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Anmodning om forslag til nye veinavn for adressering - Søre Buhovd, 
Natten, Brøtset, Tohovda, Briskebyen og Brennelihytta 

 

Saksnr: Utvalg Møtedato 

 Teknisk utvalg  

 

Saksdokument: 

 

Vedlegg 

1 Kart Søre Buhovd vei 1343 - 1346 

2 Kart vei 1419 Seterfeltet 2 

3 Kart vei 1418 Syningen 2 

4 Kart vei 1421 - område F9 

5 Kart vei 1420 ved Brynhildstjern 

6 Kart Tohovda reguleringsplan 

7 Kart Briskebyen 2 

8 Kart vei 1417 - skogsbilvei Brennatten 

9 Kart Søre Buhovd vei 1338 - 1342 

 

Saksopplysninger: 

I forbindelse med at det er vedtatt nye reguleringsplaner samt reguleringsplaner under behandling, 
er det behov for nye veinavn for adressering. Ellers er det behov for navn på en skogsbilvei for å få 
adressert Brennelihytta. Det er ønskelig at forslag til nye veinavn ikke eksisterer fra før i Hallingdal. 
Dette kan sjekkes ved søk i kart: 
https://www.kommunekart.com/klient/hallingdal/?funksjon=viskommune&kommunenummer=3040 

https://www.kommunekart.com/klient/hallingdal/?funksjon=viskommune&kommunenummer=3040
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SØRE BUHOVD; vei 1339, 1341, 1342 og 1345 

Innenfor deler av Søre Buhovd er det opparbeidet veier, vann og avløp. Vi mangler navn på fire 
veiparseller benevnt 1339, 1341, 1342 og 1345. I 2019 ble det vedtatt navn på fem veier på Søre 
Buhovd. Vi fikk ikke inn noen forslag på de fire siste veiene. Saksbehandler har derfor kommet med 
et forslag til grunneierne: 

1339 Nørdringsbekklie 

1341 Storfuglvegen 

1342 Øvre Passelivegen 

1345 Rypestien 

Grunneierne synes forslaget var ok. Nesbyen kommune er åpen for andre forslag. 

 

NATTEN; vei 1418, 1419 og 1421 

I ny plan for Seterfeltet (Seterfeltet 2), foreslås å forlenge veien 1060 Syninglie over nedfartsløype og 
inn i planområdet frem til tomt 46 (blå strek på vedlagt kart). I tillegg trengs eget navn på vei V2 og 
V3 i planen; vei 1419 (rosa strek på vedlagt kart). 

I ny plan Syningen 2 trengs navn på veiparsell vist med rød strek på vedlagt kart. Dette er vei 1418, 
som tar av fra 1059 Nattenvegen. 

Nord for hyttefeltene Tverrlie 1 og 2 er område F9 i kommunedelplanen under regulering. Ny vei 
1421 vises med lilla strek på vedlagt kart. Ny plan inkluderer hyttene som er adressert til 
Fjellandsbyvegen. 

 

BRØTSET / BRYNHILDSTJERN; vei 1420 

Ny plan ble vedtatt i august 2022. De østre tomtene adresseres til 1110 Toen seterveg. For de vestre 
tomtene trengs et eget veinavn; vei 1420 som vises med mørk grønn strek på vedlagt kart. 

 

TOHOVDA 

Ny plan ble vedtatt i februar 2023. Saksbehandler foreslo for grunneier at samme vei videreføres inn i 
planområdet (1103 Tovasslivegen). Grunneier synes det var ok. Nesbyen kommune er åpen for andre 
forslag. 

 

BRISKEBYEN 2 BOLIGFELT 

Ny reguleringsplan er under behandling. Øvre del av veien Bækenlia planlegges omlagt. Foreslår at 
veien 1007 Bækenlia forlenges til veis ende ved tomt 13. Ny vei vises med grønn strek på vedlagt 
kart. Nesbyen kommune er åpen for andre forslag enn Bækenlia. 

 

SKOGSBILVEI TIL BRENNELIHYTTA; vei 1417 
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Denne veien tar av fra 1238 Kastevegen ved Krusetjern og går ca. 3.5km syd-sydøstover mot 
Rudsåsen. Vei 1417 vises med blå strek på vedlagt kart. Ifølge Gudbrand Gulsvik er veien benevnt 
som Brennelimyrvegen. Brennelimyre ligger nordøst for Brennelihytta. 

 

Overordnet plan: 

Alle adresseverdige bygninger og steder skal ha veiadresse. Andelen veiadresser er 99.9%. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Utgifter til oppsetting av skiltstolper og veinavnskilt. 

 

Miljøkonsekvenser: 

Ingen. 

 

Vurdering: 

Noen av dagens veinavn foreslås forlenget. Dette gjelder 1060 Syninglie, 1103 Tovasslivegen og 1007 
Bækenlia. Nesbyen kommune er åpen for andre forslag. 

Nesbyen kommune ønsker forslag til navn på veiene som nevnt ovenfor. Frist for å komme med 
forslag settes til 02.05.2023.  

 

Rådmannens innstilling: 

Nesbyen kommune ber om at forslag til veinavn sendes til kommunen innen 02.05.2023. Saken 
kunngjøres i Hallingdølen og på kommunens hjemmesider. 
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