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Stedsnavnsaker i Øyer kommune 
Vi viser til brev fra Øyer kommune av 05.07.2019, der dere orienterer om stedsnavnarbeidet i Øyer kommune, og ber om 

råd når det gjelder noen problemstillinger som har kommet opp i arbeidet. Det ser ut til at kommunen har gjort et stort og 

godt arbeid med adressering i kommunen, og at dere samtidig har vært bevisst på å ta vare på stedsnavn som språklige 

kulturminner, slik lov om stadnamn legger opp til. 

 

Nedenfor fører vi først opp kommunens spørsmål i kursiv og deretter våre svar. Spørsmålene fra kommunen har bl.a. 

grunnlag i at kommunen etter en klage vedtok -seter- i stedet for -sæter- i adressenavna Akksjøsetervegen, 

Augsetervegen, Brynssetervegen, Glømmesetervegen, Holmsetervegen, Sjøsetervegen, Stormyrvegen (?), 

Vesleseterhaugen og Veslesetervegen. 

 

Er det ønskelig og hensiktsmessig at kommunen benytter begge skriveformer seter og sæter i en og samme kommune? 

 

Det er ikke ønskelig eller hensiktmessig at samme navneledd skrives på forskjellige måter på ulike navneobjekt i samme 

kommune. Dersom det opprinnelige navneobjektet har en bestemt skrivemåte, skal avledede navn i samme området ha 

tilsvarende skrivemåte, jf. § 4 tredje ledd: «Når det same namnet er brukt om ulike namneobjekt på den same staden, skal 

den skrivemåten som er brukt for det namneobjektet namnet opphavleg vart brukt om, som hovudregel vere 

retningsgivande for skrivemåten for dei andre namneobjekta.» 

 

Skrivemåten sæter med æ er en regional samleform for Hedmark og Oppland, og samsvarer med dialekten i området. 

Språkrådet definerer regional samleform slik i utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn: «Ei regional 

samleform er ei skriftform 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 § 3 første ledd står det 

følgende om regionale samleformer: «Skrivemåten av norske stadnamn skal følgje den rettskrivingsforma eller regionale 

samleforma som passar best med den nedervde lokale uttalen.» 

 

Det er ellers verdt å minne om hensynet som føres opp i § 1 i lov om stadnamn, som er formålsparagrafen i loven. Der 

står det at skrivemåten skal være praktisk. Det er ikke praktisk at samme navneledd skrives ulikt i ulike navn, for det vil 

lett føre til usikkerhet hos brukerne om hvilken skrivemåte som skal brukes i hvert enkelt navn som inneholder det 

aktuelle navneleddet. 

 

Kan Øyer kommune leve med at begge skriveformer benyttes? 

 

Vi kan ikke svare på hva Øyer kommune kan leve med, men vi vil sterkt frarå å bruke mer enn én skrivemåte av hvert 

navneledd ved fastsettelsen av navn i offentlig bruk. 

 

Kan en evt. kommunereform der evt. Lillehammer, Gausdal og Øyer er sammenslått, leve med en 

unormert skriftform? 

 

Igjen kan vi ikke svare på hva kommunene kan leve med, men det er flere fordeler med enhetlig normering av stedsnavn. 

I ytterste fall kan det motsatte ha konsekvenser for liv og helse, ettersom usikkerhet om skrivemåten kan forsinke 

blålysetatene ved en utrykning. Dette er noe de selv har pekt på som problematisk, se f.eks. Namn og nemne nr. 63/64, s. 

33 fra 2016. 
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Har Øyer kommunes sitt politiske utvalg for stedsnavn myndighet til å vedta adressenavn før det er reist navnesak i de 

tilfellene stednavntjenesten har anbefalt navnesak? Hva med vedtakets gyldighet når dette likevel blir gjort? Hvilke 

behandlinger videre skal administrasjonen gjøre? 

 

Saksgangen i navnesaker framgår av lov om stadnamn og forskrift om stadnamn. Det at Stedsnavntjenesten anbefaler 

navnesak, er ikke det samme som at de faktisk reiser navnesak, slik de også har mulighet til. Men dersom kommunen 

ønsker å velge en annen skrivemåte enn den som er vedtatt eller godkjent og tilrådd for det opprinnelige navneobjektet 

(primærnavnet) i Sentralt stedsnavnregister (SSR), må kommunen først reise navnesak for primærnavnet. Dette framgår 

av § 8 femte ledd i forskrift om stadnamn: «I saker der det same namnet blir brukt om ulike namneobjekt på den same 

staden, skal ein først fastsetje skrivemåten for det objektet namnet opphavleg vart brukt på. Vedtaksorganet må sjå til at 

alle funksjonane av namnet blir tekne opp i namnesaka.» 

 

Ettersom primærnavnet skal fastsettes først, må adresseringssaken settes på vent i slike tilfeller. Alternativet kommunen 

har er å likevel bruke den skrivemåten som er godkjent og tilrådd i SSR fra før, jf. § 11 tredje ledd i loven: «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.» 

 

For å få en ny vurdering av saken om disse adressenavna, velger Kartverket i medhold av § 12 i lov om stadnamn å klage 

på kommunens vedtak om Akksjøsetervegen, Augsetervegen, Brynssetervegen, Glømmesetervegen, Holmsetervegen, 

Sjøsetervegen, Vesleseterhaugen og Veslesetervegen. Disse navneformene bryter med § 4 tredje ledd i lov om stadnamn, 

som fastsetter at skrivemåten i primærnavnet skal brukes i andre, avledede navn. Veslesetervegen bør endres til Nørdre 

Veslesætervegen, siden primærnavnet er Nørdre Veslesætra, og Nørdre Veslesætervegen har tradisjon som navn på vegen 

fra før, jf. «Nørdre Veslesætervegen» på økonomisk kartverk fra 1974. Navnet Veslesætra foreligger også i Søre 

Veslesætra, noe som gjør en retningsangivelse nødvendig. Vi viser ellers til § 51 i matrikkelforskriften: «Kommunen skal 

tildele alle gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering, et navn som er entydig innenfor 

kommunen.» 

 

Administrasjonen bør informere om det regelverket vi har nevnt her i en ev. saksforberedelse, slik at det går klart fram av 

saksutredningen at kommunen må reise navnesak for primærnavna før det ev. kan velges en annen skrivemåte av de 

avledede adressenavna. 

 

Videre saksgang 

Kommunen stiller flere spørsmål om hvordan denne saken kan behandles videre, men ettersom Kartverket klager på 

vedtaket, besvarer det de fleste av spørsmålene. Når kommunen i den første klagebehandlingen valgte å gjøre 

endringsvedtak, er vedtaket å regne som et nytt vedtak som utløser ny klagerett etter § 12 i lov om stadnamn. Kommunen 

må behandle saken som ved første gangs behandling med ny høring lokalt og ny framlegging for Stedsnavntjenesten, jf. § 

12 siste ledd i lov om stadnamn. Kommunen må enten gjøre nytt vedtak i samsvar med primærnavnet, jf. § 4 tredje ledd i 

lov om stadnamn, eller ta kontakt med Kartverket og reise navnesak for primærnavnet. For gards- og bruksnavn, 

stølsnavn og naturnavn er det Kartverket som er vedtaksmyndighet. 

 

Andre adressenavn 

Kommunen har lagt ved en liste over andre adressenavn i kommunen. Disse er nå lagt over maskinelt fra matrikkelen til 

Sentralt stedsnavnregister (SSR). Vi behøver lengre tid på oss til å gå gjennom disse navna, og vi ber derfor om forlenget 

klagefrist til 20. september for disse navna. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Erlend Trones 

stedsnavnansvarlig region øst 

   

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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