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2. Forslag til nytt veinavn på Kjærnes, samtykke fra grunneierne 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Sideveien øst- og nordover fra Nebbaveien, via Brenningsmyra, får navnet 
Brenningsmyrveien. Navnet kommer fra Brenningsmyra husmannsplass, som lå 
halvveis langs denne veien. Dette er et stedsnavn med stor historisk dybde i 
området. 
 
Enhet for Byggesak og geodata har meldt inn et behov for et navn på denne 
navneløse sideveien, da eiendommene langs denne veien pr. i dag mangler en 
veiadresse. Statens kartverks endelige mål er dessuten at alle matrikkeladresser i 
landet skal ha egne veiadresser. 
 
Forslaget, Brenningsmyrveien er kun blitt positiv mottatt av høringsinstansene: 
grunneierne, Ås Historielag og Språkrådet.  
 
 
Fakta i saken: 
Den flere kilometerlange sideveien, øst og nord, fra Nebbaveien via Brenningsmyra 
og fram mot grensen til Oppegård kommune, mangler et eget veinavn. Det ligger en 
del hytter i dette området, som i dag mangler adresse. 
 
Ås kommune er nå oppe i en andel av 98.8 % veiadresser, men fortsatt har 84 
matrikkeladresser ingen veiadresse. Statens kartverks målsetning er en dekning på 
100%.    
 
 
Vurdering: 
Enhet for byggesak og geodata har meldt inn et behov for ett nytt veinavn på 
Kjærnes, helt nord i Ås kommune – i skogsåsen opp fra Bunnefjorden ovenfor 
Nebbaveien. Der er det i dag en flere kilometer lang sidevei fra Nebbaveien, som går 
østover og deretter nordover, via Brenningsmyra, og ender opp ved grensen til 
Oppegård - litt nord for Linneflauet, jf. vedlegg nr. 7. Denne sideveien har pr. i dag 
ikke et eget navn.  
 
For å skille disse to veiene fra hverandre og for å kunne gi hytteeiendommene i 
området veiadresser, finner vi det hensiktsmessig å gi denne lange sideveien til 
Nebbaveien et eget navn.   
 
Rådmannens forslag er: Brenningsmyrveien 
 
Denne sideveien eller bomveien går som nevnt forbi eiendommen Brenningsmyra – 
en tidligere husmannsplass under Kjærnes gård, der enkelte av bygningene står 
fortsatt. Brenningsmyra husmannsplass ble tatt opp i 1820-årene og eksisterte som 
plass fram til ca.1917.  
 
Brenningsmyra er det stedsnavnet med størst historisk dybde i området, eldre enn 
Feilingdammen, på folkemunne også kalt Kjærnesdammen. (Her er det lokal 
uenighet om hva som er det korrekte navnet på denne isdammen.) 
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Grunneierne i området langs veien var utelukkende positive til rådmannens forslag: 
Brenningsmyrveien. (Se vedlegg 2!) Det var også Ås Historielag (vedlegg 6). 
Språkrådet hadde heller ingen innvendinger til forslaget (vedlegg 4).  
  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Sideveien øst- og nordover fra Nebbaveien, via Brenningsmyra - helt nordvest i Ås 
kommune får navnet Brenningsmyrveien.  Begrunnelsen følger av vurderingen 
ovenfor. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 


