gamle, etablerte navn,
eller navn som kan ta vare på og synliggjøre lokalhistorien.

Nye veinavn
Det er først og fremst aktuelt å bestemme veinavn når nye veier eller forlengelse av
eksisterende veier gjør det nødvendig å finne et eget navn.
Imidlertid har vi flere veier i kommunen som ikke er navnsatt, for eksempel gjelder dette flere
fylkesveier, og veier med liten bebyggelse og dermed få adressater.
Her har gjerne hvert hus/gård egne navn som gjør at adressen fungerer. Det ligger en fare i at
lokale navn forsvinner når det ikke lenger er en aktiv bruk av disse. Ved fastsettelse av veinavn
bør en prøve å ta hensyn ti I dette.

Retningslinjer for fastsetting av veinavn:

• Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering
• Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjon
• Navnet bør passe på stedet
• Navnet bør være lett å skrive og uttale
• En bør unngå å benytte navn på nålevende personer. Navn på avdøde personer bør bare

benyttes når det er særlig grunn til det.
• Skrivemåten skal bygge på den lokale uttalen og ellers følge gjeldende regler for

skrivemåten for stedsnavn
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