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Veinavn-Pukstad 
 
Saksbehandler: Arne Hågensen Saksnr.: 13/05050-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Vei til Pukstad, som vist på kart, får navnet PUKSTADVEIEN 
 
Ås, dd.mm.åååå 
 
 
 
Trine Christensen Navn etat-/stabssjef 
Rådmann Tittel etat-/stabssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
 
 
Vedlegg: 
Henvendelse fra beboere på Pukstad  
Forlsag -Pukstad-kart.pdf, mailveksling - Ås historielag -Pukstad.pdf, Pukstad - Ås 
hitorielag.pdf, Veinavn - brev inn.pdf 
Mailveksling – Ås historielag – Pukstad 
Pukstad – Ås historielag 
 
 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Søker Øyvind Arnesen, Pukstad gård, 1430 Ås  
Oppmålingsvesenet, her,  - for adressering  
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har mottatt en henvendelse fra oppsitterne på Pukstad gård med ønske 
om adressering av veien inn til gården. Adressatene ønsker at veinavnet beholder 
gårdsnavnet i framtidig adresse. 
 
Fakta i saken: 
Veien inn til gården er en privat vei, og beboerne er bekymret for at et veinavn vil gi 
økt trafikk, inn til gården. Av den grunn ønsker de veien ikke ender på – vei, men, -
tun, - og forslaget deres forslag på veinavn er  derfor Pukstadtunet. 
 
 
Vurdering: 
Poenget med å gi veinavn, er å gi en mere presis og nøyaktig adresse, slik at alle 
som har behov for det, kan finne fram. 
I Ås kommune har rådmannen prøvd å benytte seg av endelsen –vei, for å markere 
at dette er en adresse på en vei. I noen tilfelle har vi fraveket dette, men betegnelsen 
–tun er ikke benyttet  i veinavn tidligere. 
 
Om eier ønsker  at det skal markeres at veien er privat, må dette gjøres f.eks. ved 
bruk av skilting. Ås historielag er forespurt, men er litt utydelig i svaret sitt, men et 
forslag er Pukstadgata. 
Betegnelsen –gata er benyttet en gang tidligere i Ås (Kaksrudgata),  men her er 
bakgrunnen for navnevalget «gutua», - altså en vei med en spesiell funksjon, - gjerne 
for leding av dyr til/fra beite. 
En er ikke kjent med at denne veien har hatt denne funksjonen tidligere. 
(Som kjent, betyr gutua «smal passasje/vei med gjerde på begge sider.» 
 
Gårdsnavnet PUKSTAD finnes i kartverkets stedsnavnregister med denne 
skrivemåten. Det skulle derfor være uproblematisk å benytte gardsnavnet.  
 
Rådmannen foreslår at veien får navnet PUKSTADVEIEN 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Så snart dette er gjort. 
 
 
 
 


