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NYTT VEINAVN - TANDBERGÅSEN SYDVEST
Rådmannens forslag til vedtak:
For vei nr. 1 forlenges det eksisterende veinavnet Tandberglia og brukes på den nye delen av
veien.
For vei nr. 2 vedtar hovedutvalget følgende: ……………… etter innkomne forslag i saken.

Faktiske forhold
Reguleringsplan for Tandbergåsen sydvest ble vedtatt 17.06.2015 og legger til rette for
konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Planområdet ligger i Tandbergåsen nord
for Sande sentrum. Det kommer to nye veier som må få navn.
Forslagene har vært ute på høring og foreslåtte veinavn har blitt sendt til Språkrådet for
vurdering. Språkrådet har ingen innvendinger til noen av forslagene.
Saken har tidligere blitt behandlet i Hovedutvalget for kultur og oppvekst den 27.11.2017.
Lars Aaserud (Ap) foreslo og fikk tilslutning til å sende saken tilbake til administrasjonen for å
vurdere følgende forslag: «Vei nr. 2 i Tandberglia sydvest gis navnet «Barbra Spangelovs
vei».
Juridiske forhold
Matrikkelforskriften §51; Adressenavn og Lov om stadnamn §5: Fastsetting av skrivemåte.
Videre behandling





Vedtaket meldes inn til sentralt stedsnavnregister og kunngjøres på kommunens
nettside.
Kommunen fører navnet inn i matrikkelen og tildeler husnummer etter gjeldende
regelverk.
Tiltakshaver setter opp skilt ihht. kommunens veinorm

Vurdering av forslag
Vei nr. 1 vil bli en naturlig forlengelse av den eksisterende veien Tandberglia og veinavnet
Tandberglia kan derfor forlenges her. Tømmeråsveien har også blitt foreslått for vei nr. 1.
For vei nr. 2 står valget mellom Tømmeråsveien, som er blitt foreslått etter gårdsnavnet
Tømmerås og Barbara Spangelovs vei eller Spangloveien, fra eieren av gården Tømmerås
Søndre. Hun overtok gården på 1930-tallet og drev gården til den ble nedlagt rundt 1970.
Veinavn som er oppkalt etter personer må skrives slik personene selv skrev navnene sine. Ut
fra den tilgjengelige informasjonen skal navnet ha blitt skrevet Barbara Spangelo. Korrekt
skrivemåte blir da Barbara Spangelos vei og Spangeloveien.
Etter undersøkelsene som er gjort rundt forslagene anses alle forslagene som likeverdige.

Figur 1: Oversiktskart.

Figur 2: Nye veier på Tandbergåsen sydvest.

Rådmannens vurdering
Vei nr. 1 er en naturlig forlengelse av den eksisterende veien Tandberglia. For å sikre et mest
mulig naturlig veiløp innstiller derfor rådmannen at veinavn Tandberglia forlenges og også
tas i bruk på vei nr. 1.
For vei nr. 2 anses alle de tre forslagene som likeverdige og legges fram uten innstilling, men
korrekt skrivemåte må brukes.

Olav Grande
Rådmann

