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4. Høringssvar fra språkrådet 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Veien fra Åsveien til Østre Kjølstad gård får navnet Kjølstadveien  
 
 
Fakta i saken: 
I forbindelse med at det mangler veiadresser på Gnr 63 Bnr 1, har det fra grunneier 
Ragna Kirkeby kommet et ønske om at veien til gården fra Åsveien (avmerket gult på 
det vedlagte kartet, jf. Vedlegg 1) tildeles navnet Kjølstadveien. Dette er et ønske, 
som rådmannen slutter seg til.  
Hverken Ås Historielag eller Språkrådet har noen innvendinger til forslaget. 
 
Vurdering: 
Da alle eiendommer i Ås kommune skal ha en veiadresse og grunneier skal høres i 
veinavnsaker, faller det naturlig at grunneierens eget navneforslag, Kjølstadveien, blir 
etterfulgt.  
 
Veien opp fra Åsenveien til gården og videre et stykke, tildeles følgelig navnet 
Kjølstadveien. 
 
Navnet Kjølstadveien er dessuten ikke-eksisterende fra før av i Ås kommune. At 
navnet Kjølstad tildeles harmonerer dessuten godt med at hele veien omsluttes av 
eiendommen Østre Kjølstad, Gnr 63 Bnr 1. 
 
Da Vestre Kjølstad gård er nedlagt, finnes i dag kun Østre og Nordre Kjølstad gård 
igjen, i et stort og gammelt gårdsområde knyttet til navnet Kjølstad. Nordre Kjølstad 
har i dag dessuten veiadresse Åsenveien. Kjølstadnavnet, vil derfor bli tatt vare på 
for ettertiden ved navnet Kjølstadveien. 
  
   
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kjølstadveien er det naturlige navnevalget, gitt den ovennevnte vurderingen. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 


