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Sammendrag: 
 
Etter klage fra Øyer fjellstyre vedtok utvalget for stedsnavn (US) å endre skrivemåten på ni 
adressenavn i Øyerfjellet. For å få en ny vurdering av adressenavnene påklaget kartverket 
skrivemåten av adressenavnene da de ikke er i tråd med Lov om Stadnamn § 4   
 
Rådmannen rår US til å gi kartverket medhold i sin klage. Adressenavnene opprettholdes med sæter 
som en del av navneleddet.  
 
Saksutredning: 
 
1.gangs behandling i utvalg for stedsnavn (US) 06.09.2012 og 10.09.2012.  
Tildeling av offisielle vegnavn for adressering i fjellet og Øyer statsallmenning ble vedtatt lagt ut på 
høring 06.09.12 og 10.09.2012.  
 
Mottatte høringsuttalelser. 
Det ble mottatt uttalelse fra Øyer fjellstyre og Håkon Tande. Språkrådet kom med merknader til 
begge uttalelsene datert 12.10.2012 og 24.10.2012. 
 
2. gangs behandling i US 09.10.2013 sak 1/13 
Tildeling av offisielle vegnavn for adressering i fjellet og Øyer statsallmenning ble vedtatt med 
følgende vedtak:  
 
Vedtak 1: I henhold til matrikkellovens §21, forskrift §51 og lov om stedsnavn vedtar utvalg for stednavn i 
Øyer kommune, følgende offisielle vegnavn med skrivemåte for offisielle navn på veger og områder som har 
tilknytning til fjellområder eller ligger i Øyer statsallmenning:  
Akksjøsætervegen  
Allmenningsvegen 
Augsætervegen 
Birkebeinervegen 



Brynssætervegen  
Døblervegen (x) 
Gammelbakkvegen 
Glømmesætervegen 
Hitvegen 
Holmsætervegen 
Lienden  
Grotjønnvegen 
Pellevegen 
Rognhaugvegen 
Rotvegen 
Sjøsætra  
Raubergvegen  
Stormyra  
Svartangslia 
Svartsætervegen 
Sydda 
Uksbåsen  
Vedemslia  
Veslesæterhaugen 
Veslesætervegen  
Østfjellvegen 
 
Områdenavn 
Akksjøen 
Bulon  
Eldåbua 
Esteinsvatnet  
Goppollvatnet 
Gåssjøen 
Holman  
Søre Eldåtjønnet  
Hynna 
Høvrebutjønnet 
Jogrimslia 
Kaldholsætra 
Lislåtten  
Lyngen 
Matfartjernet 
Ner-Åstvatnet  
Saltbelgen 
Skjelbua 
Skyttilen 
Steinhytta 
Svartdalslåtten 
Tautern  
Tittersætra 
Vedemsbua  
Øvre-Åstvatnet  
 
Vedtak 2: I henhold til matrikkellovens § 21, forskrifter § 51 og lov om stadnavn § 5, vedtar utvalg for 
stedsnavn i Øyer kommune, følgende navn på veger og områder som har tilknytning til fjellområder eller 
ligger i Øyer statsallmenning. For disse navn skal det reises navnesak på skrivemåten iht stadnavnlovens §§ 
5 og 6, før de benyttes i offesiell adressesammenheng. 
Utvalget for stedsnavn vedtak om skrivemåte på enkelte vegnavn og områder til navnesak i.h.t 
stadnavnloven er:   



Søkkjelia 
 
Områdenavn  
Harland 
 
 
Påklaget vedtak: 
Vedtaket ble påklaget av Øyer fjellstyre i brev datert 22.11.2013.  
Klagens innhold: 

1. Måten navneutvalget har arbeidet med saken 
2. Bruk av endingen sæter istedenfor seter. 
3. Bruk av skrivemåten Akksjø istedenfor Aksjø. 
4. Bruk av Vedemsbua istedenfor Veemsbua. 

 
 
Behandling av Klage i US sak 4/17 den 23.02.2017: 
Klagen mottatt av Øyer fjellstyre ble behandlet i US den 23.02.2017 i sak 4/17, med følgende 
vedtak:  
 
1.Utvalget legger ikke til grunn at det foreligger feil i saksbehandlingen, men registrerer likevel at fjellstyrets 
anmodning om utsettelse ikke synes å være behandlet eller stemt over. Klagen avvises.  

2.Skrivemåten seter med –e synes å være vel så godt innarbeidet som andre skrivemåter, jfr. fjellstyrets 
langvarig benytta skrivemåte, og at nær alle bedrifter og hytteområder med –seter i navnet skrives med –e. 
På denne bakgrunn endres kommunens offisielle skrivemåte til seter med –e. Klagen tas til følge.  

3.Vedtatt skrivemåte Akksjø med to kk og ikke med en k som fjellstyret mener er rett skrivemåte 
opprettholdes da utvalget ikke kan se at det foreligger noen formelle forhold eller er tilkommet nye 
opplysninger som tilsier at det er grunn til å støtte klagen og klagen avvises.  

4.Veemsbua er et navn som faller inn under stadnavnlovas §2 pkt d)»nedervde stadnavn». I henhold til §3 
kan ikke slike navn byttes ut med et annet navn hvis dette ikke har tradisjon som navn på samme objekt. 
Klagen tas til følge.  

Kommentarer til vedtaket:  
Klagen fikk medhold jfr vedtakets punkt 2.  
Ordlyden i vedtaket er uklar, men det er vedtak fattet 09.10.2013 som er påklaget. Teksten «På 
denne bakgrunn endres kommunens offisielle skrivemåte til seter med –e.»  vil gjelde for følgende 
navn hvor skrivemåten endres til seter:   
 
Adressenavn:  
Akksjøsetervegen  
Augsetervegen 
Brynssetervegen 
Glømmesetervegen 
Holmsetervegen 
Sjøsetra 
Svartsetervegen 
Vesleseterhaugen 
Veslesetervegen 
 



Områdenavn 
Kaldholsetra 
Tittersetra 
 
Klagen ble avvist jfr. vedtakets pkt 3.  
Vedtatt skrivemåte Akksjø med dobbel kk opprettholdes og klagen avvises. Konsekvens av 
behandlingen er at følgende områdenavn og adressenavn opprettholdes:  
Områdenavn: Akksjøen  
Adressenavn: Akksjøsetervegen 
 
Klagen fikk medhold jfr. vedtakets pkt 4.  
Skrivemåten av områdenavn Veemsbua ble godkjent fremfor Vedemsbua j.fr. vedtakets punkt 4. 
Dersom stedsnavnet ikke påklages medfører endringen at skrivemåten for Veemsbua vil avvike fra 
øvrige godkjente navn i SSR, som for Øyer er Vedem, Vedemslia, Vedemsdalen, Vedemselva, 
Vedemssætra, Vedemssætra og Vedemsliråket.  
 

Skilting: 
Oppsetting av adresseskilt er kommunens ansvar som matrikkelmyndighet iht. matrikkelforskriftens 
§57. Skiltansvaret omfatter veger, stier, områder og plasser som er nødvendig for å oppnå god 
merking av adressene. Eier av bruksenhet er ansvarlig for anskaffelse og oppsetting av 
adresseenhetsnummer. Forslag til skilting av vegnavn, nummerkvartalskilt og 
adresseenhet/husnummerskilt er forelagt Øyer fjellstyre i eget møte, som videre har behandlet 
dette og gjort vedtak i sak 15/11 den 15.2.2011. Det er enighet om å bestille 
enhetsnummer/husnummerskilt for alle adresseenheter i allmenningen, etter en felles 
utformingsmal med grønn bunn og hvit tekst påført både adressenavn og nummer.  Adressenavnet 
påført skiltet i tillegg til nummer vil lette stadfestingen til adresseenheten spesielt i spredte 
områder.  
 
Øyer kommune har ikke gjennomført skilting i Øyerfjellet da endringen av adressenavnene 
(klagebehandling vedtatt 23.02.2017) ikke er i tråd med lov om Stadnamn, og primærnavnene har 
en annen godkjent og tilrådd skrivemåte i SSR (Stednavnregisteret). Øyer Fjellstyre har på sin side 
gjennomført en omfattende skilting av i Øyerfjellet.  
 
Lov om Stadnamn § 11, tredje ledd sier: Offentlege organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd, 
skal halde fram med å bruke dei skriftformene som er i bruk av det offentlege når lova blir sett i 
verk, til det eventuelt blir gjort endringsvedtak.  
Kartverket opplyser om følgende: Når skrivemåten av eit stadnamn er vedteken etter lov om 
stadnamn og er førd i SSR, skal berre denne skrivemåten brukast av alle offentlege organ. Alle som 
etter lova skal bruke stadnamn i offentleg teneste, har plikt til å skaffe seg opplysning om offisiell 
skrivemåte. Det vil si at adressenavnene skrevet med -æ i sæter, og Akksjøsætervegen skrevet med 
dobbel k, slik de er registrert i SSR, skal benyttes inntil primærnavnene og deretter adressenavnene 
er endelig vedtatt og innført i SSR.  

Utført skilting i fjellet er gjennomført i tråd med innspill til vedtak og vedtak fattet i US 23.02.2017, 
og er i strid med lov om stadnamn, og godkjent skrivemåte i SSR.  

 
 
Klage på adressenavn fra kartverket mottatt 19.07.19:  
Rådmannen sendte navneansvarlig i kartverket ett brev 05.07.2019 for å innhente anbefalinger om 
videre saksgang, svar foreligger i brev datert 19.07.19.  



 
Navneansvarlig i kartverket gir en sterk anbefaling om å la være å bruke mer enn en skrivemåte av 
navneleddet seter/sæter. Samtidig informeres det om at dersom det opprinnelige navneobjektet 
har en bestemt skrivemåte, skal avledede navn i samme område ha tilsvarende skrivemåte jfr. Lov 
om stadnamn § 4 tredje ledd. Er det ønskelig med en annen skrivemåte enn den som er vedtatt eller 
godkjent og tilrådd for det opprinnelige navneobjektet i Sentralt stedsnavnregister (SSR), må 
kommunen først reise navnesak for primærnavnet jf. § 8 femte ledd i forskrift om stadnavn.  
 
For å få en ny vurdering av adressenavnene som ble vedtatt endret som følge av klagen til Øyer 
fjellstyre, velger kartverket i medhold av § 12 i lov om Stadnamn å klage på kommunens vedtatte 
adressenavn.  
 
Det ble i Øyer kommunes henvendelse til kartverket ikke gjengitt korrekte vedtatte adressenavn. 
Dette er nå rettet opp, og kartverket bekreftet pr mail 19.08.2019 at de klager på følgende 
adressenavn: 
Akksjøsetervegen 
Augsetervegen 
Brynssetervegen 
Glømmesetervegen 
Holmsetervegen 
Sjøsetra  
Svartsetervegen  
Vesleseterhaugen 
Veslesetervegen.  
 
Samtidig påpekes det at primærnavnet er Nørdre Veslesætra og at Nørdre Veslesætervegen har 
tradisjon som navn på vegen fra Økonomisk kartverk fra 1974. I tillegg forekommer navnet 
Veslesætra også i Søre Veslesætra, noe som gjør en retningsangivelse nødvendig.  
 
Kartverket viser også til matrikkelforskriftens § 51 som sier at «kommunen skal tildele alle gater, 
veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering ett navn som er entydig 
innenfor kommunen». 
 
 
Tidligere vedtatte adressenavn 
I Øyer kommune var det før US ga Øyer fjellstyre medhold i sin klage, allerede vedtatt 13 
adressenavn hvor en del av adressenavnet inneholdt sæter.  
Disse adressenavnene er allerede tatt i bruk, skiltet, matrikkelført og eiendommene tilknyttet vegen 
frem til almenningsgrensen er tilskrevet med klageadgang.  
 
Adressenavnene som allerede var vedtatt og registrert i SSR er: (evt. primærnavn står i parentes):  
Hundersætervegen , Gamle Hundersætervegen , (Hundersætra) ,  
Mosætervegen , (Mosætra) ,  
Gamle Holmsætervegen, Holmsætervegen, (Holmsætra),  
Lassesætervegen, (Lassesætra),  
Musdalsætervegen, (Musdalsætra ) 
Nørdre Veslesætervegen, Veslesætervegen, (Nørdre veslesætra) ,  
Hemsætervegen,  
Nysætervegen, (Nysætra) 
Slåsætervegen, Slåsæterfjellet, (Slåsætra) 
Sæterråket, Sæterbeget, (Sæterberga) 



 
Til sammen er det i SSR registrert ca 100 navn (kvalitetssjekkes) innenfor Øyer kommune, som 
inneholder ordet -sæter eller sætra. 
Holmsætervegen og Veslesætervegen var to av navnene som Øyer fjellstyre påklaget og US vedtok 
endret. Dette medførte at samme veg fikk to forskjellige skrivemåter. En innenfor allmenningens 
grenser og en frem til almenningsgrensen.  
 
 
Vurdering:  
 
 
Når US endret sitt vedtak etter klage, vedtok de at adressenavnet skulle skrives med seter, selv om 
primærnavnet i SSR skrives med sæter. Lov om stadnavn §7 sier at kommunen har myndighet til å 
vedta skrivemåten av alle adressenavn, men §4 i samme lov sier at hovedregelen er at dersom 
primærnavnet i adressenavene har en bestemt skrivemåte, skal avledede navn i samme område ha 
tilsvarende skrivemåte. Når US ønsket en annen skrivemåte på adressenavnene enn den godkjente 
for primærnavnene, skulle de returnert saken til administrasjonen med krav om at det ble reist 
navnesak for primærnavnene jfr. §8 femte ledd i forskrift om stadnamn, før de fikk adressenavnene 
til ny behandling og klagesaken evt fikk medhold.  På bakgrunn av dette ville muligens US sitt vedtak 
blitt opphevet, og klagen fra Øyer fjellstyre blitt behandlet på nytt. Samtidig medfører trolig en ny 
behandlingsrunde samme resultat, men med krav om å reise navnesak for primærnavnene. Når 
Kartverket jfr. Lov om stadnamn §12 påklaget alle endrede adressenavn, velger derfor rådmannen å 
benytte denne muligheten til å belyse konsekvensene av å reise navnesaker, og hvilke 
konsekvensene valget av seter fremfor sæter i adressenavnene innebærer. Klagen fra kartverket 
behandles derfor uten å ta stilling til gyldigheten av US sitt vedtak.   
 
Klagen fra kartverket gir kommunen følgende alternativer.  

A) Gi klagen fra Kartverket medhold og vedta adressenavnene med sæter i tråd med 
skrivemåten for primærnavnet i SSR.  

B) Ikke gi klagen fra Kartverket medhold, som samtidig medfører at det må reises navnesak for 
alle de berørte primærnavnene til seter. Deretter behandle og vedta adressenavnene i tråd 
med kartverkets resultater i navnesakene.  

Dersom alternativ B velges er det ikke gitt at kartverket tilrår at primærnavnene endres til seter, 
men før US vurderer å velge dette alternativet er det to viktige momenter som må belyses. Tillates 
det en bruk av både sæter og seter i Øyer, eller bør det samtidig reises navnesaker for alle andre 
stedsnavn skrevet med sæter, for å oppnå en enhetlig skrivemåte av navneleddet seter/sæter. 
Alternativ B tvinger derfor frem ett tredje alternativ. 

C) Ikke gi klagen fra Kartverket medhold, som samtidig medfører at det skal reises navnesak 
for alle primærnavnene til seter i Øyer. Deretter behandle og vedta adressenavnene i tråd 
med kartverkets resultater i navnesakene. 

 
For å kunne vurdere kartverkets klage og valg av alternativ, er det viktig å belyse  

- adresseringen som er gjennomført for de påklagede adressenavnene og Øyer fjellstyre sin 
klage. 

- valget av skrivemåten seter eller sæter og hvilke konsekvenser det medfører.   
- kvaliteten på områdenavn/stedsnavn i Øyerfjellet.  

 

Adresseringen som er gjennomført for de påklagede adressenavnene og Øyer fjellstyre sin klage. 
Etter 1 gangs behandling i US ble 25 nye adressenavn, forlengelse av 3 vedtatte adressenavn og 26 
nye områdenavn i fjellet, vedtatt lagt ut på høring.  Det ble mottatt høringsuttalelse fra Øyer 



fjellstyre og Håkon Tande. Språkrådet vurderte begge uttalelsene sammen med US sitt forslag. I 
tillegg til å jamføre navnene med skrivemåten i stednavnregisteret( SSR), hentet de også 
opplysninger fra Norske sæternavn av Olav Beito, Norske Innsjønamn I, Upplands fylke av Gustav 
Indrebø og oppslagsverket Norske Gaardnavne, før de kom med sin uttalelse. US sitt navneforslag 
(høringsvedtak), Fjellstyret sitt høringsforslag og merknadene fra språkrådet ble opplistet i 
administrasjonens behandling, og lå til grunn for US sitt endelige vedtak.  
 
I behandlingen av alle adressenavnene inkludert de adressenavnene som Øyer fjellstyre senere 
påklagde, var deres forslag om endrede adressenavn allerede vurdert.  Det fremgår ikke av 
klagebehandlingen hvilke nye momenter Øyer fjellstyres klage tilførte saken, og det er uklart hva 
som lå til grunn for at US endret sine holdninger til spørsmålet om valg av seter/sæter.  Frem til da 
hadde US ved flere anledninger i mange år vedtatt sæter som en del av alle adressenavnene i Øyer, 
og vedtakene ble i alle tilfellene besluttet med 4 mot 1 stemme. Først gjennom behandling av 
klagesaken besluttet US følgende:   
 
Skrivemåten seter med –e synes å være vel så godt innarbeidet som andre skrivemåter, jfr. fjellstyrets 
langvarig benytta skrivemåte, og at nær alle bedrifter og hytteområder med –seter i navnet skrives med –e. 
På denne bakgrunn endres kommunens offisielle skrivemåte til seter med –e. Klagen tas til følge 
 
US ønsker nå at den offisielle skrivemåten skal være seter med -e til tross for tidligere vedtak. 
Bakgrunnen for vedtaket er bl.a Øyer fjellstyres langvarige bruk av skrivemåten seter, og det gjentas 
at Øyer fjellstyre som et offentlig organ og deres bruk av seter, ikke er i tråd med lov om stadnamn 
og skrivemåten i SSR. Øvrig argumentasjonen for å benytte seter er forståelig, men konsekvensene 
bør belyses ytterligere. Når kartverket nå har påklaget de endrede adressenavnene, og bedt om at 
disse gis en ny vurdering, gir dette rom for å få belyst alle sidene av saken. 
 
Valg av skrivemåte sæter eller seter.  
 
Holdningen til spørsmålet om Øyer kommune skal skrive seter eller sæter i adressenavn ble endret 
først gjennom behandling av klagesaken til Øyer fjellstyre. Språkrådet har tilrådd sæter i alle 
tilfellene. 
 
Skrivemåten seter er ikke dokumentert at finnes i gamle kart, i stadnamregistreringen fra 90 tallet 
eller i SSR. Skrivemåten sæter er derimot godkjent og tilrådd for 13 adressenavn og ca 100 andre 
navneobjekt i SSR. 
 
Iht kartverket sin uttalelse er skrivemåten sæter en regional samleform for Hedmark og Oppland, 
som samsvarer med dialekten i området. Språkrådet definerer regional samleform slik i utfyllende 
regler om skrivemåten av norske stadnamn: «Ei regional samleform som ikkje er i samsvar med 
offisiell rettskriving, men som likevel ofte har ein skrifttradisjon i namnenormeringa, og som er 
basert på dialektformer som er i bruk over større område»  
I forskriftens § 3 første ledd, står det følgende om regionale samleformer: «Skrivemåten av norske 
stadnamn skal følgje den rettskrivingforma eller regionale samleforma som passer best med den 
nedarvede lokale uttalen».  
 
Formålet med lov om stadnamn er å ta vare på stedsnavn som språklige kulturminner, og gi dem en 
skriftform som er praktisk men som ikke skygger for meningsinnholdet i navnet. Ved fastsetting av 
navnet skal det tas utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen, og skrivemåten skal følge 
gjeldende rettskrivingsprinsipp. Med nedarvet lokal uttale menes den uttalen som er muntlig 
overlevert fra tidligere generasjoner, som har vært vanlige på stedet og som fremdeles er levende i 
bruk. Med rettskrivingsprinsipp menes de allmenne reglene for hvordan lyder og lydkombinasjoner 
skal gjengis i skrift. Samtidig er det viktig å merke seg at forskriftens § 3 sier at norske stedsnavn 



skal følge den rettskrivingsformen eller regionale samleformen som passer best med den 
nedarvede lokale uttalen.   

I Øyer er den nedarvede uttalen helt klart sæter. Språkrådet har også i alle sine uttalelser tilrådd 
skrivemåten sæter som den regionale samleformen, men at seter er den korrekte norske 
rettskrivingsformen er det ingen tvil om.  Om dette gir rom for at både seter og sæter kan benyttes i 
Øyer er mulig.   

Hovedargumentasjonen i Øyer fjellstyre sin klage er at vi ikke følger norsk rettskriving, og hvilke 
konsekvenser dette har for bygdas innbyggere og Øyer kommune som reiselivskommune. De 
anfører at rett skrivemåte skal velges dersom det ikke er en god grunn for å avvike, noe de ikke ser 
at det er i spørsmålet om å velge seter. De ser heller ikke at den lokale uttalen sæter er grunn for å 
fravike rettskrivningsprinippet da e og æ uttales forskjellig avhengig av hvilke ord de står i.  

Valget mellom seter eller sæter må konsekvensvurderes før US beslutter hva som er den mest 
egnede skrivemåten for Øyer. Ønsker US å beholde seter for de påklagede adressenavnene er 
konsekvensen at det må reises navnesaker for alle primærnavnene før adressenavnene vedtas. 
Godkjennes ikke navnesakene av kartverket , må sæter fortsatt benyttes i adressenavnene. 
Godkjennes navnesakene derimot kan US vedta adressenavnene på nytt med seter. Siden det 
allerede er vedtatt adressenavn med skrivemåten sæter tidligere, må det i denne forbindelse også 
tas stilling til om Øyer kommune ønsker å ha begge skriftformene seter/sæter, eller om det 
samtidig skal reises navnesaker for alle stadnavn registrert i SSR med sæter eller sætra i navnet . 

Konsekvensene ved å benytte begge skriftformene:  
Dersom det reises navnesak kun for de primærnavnene hvor adressenavnene er påklaget, og 
navnesakene godkjennes, kan resultatet av adressenavnene i Øyer være at ni adressenavn er 
godkjent med seter, mens tretten andre adressenavn er godkjent med sæter. I tillegg vil to av 
adressenavnene få en skrivemåte med sæter frem til almenningsgrensen og med seter fra 
almenningsgrensen og videre innover i fjellet.  
 
Øyer fjellstyre sin klage og US sitt vedtak i klagebehandlingen gjelder gitte adressenavn. Likevel 
forstås Øyer fjellstyre sin klage å gjelde all bruk av navneleddet seter.  Vedtaket i US sin 
klagebehandling omtaler også å endre kommunens offisielle skrivemåte til seter med e. Utfra dette 
tolker rådmannen det dithen at både US og Øyer fjellstyre ønsker en enhetlig bruk av seter i Øyer, 
men at konsekvensene av at flere navn allerede er godkjent med skrivemåten sæter ikke er vurdert.  
 
Kartverket fraråder sterkt å bruke mer enn en skrivemåte av hvert ledd, og påpeker følgende: Det er 
flere fordeler med enhetlig normering av stedsnavn. I ytterste konsekvens kan det motsatte ha 
konsekvenser for liv og helse, ettersom usikkerhet om skrivemåte kan forsinke blålysetatene ved en 
utrykning. Dette har disse etatene selv påpekt som problematisk, se f.eks Namn og Nemne nr 63/64 
s.33 fra 2016 informerer kartverket.  
 

Rådmannen tolker uttalelsen fra kartverket slik at det er lite sannsynlig at de vil godkjenne 
navnesakene med seter for noen primærnavn, når alle andre adressenavn og øvrige navneobjekt i 
SSR er godkjent med skrivemåten sæter. Det kan heller ikke ses at å ha adressenavn med begge 
skrivemåtene er i tråd med formålet i loven som sier at navn skal gis en skriftform som er praktisk. 
Rådmannen mener at det bør være en enhetlig skrivemåte av seter /sæter. 

For å oppnå en enhetlig skrivemåte av seter er konsekvensen at det i tillegg må reises navnesak for 
alle stedsnavnene som er benyttet i vedtatte adressenavn. Ved godkjenning av navnesakene må 
tidligere vedtatte adressenavn behandles på nytt med ny høringsrunde, vedtatte adressenavn 



(gateadresser 13 stk) omadresseres, nye skilt produseres og byttes, og alle boenheter knyttet til 
vegene tildeles nye nr og tilskrives med klageadgang (totalt 855 stk).  
 
Etter oppslag i SSR er det registrert ca 100 navn (kvalitetssjekk) i Øyer som også bør endres. Hvor 
mange av navnene som krever at det må reises navnesak er det kun Kartverket som kan avgjøre, 
men det vil utvilsomt medføre ett stort antall navnesaker, hvor kommunen må gjennomføre 
lovpålagte krav om høring og innhenting/samordning av høringsuttalelsene.  
 
Dersom Øyer kommune vedtar å avvise kartverkets klage, må konsekvensene dette medfører 
vurderes både om en velger alternativ  

B) Ikke gi klagen fra Kartverket medhold, som samtidig medfører at det må reises navnesak for 
alle de berørte primærnavnene til skrivemåten seter.  

C) Ikke gi klagen fra Kartverket medhold, som samtidig medfører at det skal reises navnesak 
for alle primærnavnene og andre nødvendige navneobjekt i SSR til skrivemåten seter. 
Deretter ved godkjenning av navnesakene omadressere alle tidligere vedtatte adressenavn. 

 
I tillegg til de økonomiske konsekvensene det å reise navnesakene gir, må US samtidig være 
forberedt på at det å reise en navnesak ikke betyr at skrivemåten seter godkjennes i navnet. 
Kartverket har som det fremkommer i deres brev, flere argumenter som taler imot at sæter endres 
til seter, og navnesakene kan avslås.   
 
Kommunestyret har delegert sin myndighet iht Lov om stadnamn til US, men beslutninger som har 
store økonomiske konsekvenser må legges fram for kommunestyret. Det å reise navnesaker for ni 
eller flere stedsnavn vurderes å ha store økonomiske konsekvenser som må avklares i 
kommunestyret.  
 
Kommunestyret og US må også være seg bevisst de administrative konsekvensene av å reise 
krevende navnesaker for å endre navneleddet fra seter til sæter. Enkelte bruksnavn i Øyer kan være 
skrevet på en slik måte at den historiske kulturarven og språklige uttalelsen går tapt, slike 
navnesaker bør prioriteres.  
 
Når det gjelder Veslesætervegen har kartverket samtidig anbefalt en retningsangivelse til Nørdre 
Veslesætervegen. Nørdre Veslesæter er primærnavnet, og Nørdre Veslesætervegen har tradisjon 
som navn på vegen fra før jfr «Nørdre Veslesætervegen» på økonomisk kartverk fra 1974. Navnet 
Veslesætra foreligger også i Søre Veslesætra. Rådmannen har ikke kvalitetssikret om en 
retningsangivelse av vegen tidligere er vurdert, og rår US å vurdere om en retningsangivelse bør på 
plass og om eventuell omadressering er nødvendig.   (kvalitetsjekk) 
 
Kvaliteten på Områdenavn/ Stedsnavn 
Det fremgår i klage fra Øyer fjellstyre og tidligere dokumenter i saken, at det flere ganger er bedt 
om et felles prosjekt for å kvalitetssikre og rette opp skrivemåten for geografiske stedsnavn i 
Øyerfjellet. Et slik prosjekt er av flere årsaker ikke igangsatt. Det fremkommer ikke men det kan 
heller ikke utelukkes, at stedsnavnene Øyer fjellstyre har ønsket å endre/rette nå er blitt en del av 
nye adressenavn.  
 
Offisiell adressetildeling med fullstendig dekning og tildeling av adressenavn, har vært kartverkets 
satsningsobjekt i hele landet. Slik har det også vært i Øyer kommune, og det er gjort et stort og godt 
arbeid med adressering hvor kommunen har vært bevisst på å ta vare på stedsnavn som språklige 
kulturminner. Endring/retting av stedsnavn/områdenavn der disse ikke skal benyttes som en del av 
et adressenavn derimot, er ikke en pålagt oppgave i denne sammenheng. Det er også uklart hva 
som menes med begrepet områdenavn/geografiske stedsnavn, men det er stor grunn til å tro at det 



innenfor Øyer statsallmenning gjelder naturnavn, seternavn, eller nedarvede gards- og bruksnavn 
som kartverket og ikke kommunen har vedtaksmyndighet i jf. lov om stadnavn § 7.  
 
Kvalitetssikringen er i seg selv en stor prosess, hvor resultatet muligens kunne avdekket flere 
stedsnavn som enten ikke er registrert i SSR, eller som kan ha en uheldig skrivemåte i SSR. Om en 
retting av disse navnene kan gjennomføres, eller om det må reises navnesak for å få de vedtatt, er 
det kun kartverket som kan avgjøre. Etter muntlig henvendelse til navneansvarlig er det imidlertid 
stor grunn til å tro at de aller fleste stedsnavnene/områdenavnene som avviker fra SSR, vil resultere 
i at det må reises navnesak. 
 
Rådmannen ser at et prosjekt med å få på plass mest mulig korrekte stedsnavn i tråd med formålet i 
loven om stadnamn er viktig, og Øyer fjellstyre har et godt poeng med at et slikt felles prosjekt 
burde vært gjennomført før adresseringen i fjellet startet. Kommunestyret har delegert sin 
myndighet iht Lov om stadnamn til US, mens beslutninger som har store økonomiske konsekvenser 
er forutsatt lagt fram for kommunestyret. Et prosjekt for å kvalitetssikre alle stedsnavnene, reise 
nødvendige navnesaker med dets lovpålagte krav om å gjennomføre høring og innhente/samordne 
høringsuttalelsene, har store administrative og økonomiske konsekvenser som ikke er lagt frem 
eller avklart i kommunestyret.  
 
Øyer fjellstyre som et offentlig organ jfr. lovens § 1 har selv mulighet til å reise navnesakene 
innenfor sitt område, men har hittil ikke benyttet seg av muligheten. Uansett hvem som reiser 
navnesak, er det kommunen som må behandle saken og legge den ut på høring samt 
innhente/samordne alle høringsuttalelser. Navnesaker krever store administrative ressurser 
uavhengig av hvem som reiser dem. 
 
Rådmannen er klar over virkningen den manglende kvalitetsssikringen av bruksnavn i Øyerfjellet 
har, men kan ikke se at den har påvirket adresseringsprosessen med hensyn til valg av adressenavn 
eller skrivemåte så langt. Høringsrundene for adressenavnene har vært god, og de innkommende 
uttalelsene har belyst på god måte hvorvidt noen av primærnavnene/adressenavnene skulle vært 
endret. Uttalelsene er vurdert av US, og flere endringer er vedtatt. Rådmannen kan ikke se at en slik 
kvalitetssjekk av bruksnavnene i Øyerfjellet har noe betydning for beslutningen i denne saken. 
 
 
 
Konklusjon:  
Rådmannen legger fram tre alternative forslag til vedtak/innstilling. Rådmannen innstiller på 
alternativ A. Dersom US velger alternativene B eller C må saken pga. de administrative og 
økonomiske konsekvensene legges fram for kommunestyret. 
 

A) Rådmannens forslag til vedtak:  
1. US tar klagen fra Kartverket til følge.  
2. I henhold til matrikkellovens § 21, matrikkelforskriftens §51 og lov om stadnavn vedtas 

følgende adressenavn i Øyer Statsallmenning: Akksjøsætervegen, Augsætervegen, 
Brynsætervegen, Glømmesætervegen, Holmsætervegen, Sjøsætra, Svartsætervegen, 
Veslesæterhaugen, og Nørdre Veslesætervegen  

 
B) Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret:  

1. Kommunestyret ønsker begge skrivemåtene seter og sæter for ulike adressenavn i 
Øyer kommune. 



2. Kommunestyret vedtar å reise navnesaker for primærnavnene til adressenavnene:  
Akksjøsetervegen, Augsetervegen, Bryhnsetervegen, Glømmesetervegen, 
Holmsetervegen, Sjøsetra, Svartsetervegen, Vesleseterhaugen, og Veslesetervegen  jfr 
Forskrift om Stadnavn §  8. 

3. Kommunestyret bevilger ekstra lønnsmidler til å reise og behandle navnesakene i pkt 
2. 

4. Klagen fra kartverket avvises inntil navnesakene i pkt. 2 er vedtatt, og behandling av 
tilhørende adressenavn gjenopptatt.  

5. Inntil navnesakene er godkjent, skal all offentlig bruk av primærnavene og 
adressenavnene være med sæter som er den godkjente og tilrådde skrivemåten. jfr Lov 
om stadnavn §11 

 
C) Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret:  

1. Kommunestyret ønsker å endre alle primærnavn og avledede navn til seter i Øyer 
kommune. 

2. Kommunestyret vedtar å reises nødvendige navnesaker for alle primærnavn registrert 
med navneledd sæter i SSR.  

3. Kommunestyret bevilger ekstra lønnsmidler til å reise og behandle navnesakene i pkt 2. 
4. Kommunestyret bevilger ekstra lønns- og driftsmidler til å gjenoppta skrivemåten for 

vedtatte adressenavn med navneleddet sæter, til omadressering og omskilting av 13 
adressenavn, samt matrikkelføring og tilskriving til ca 800 boligenheter, dersom 
navnesakene i pkt 2 godkjennes. 

5. Klagen fra kartverket avvises inntil navnesakene for primærnavnene i de påklagede 
adressenavnene er vedtatt, og behandling av tilhørende adressenavn gjenopptatt.  

6. Inntil navnesakene er godkjent, skal all offentlig bruk av primærnavene og 
adressenavnene være med sæter som er den godkjente og tilrådde skrivemåten. jfr Lov 
om stadnavn §11 

 
 
 

A) Rådmannens forslag til vedtak:  
1. US tar klagen fra Kartverket til følge.  
2. I henhold til matrikkellovens § 21, matrikkelforskriftens §51 og lov om stadnavn vedtas 

følgende adressenavn i Øyer Statsallmenning: Akksjøsætervegen, Augsætervegen, 
Brynsætervegen, Glømmesætervegen, Holmsætervegen, Sjøsætra, Svartsætervegen, 
Veslesæterhaugen, og Nørdre Veslesætervegen  

 
 
 
 
Ådne Bakke Anja L. Nygård 
Rådmann 


