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Fastsetting av veinavn - Moer gård  (Kroer)  
 
Saksbehandler: Arne Hågensen Saksnr.: 14/03053-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur            

 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Vei fra Vollholen til Moer gård, som vist på kart, får navnet Moer allé 
2. Vei fra Vollholen til Sutterhol gård, som vist på kart, får navnet Sutterholveien  

 
Ås, 12.09.2014 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst og kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
 
 
Vedlegg: 
Kart -Moer + Sutterhol.pdf, Svar fra historielaget - Veinavn på to veier Kroer.pdf, 
Henv. fra O. Egge -Moer gård.pdf 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ole Egge, Moer gård 
Oppmålingsvesenet for oppfølging. 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
 
Fakta i saken: 
Rådmannen har mottatt en  henvendelse ang. veinavn for Moer gård i Kroer. 
Adressatene i nærområdet har alle adresse til Vollholen (inkl. bla. a Kroer skole.). 
Imidlertid er det ikke naturlig at gårdene Moer og Sutterhol har adresse til denne 
veien, slik de ligger geografisk. 
 
Det er to Moergårder i Ås, en i Ås sentralområde, - som har gitt navnet til Moerveien.  
Det er derfor viktig at veien inn til Moer gård får et navn som skiller denne fra 
adressen til Moergården i Ås sentralområde, men som samtidig har en tilknytning til 
eget gårdsnavn. 
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Det er næringsvirksomhet på gården, som genererer en del transport, med 
forskjellige transportører som har behov for å finne fram.  
 
Dagens eier opplyser at det for om lag 20 år siden ble plantet en lindeallé langs 
gårdsveien. Han ønsker at veien får navnet Moer allé. 
 
Naboeiendommen Sutterhol bør også gis et veinavn/adresse. Navnet på 
eiendommen er  ikke er registret andre steder i landet. Navnet har sin bakgrunn i 
håndverk (Sutler=Skomaker) og i en  moderne navneform ville navnet ha vært 
«Skomakerholen». Dette må forstås dithen at det her har vært drevet håndverk i 
tillegg til ordinær gårdsdrift. 
Rådmannen foreslår at denne veien får navnet Sutterholveien. 
 
Vurdering: 
Navneforslagene er sendt til Ås historielag for vurdering. Historielaget støtter 
rådmannens navnevalg. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
 
Veien fra Vollholen til Moer gård, som vist på kart, får navnet Moer allé. 
Veien fra Vollholen til Sutterhol gård, som vist på kart, får navnet Sutterholveien  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks det er gjort  
 
 
 


