
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Utvalg for stedsnavn 
 

Møtested: Møterom Åsta - Tingberg     
Møtedato: 20.04.2018 Tid: 12:00 - 14:00 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Lisa Kramprud  
Nestleder Per Nermo  
Medlem Hans Kr. Lien  
Medlem Edgar Enge  
Medlem Einar Moe  
Medlem Anders Hagen  
Medlem Ola Håkon Sætha Ourom Forfall 
 
 
 
Merknader:   
Saksbehandler Johnny Høglien møtte. Protokollen er ført etter leder Lisa Krampruds notater. 
 
Innkallingen: 
Ola Håkon Sætha Ourom var ved en feiltakelse ikke innkalt til møtet. 
 
Sakslista: 

1. Per Nermo etterlyste saken om navnsetting på Ole Stenens veg, som var oppe 
25.januar 2016. Saken ble drøftet. Saksbehandler forklarte at han har innført at når 
utvalgets vedtak om navn har vært ute på høring, kommer saken tilbake til utvalget, 
uavhengig av om det har kommet innspill. Det har ikke vært gjennomført i alle saker 
tidligere. I saken om Ole Stenens veg kom det ikke innspill, og saken er dermed over. 
Navnet er oversendt Språkrådet for endelig godkjenning. 

2. Edgar Enge etterlyste behandlingen av sitt innspill 21.2.17: «Forslag om å rette opp 
skrivemåten for noen stedsnavn i Øyerfjellet.»   Saken gjelder hva som er rett 
skrivemåte på to objekter, rett plassering på ett objekt, og rett navn på fem objekter. 
Kommunens saksbehandler framholdt at han kan rette på navn som er plassert feil i 
kartet. 

3.  Hans Kristian Lien kom med et innspill til et navn han mener er plassert feil: Hynnlia.  
 

Det var enighet om følgende til neste møte: 
Administrasjonen/saksbehandler Johnny Høglien lager en saksutredning for de forslagene 
som Enge har framlagt, og forslaget fra Hans Kristian Lien til neste møte, slik at utvalgets 
medlemmer kan behandle saken. Utredningen må vise hvilke av forslagene utvalget har 
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avgjørelsesmyndighet i og hvilke forslag utvalget har uttalerett på i saker der Statens kartverk 
har vedtaksmyndighet i. Det må framgå tydelig hvilke saker som det vil måtte reises navnesak 
i, og hva det innebærer.  

4. Edgar Enge spurte om det var reist navnesak på Harlan og Søkkjelia. I følge 
saksbehandler er ikke navnesak reist, men at det skal gjøres.  

Med dette ble innkallingen/sakslista godkjent (kl 1250) 

Protokollen: 
Einar Moe påpekte at den utsendte protokollen fra forrige møte ikke var riktig når det gjaldt 
vedtaket i sak 4/17: klage på et vedtak i 2013 som gjaldt skrivemåter. Forslag til ny tekst i 
protokollen fra møtet 23.2.17 ble lagt fram skriftlig: 
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.  

 Med disse rettelsene ble protokollen godkjent. 
 
 
Orientering v/Johnny Høglien blant annet om hva endringen av skrivemåten -e/-æ vil innebære. 
Utvalget tar orienteringen til etterretning.  
 
 
 
Lisa Kramprud 
Leder 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

1/18 17/188     
  TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN I HAUGAN HYTTEOMRÅDE    
 
2/18 18/834     
  TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN FOR MOSÆTERTOPPEN FB9    
 
3/18 18/857     
  TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN INNENFOR 

REGULERINGSPLANEN "SÆTERBERGET" PÅ LISÆTRA  
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1/18   
TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN I HAUGAN HYTTEOMRÅDE   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I henhold til matrikkellovens §21, forskrifter §51 og lov om stadnavn, vedtar utvalg for 
stedsnavn følgende offisielle vegnavn med skriveform på veger for offisiell adressetildeling 
og annen offentlig bruk, på område «Haugan» og innenfor deler av reguleringsplanen 
«Haugan» planid 163, «del av Haugan» planid 201409 og «Haugan vest» planid 201507:  
 
Veg 1: Hauganvegen 
Veg 2: Jutulstadlykkja 
Veg 3: Hauganlia 
Veg 4: Blæsterfalla 
Veg 5: Kolgropa 
Veg 6: Hauganbrinken 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag. 
 
 
Vedtak: 
I henhold til matrikkellovens §21, forskrifter §51 og lov om stadnavn, vedtar utvalg for 
stedsnavn følgende offisielle vegnavn med skriveform på veger for offisiell adressetildeling 
og annen offentlig bruk, på område «Haugan» og innenfor deler av reguleringsplanen 
«Haugan» planid 163, «del av Haugan» planid 201409 og «Haugan vest» planid 201507:  
 
Veg 1: Hauganvegen 
Veg 2: Jutulstadlykkja 
Veg 3: Hauganlia 
Veg 4: Blæsterfalla 
Veg 5: Kolgropa 
Veg 6: Hauganbrinken 
 
 
2/18   
TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN FOR MOSÆTERTOPPEN FB9   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Utvalg for stedsnavn forslag til høring av vegnavn og skrivemåte innenfor reguleringsplanen 
«Mosætra FB9 « i sammenheng med offisiell adressetildeling i.h.t matrikkelloven §21 og Lov 
om stadnavn er:  
 
Veg 1: Kronrøysa 
Veg 2: Midtrøysa 
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Behandling: 
Det ble fremmet forslag om å endre skrivemåten til Mosetertoppen , siden dette er et nytt egennavn. 

Drøfting om skrivemåten på Veg 2: Midtrøysa eller Mellomrøysa.  

Veg1: Kronrøysa 
Veg2: Mellomrøysa 
Saken legges ut på høring og legges fram for utvalget i et nytt møte.  
 
Utvalgets endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Utvalg for stedsnavn forslag til høring av vegnavn og skrivemåte innenfor reguleringsplanen 
«Mosetertoppen FB9 « i sammenheng med offisiell adressetildeling i.h.t matrikkelloven §21 
og Lov om stadnavn er:  
 
Veg 1: Kronrøysa 
Veg 2: Mellomrøysa 
 
Saken legges ut på høring og legges fram for utvalget i et nytt møte.  
 
 
3/18   
TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN INNENFOR REGULERINGSPLANEN "SÆTERBERGET" PÅ 
LISÆTRA   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Utvalg for stedsnavn forslag til vegnavn og skrivemåte til høring innenfor reguleringsplanen 
«Sæterberget»   i sammenheng med offisiell adressetildeling i.h.t matrikkelloven §21 og Lov 
om stadnavn er:  
 
Veg 1: Øverlisætra  
 
Behandling: 
Utvalget fremmet følgende forslag: 
 
Veg 1: Bekkjedalen 
 
Saken legges ut på høring og legges fram for utvalget i et nytt møte.  
 
Flertallet stemte for Bekkjedalen. 
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Vedtak: 
Utvalg for stedsnavn forslag til vegnavn og skrivemåte til høring innenfor reguleringsplanen 
«Sæterberget»   i sammenheng med offisiell adressetildeling i.h.t matrikkelloven §21 og Lov 
om stadnavn er:  
 
Veg 1: Bekkjedalen 
 
Saken legges ut på høring og legges fram for utvalget i et nytt møte.  
 
 
 


