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Vedtak av nye veinavn - to nye veier fra Tyriheim til hhv. Sundvollen 
og Elstangen  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
I medhold av § 2 i "Lokal adresseforskift for Hole kommune", § 7 i "Lov om stadnamn" og § 9 i 
"Forskrift om stadnamn"  ber Navneutvalget (sak N-011/21) om at Plan- og miljøutvalget vedtar 
følgende navn på to nye veier: Sundvollveien og Elstangveien. 
 
Sammendrag 
Navneutvalget har i sitt møte 07.01.2021 (sak N-007/21) vedtatt at to nye veier innenfor 
kommunedelplan Sundvollen skal få egne veinavn. 

Begge veiene starter i nytt kryss ved Tyriheim, merkert på kartutsnittet med en svart X. Den ene går 
mot nord-øst til Sundvollen, og kommer ut på "Dronningveien", og den andre går mot sør-vest til 
Elstangen, og kommer ut på "Klokkerlia"/"Øvre Rørvikberget". 

I kommunedelplan for Sunvollen er disse veiene kalt hhv. Sa4 og Sa1 (mot Sundvollen) og Sa7 (mot 
Elstangen). Omtrentlig trase er vist på kommunedelplankartet som røde linjer.

 



Her er nytt kryss ved Tyriheim vist gjennom reguleringsplan for FRE16, hvor svart X igjen er plassert 
der begge veiene starter: 

 
 
Saksopplysninger 

Administrasjonen kan, etter § 1 i "Lokal adresseforskrift for Hole kommune" og §§ 50-51 og 59 i 
matrikkelforskrift, selv avgjøre hvilke veier som bør få et eget veinavn og dermed bidrar til et mer 
helhetlig og ensrettet adressesystem, gitt administrasjones ansvar som lokal matrikkelmyndighet. 
 
Endring av adresse skjer i medhold av Matrikkellovens § 21, med tilhørende forskrift, og prosess om 
nytt veinavn varsles i medhold av § 8 i Lov om stadnamn, med tilhørende forskrift. 

De nye veistrekningene ble presentert for Navneutvalget i møte 07.01.2021, og de konkluderte med 
at følgende veinavn skulle sendes på høring: «Sundvollveien» og «Elstangveien». Høringsfrist ble satt 
til 19.02.2021, og det kom ikke inn innspill. Etter andregangsbehandling av veinavnene i 
Navneutvalget 22.02.2021 ble forslag til veinavn rutinemessig sendt til Stedsnavntjenesten i 
Språkrådet for råd om skrivemåte, og de skrev følgende i brev datert 24.02.2021: 
 
Sundvollveien – ingen merknader. Sundvollen er eneste godkjente skrivemåte for 
tettbebyggelsesnavnet i Sentralt stedsnavnregister (SSR), og bortfall av bestemt endelse i 
sammensetning (Sundvoll-) er i samsvar med vanlig norsk navnelaging.  
Elstangveien – ingen merknader. Elstangen er tilrådd skrivemåte for gårdsnavnet i SSR, og bortfall av 
bestemt endelse i sammensetning (Elstang-) er i samsvar med vanlig norsk navnelaging. 
 
 
Vurderinger 
 
Administrasjonen vurderer det sllik at det er hensiktsmessig at disse veiene navnsettes på et tidlig 
stadium.  
 
Administrasjonen anser veinavnene «Sundvollveien» og «Elstangveien» som gode veinavn. 
 
Administrasjonen vurderer prosessen omkring nye veinavn til å være i samsvar med det "Lov om 
stadnamn" og "Forskrift om stadnamn". 
 
 



Konklusjon  
På vegne av Navneutvalget ber administrasjonen Plan- og miljøutvalget om at veinavnene 
«Sundvollveien» og «Elstangveien» vedtas. 
 
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Matrikkellovven 
Matrikkelforskrift 
Lov om stadnamn 
Forskrift om stadnamn 
Lokal adresseforskrift for Hole kommune 
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