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Høring navnesak, sideveger til Evangvegen sør 
 
Etter Stadnamnlova § 5, første ledd, reiser Nes kommune navnesak for sideveger til 
Evangvegen, 2150 Årnes. Nes kommune har utarbeidet forslag til vegnavn i saken og disse 
legges ut til høring etter Stadnanvln § 6. Høringsfrist er satt til 14. desember 2018. 
 
Bakgrunn 
Området langs Evangvegen skal utbygges og det er derfor behov for å utarbeide navn for 3 nye 
veger (adresseparseller). De nye adresseparsellene skal være sideveger til Evangvegen.  
 
Detaljreguleringsplan for Fjuk gbnr. 170/213 og del av gbnr. 170/214 ble vedtatt i kommunestyret 
20.11.2018. Detaljreguleringsplanen inngår i reguleringsplanen for Evangtunet vedtatt 
13.12.2011. Planen hjemler utbyggingsmønster og veger i området, og ligger til grunn for behov 
for nye adresseparseller.    
 
Følgende navn er foreslått fra administrasjonen:  
 

 Evangjordet 
 Evangenga 
 Evjebakken  

 
Navnet Evang er ikke direkte knyttet til eiendommen som skal utbygges, men til området rundt. 
Sidevegene vil være knyttet til Evangvegen som hovedveg, og bør derfor få en navngiving som er 
knyttet til denne for å forenkle og skape en helhetlig navnsetting på området. I tillegg er området 
omtalt som Evang på folkemunne og godt innarbeidet i lokalsamfunnet. Området avgrenses i sør 
av ei evje, administrasjonen foreslår derfor å kalle vegen sør i området Evjebakken.  
 
Vedlagt ligger kart med plassering av veger og vegnavn. Nye veger i området er markert med 
grønt i illustrasjonsplanen.  
 
 
 
 
 
 
 



Høringsfrist er 14. desember 2018. Innspill merkes saksnummer 2018/306-10 og sendes til:  
 
Nes kommune 
Postboks 114 
2150 Årnes  
 
Eller: postmottak@nes-ak.kommune.no  
 
Spørsmål i saken kan rettes til:  
 
Kristoffer Andersen 
Epost: kristoffer.andersen@nes-ak.kommune.no, eller telefon: 63 91 12 19 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Nes kommune 
Plan 
 
 
 
Camilla Smedsrud 
avdelingsleder         
        Kristoffer Andersen 
        Kulturminnerådgiver  
            
     
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Kart sideveger Evangvegen sør 
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