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Nye veinavn, Stubban boligområde 

 
Saksgang Møtedato Saknr 
 Hovedutvalg Forvaltning 15.09.2021 143/21 
 Kommunestyre 29.09.2021 78/21 

 
 
Hovedutvalg Forvaltning har behandlet saken i møte 15.09.2021 sak 143/21 
 
Behandling i Hovedutvalg Forvaltning 15.09.2021: 
 
 
Votering 
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Følgende veinavn vedtas: 

1) Håmmårveien 
2)  Stubbflottveien 

 
 
 
 
 
Kommunestyre har behandlet saken i møte 29.09.2021 sak 78/21 
 
Behandling i Kommunestyre 29.09.2021: 
 
 
Votering 
Hovedutvalg forvaltnings tilråding – enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyres vedtak  
 
Følgende veinavn vedtas: 

1) Håmmårveien 
2) Stubbflottveien 
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Nye veinavn, Stubban boligområde 
 
Vedlegg: 
Kartverkets svar_ Stubbflotten - veinavn 
Språkrådets tilråding etter avklaring av bruksnavn, Stubbflotten  
Høringsinspill - veinavn Stubban Boligområde 
Språkrådets tilråding  
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Følgende veinavn vedtas: 

1) Håmmårveien 
2) Stubbflottveien 

 
Saksopplysninger: 
I forbindelse med utarbeidelsen av ny reguleringsplan for Stubban boligområde på 
Monsetjåren ble det fastslått behov for navn på to veier i området. Navnene har vært ute på 
lokal høring og kommunedirektøren har brukt lokal navnekomite som rådgiver i arbeidet.  
 
Kommunedirektøren la ut navnene Håmmårveien og Stubbflottveien på høring. Det kom inn 
ett innspill som var signert av både grunneiere og rettighetshavere i området. På bakgrunn 
av dette endret kommunedirektøren forslaget Stubbflottveien til Flåttaveien. Navneforslagene 
ble så oversendt Språkrådet for tilråding. Språkrådet kunne tilrå Håmmårveien, men ba 
Kartverket reise navnesak på bruksnavnet i forleddet til Flåttaveien, altså 
Flåtten/Stubbflotten. Kartverket var så i kontakt med grunneier på Stubbflotten for å få avklart 
bruksnavnet. Han ville ha Stubbflotten som bruksnavn på gårdsbruket. Navnet var for øvrig 
allerede registrert og godkjent i SSR. Etter å ha fått avklart bruksnavnet kan Språkrådet tilrå 
Stubbflottveien (evt. Flottveien). Men Flåttaveien/Flottaveien krever oppstart av navnesak.   
 
Vurdering: 
For veien som går i regulert område har det ikke vært noen merknader. Veien går i retning 
åsen med navn Håmmåren og det er da et godt naturnavn som utgjør forleddet. Bortfall av 
bestemt endelse i sammensetningen er i samsvar med norsk navnelaging og 
kommunedirektøren foreslår at navnet vedtas som opprinnelig foreslått og tilråding fra 
Språkrådet.  
For veien som går inn mot gården mener kommunedirektøren at man bør legge til grunn det 
avklarte bruksnavnet i forleddet, Stubbflotten, slik at man unngår navnesak. Innspillet fra 
rettighetshavere og grunneiere langs denne veien går på at veien fra gammelt av har hatt 
hhv. navnene Flåttaveien inn til gården, og Tømmerliveien fra gården og inn til 
tømmerlunningsplass. Kommunedirektøren presiserer at dette ikke er navn som har vært 
gjenstand for et kommunalt navnevedtak og at det derfor ikke er snakk om å endre navn på 
veien. Det er heller ikke hensiktsmessig å ha to navn på parsellen da det bare er bygninger 
fram til og med gården som skal ha adresse til vegen.   
 
Med bakgrunn i dette foreslår kommunedirektøren at følgende veinavn vedtas: 
 
- Håmmårveien (blå strek) for regulert vei innen plan for Stubban boligområde. 

Veien går i nordlig retning mot Håmmåren 
- Stubbflottveien (rød strek) for veien som går fra Monsetjårvegen og i nordvestlig 

retning til gården som har navnet Stubbflotten 
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Tilrådingens økonomiske konsekvenser: 
Skilt med veinavn må settes opp. Budsjett for veinavnskilt må benyttes. 
 
Konsekvenser for vedtatte målsettinger: 
Ikke vurdert 


