SANDE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Hege Granøe Johansen
18/1196

Arkiv: Q19

Saken behandles slik:
UTVALG
Hovedutvalget for kultur og oppvekst

MØTEDATO
26.11.2018

UTVALGSSAKNR
KOP-/

NYTT VEINAVN I HANEKLEIVA
Rådmannens forslag til vedtak:
Den nye veien i Hanekleiva (planid 20170005 og 20170006) gis følgende veinavn: …………
etter anbefalte forslag i saken.

Faktiske forhold
Bakgrunn
Detaljereguleringsplan for Hanekleiva N2 – planområde BN1, BN2 (planid 2017005) og BN4
(planid 20170006), vedtatt 13.03.18 og 13.02.18, legger til rette for næring og
industribebyggelse. I forbindelse med utbyggingen er det laget en ny vei som går fra
rundkjøringen ved Dylleberg og Askobygget i nordvest og til Oreberg og Skarsløkka i sørøst.
Denne veien må få navn.
Beskrivelse av saken
Under forslagsrunden i september 2018 kom det inn 4 forslag til veinavn: Orebergveien,
Orhusveien, Stokkebakken og Industriveien.
Industriveien finnes allerede i Holmestrand og er derfor ikke aktuell.
De tre aktuelle forslagene ble lagt ut på høring i oktober 2018. Det kom inn en merknad fra
Truls Bonden som mente Dyllebergveien eller Leinaveien passet geografisk bedre som
veinavn og samtidig bevarte de gamle stedsnavnene Dylleberg og Leina (den nye veien går
mellom disse to stedene).
Leinaveien finnes allerede i Sande og er derfor ikke aktuell.

Alle de aktuelle veinavnene har blitt sendt til Språkrådet for vurdering. Språkrådet har ingen
kommentarer til skrivemåten. Navneforslag som kan tenkes å høres for like ut med allerede
eksitsteren veinavn er sjekket hos Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. De har ingen
innvedinger til forslagene.
Vurdering av forslagene
Aktuelle forslag:
Dyllebergveien – Dylleberg var en plass/ødegård under mellom Stokke og er først nevnt i
1395. Om veinavnet skriver Sande historielaget: «Dyllebergveien ble diskutert. Men dersom
den biten som nå står igjen av gamle Hanekleivveien må bytte navn mente vi at den burde
hete Dyllebergveien.» (Journalpost 18/1196-11.)
Orebergveien – den nye veien løper parallelt med Stokkeveien som fører frem til
Stokkegårdene, mens den nye veien fører frem til Oreberg gård og Orebergvannet. Dette
navnet ble foreslått to ganger av forskjellige aktører/personer.
Orhusveien – Orhus var en gammel plass under Oreberg. En gammel vei mellom Hanekleiva
og Holm gikk forbi plassen.
Stokkebakken – den nye veien skjærer rett over
området hvor den gmale Stokkebakken lå. Her ble
det i mange år arrangert hopprenn og
skoleskirenn.
Alle de fire navneforslagene passer godt til veien
og ivaretar enten historien i området eller gamle
stedsnavn.
Slik situasjonen er i dag får husene langs den
gamle Hanekleivveien beholde sitt veinavn, men
hvis det skal bygges flere boliger der så er den
nødt til å få et nytt navn. Som Sande historielag
skriver er Dyllebergveien da et godt alternativ og
bør kanskje «spares» som et alternativ til dette.
Det anbefales derfor at det nye navnet på veien
mellom Hanekleiva og Skarsløkka/Oreberg enten
blir Orebergveien, Orhusveien eller
Stokkebakken.
Figur 1: Gamle Hanekleivveiens plassering i forhold
til Dylleberg.

Figur 2: Stedsnavn i Hanekleiva.

Jurdiske 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
Rådmannens vurdering

De fire forslagene ansees som likeverdige. Dyllebergveien passer imidlertid også godt som
nytt veinavn på den gamle Hanekleivveien og bør «spares» som et alternativ til det blir behov
for et nytt navn her.
De tre forslagene Orebergveien, Orhusveien og Stokkebakken legges frem uten videre
innstilling.
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Rådmann

