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SAK 02/13 ANMODNING OM NAVNSETTING AV VEIER PÅ HASLE 
Saksnr. 201291645 
 
Bakgrunn:  
I den nye reguleringsplanen for den gamle Vinmomopolet- / Arcustomta på Hasle, (s-4597, vedtatt 
i august 2011), er det vedtatt to nye gater. Oslo bystyre har delegert avgjørelsesmyndigheten 
myndigheten i navnesaker til bydelene. Plan- og bygningsetaten har bedt Bydel Grünerløkka starte 
en navnsettingsprosess for å få navnsatt de nye gatene.  
 
Innkomne forslag: 
Höegh Eiendom, som eier og utvikler tomta, har kontaktet bydelen i forbindelse med navnsetting 
av gatene og ber om at gatene får navn som har en historisk forbindelse til tomta. Dette er i tråd 
med gjeldende lovverk for navnsetting av gater. Höegh Eiendom bruker navnet HasleLinje for 
hele prosjektet.   
 
Den ene veien er gjennomgående og går i vinkel gjennom området. Den strekker seg fra 
Haslevangen, går nordover tvers gjennom området opp til toglinja, og følger toglinja mot vest til 
den treffer Frydenbergveien/ Peter Møllers vei. Höegh Eiendom foreslår å kalle denne veien Hasle 
Linje. 
  
Den andre veien går fra den nye rundkjøringa i Økernveien og vestover før den går 90 grader mot 
sør og gjennom/ under det Höegh Eiendom kaller Portalbygget, til den munner ut i en plass/ et 
torg. Denne veien er altså ikke gjennomgående. Höegh Eiendom foreslår å kalle denne veien 
Bødker Xxxs vei, for eksempel etter den første bødkeren på Vinmonopolet. 
 
At annet forslag fra Höegh Eiendom er å gi gatene navn etter urter fra den store urtehagen 
Vinmonopolet anla på området. 
 
Navnsettingsprosessen: 
I følge Lov om stadnamn § 6, første ledd har eier rett til å uttale seg når det gjelder gårdsnavn og 
når det gjelder bruksnavn. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i saker som gjelder 
stedsnavn organisasjonen har en særlig tilknytning til. I følge Forskrift om skrivemåten av 
stadnamn § 8, andre ledd, skal det settes av to måneder til høring for de som etter Lov om 
stadnamn § 6 har rett til å uttale seg. Så skal det settes to måneder til saksbehandlingen hos 
navnekonsulentene i kommunen, før bydelen gjør det endelige vedtaket. 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Bydelen annonserer offentlig i to aviser og på bydelens nettsider etter forslag til navn på to nye 
gater i bydelen som skal navnsettes. Annonsen sendes også Höegh Eiendom, den lokale 
velforeningen og det lokale historielaget. 
 
Byutviklingskomiteen setter ned en gruppe som får ansvar for å gå gjennom og lage en innstilling, 
som etter behandling i byutviklingskomiteen sendes ut på høring til de som etter Lov om 
stadnamn § 6, har rett til å uttale seg.  
 
Bydelsutvalget vedtar navnene. 
 
Vedtak: 


