
 

 

HOLE KOMMUNE 
 

Saksframlegg 
 
Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 
Ingri Thingelstad 20/2363 20/2363 - 5 
 
 
Kode Tittel SaksNummer Møtedato 
P/M Plan- og miljøutvalget 

  

 
 

Vedtak av øynavn som adressenavn - Ulvøya, Geitøya og Frognøya  
 
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-003/21) om at Plan- og miljøutvalget vedtar 
følgende adressenavn på følgende øyer med bebyggelse: Ulvøya, Geitøya og Frognøya. 
  
 
Sammendrag 
Administrasjonen har vurdert det slik at disse tre øyene bør få egne adressenavn: 
 

 
Figur 1: Ulvøya 

 



 
Figur 2: Geitøya 

 

 
Figur 3: Frognøya 



 
Hovedsaklig er dette begrunnet med at det blir færre bygninger og eiendommer med 
matrikkeladresse i kommunen, og at det blir lettere å finne fram til bygningen/eiendommen med et 
adressenavn med nummer enn en matrikkeladresse. 
 
Saksopplysninger 
Administrasjonen kan, etter § 1 i "Lokal adresseforskrift for Hole kommune" og §§ 50-51 og 59 i 
matrikkelforskrift, selv avgjøre hvilke områder med matrikkeladresser som bør få et egne 
adressenavn og dermed bidrar til et mer helhetlig og ensrettet adressesystem, gitt administrasjones 
ansvar som lokal matrikkelmyndighet. 
  
Fem aktuelle øyer (med bygninger med matrikkeladresser) ble presentert for Navneutvalget i møte 
20.10.2020 – Amundøya, Tvehjulingen, Ulvøya, Geitøya og Frognøya – og Navneutvalget konkluderte 
med at de fem øynavnene skulle sendes på høring som adressenavn. 
 
Dette er begrunnet med at det er såpass få bygninger/eiendommer på de ulike øyene at det ikke er 
behov for flere adressenavn på samme øya. Da er det mest hensiktsmessig å bruke øynavnet som 
adressenavn. 
 
Høringsfristen ble satt til 21.12.2020, og det kom ikke inn innspill til noen av adressenavnene. Etter 
andregangsbehandling av adressenavnene i Navneutvalgets møte den 07.01.2021 ble de fem 
øynavnene så sendt til Stedsnavntjenesten i Språkrådet for råd om skrivemåte. Språkrådet svarte i 
brev datert 13.01.2021 følgende om øynavnene Ulvøya, Geitøya og Frognøya som adressenavn: 

 
 
Når det gjelder de to andre øynavnene, altså Amundøya og Tvehjulingen, skriver Språkrådet følgende 
i det samme brevet: 

 
 



Siden Kartverket derfor nå skal reise navnesak om riktig skrivemåte for øynavnene Amundøya (evt 
Amundsøya) og Tvehjulingen (evt Tvehjølingen eller Tvihjulingen), avventes vedtak av disse 
øynavnene som adressenavn til skrivemåten til øynavnet er fastsatt. Administrasjonen kommer til å 
lage nytt saksfremlegg for vedtak av disse øynavnene senere. 
 
 
Vurderinger 
 
Administrasjonen vurderer det slik at behovet for egne adressenavn på disse øyene er nødvendig 
grunnet antallet bygninger/eiendommer på øyene, og det antall matrikkeladresser som da vil bli gjort 
om til ordinære adresser. 
 
Administrasjonen anser øynavnene som gode adressenavn. 
 
Administrasjonen vurderer prosessen omkring nye adressenavn 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 adressenavnene 
"Ulvøya", "Geitøya" og "Frognøya" vedtas. 
 
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Matrikkellovven 
Matrikkelforskrift 
Lov om stadnamn 
Forskrift om stadnamn 
Lokal adresseforskrift for Hole kommune  
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