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MØTEPROTOKOLL 
 

Utvalg for stedsnavn 
 

Møtested: Tingberg – møterom Åsta     
Møtedato: 23.02.2017 Tid: 13:00 - 16:00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Lisa Kramprud  
Nestleder Per Nermo  
Medlem Gudmund Sveen Forfall 
Medlem Hans Kr. Lien  
Medlem Edgar Enge  
Medlem Einar Moe  
Medlem Anders Hagen  
 
 
Merknader:  
Dessuten møtte Tor Falk og Johnny Høglien som også førte protokollen. 
 
Leder har bedt om at alle papirer sendes pr post til alle – ikke pr e-post til noen og pr post til 
noen. Det er mer ryddig at vi får papirene samtidig og at vi får dem på samme måten, siden 
alle i utvalget ikke har e-post .   
Ellers ingen merknader til innkallingen. 
 
Ingen merknader til sakslista. 
 
Einar Moe foreslo to endringer av tekst i protokollen fra forrige møte (10.02.2017): 
- Sak 1/17 Leder for utvalget foreslo at saken utsettes.  

- Sak 2/17 Leder konstaterte at utvalget ikke var vedtaksført på grunn av inhabilitet og 
forfall. Saken utsettes til nytt møte torsdag den 23/02-2017.Begge forslagene til Einar Moe 
ble støttet av alle og endringer vedtatt. 
Ellers ingen merknader til protokollen fra møte i utvalget den 10.02.2017. 

 

Lisa Kramprud 
Leder 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

3/17 17/188     
  TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN I HAUGAN HYTTEOMRÅDE    
 
4/17 13/1115     
  ADRESSETILDELING I FJELLET - KLAGE PÅ VEDTAK I UTVALG FOR 

STEDSNAVN  
Klager: Øyer fjellstyre 
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3/17   
TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN I HAUGAN HYTTEOMRÅDE   
 
1.gangsbehandling møte i utvalg for stedsnavn den 10.02.2017 – sak 1/17 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Utvalg for stedsnavn forslag til vegnavn og skrivemåte til høring innenfor reguleringsplanen 
«Haugan» ved Lisætra i sammenheng med offisiell adressetildeling i.h.t matrikkeloven  §21 
og Lov om stadnavn(stadnavnlova) er:  
 
Veg 1:  Hauganvegen 
Veg 2:  Jutulstadlykkja 
Veg 3:  Hauganlia 
Veg 4:  Jernvegen 
Veg 5:  Kullgropa 
 
Eli Eriksrud Johnny Høglien 
Konstituert rådmann 
 
Behandling/vedtak i Utvalg for stedsnavn den 10.02.2017 sak 1/17 
 
Behandling: 
Etter drøftelser ble Per Nermo vurdert inhabil. Per Nermo fratrådte møtet. 
 
Nytt kartvedlegg med justerte parsellinndelinger ble fremlagt av saksbehandler, etter en 
nærmere detaljert gjennomgang av foreliggende reguleringsplaner, 
reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og bebyggelsesplaner. Endring er også forelagt 
utbyggere i området. 
 
For å få en hensiktsmessig parsellinndeling ble rådmannens innstilling endret til også å 
gjelde forslag til navn på ny parsell veg nr 6. 
 
Forslag til vegnavn på veg 1 og veg 2 ble fremsatt av Hans Kr. Lien: 
«Veg 1: Haugan nedre og veg 2: Haugan øvre. 
 
Vegforslagene samlet med adkomstløsninger, bom og navn etc ble drøftet. 
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Leder for utvalget foreslo at saken utsettes til behandling til nytt møte den 23.02.2017. 
Utvalget var ikke vedtaksføre pga forfall og inhabilitet. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til møte i utvalg for stedsnavn den 23.02.2017. 
 
 
 
2.gangsbehandling møte i utvalg for stedsnavn den 23.02.2017 – sak 3/17 
 
 
Behandling: 
Vurdering av habilitet Per Nermo: 

Etter førstegangsbehandling av saken den 10/2-2017, har leder konferert med både 
rådmannen og med jurist hos fylkesmannen.  

Leders forslag om at Per Nermo er habil til å delta i behandlingen av saken ble enstemmig 
vedtatt. 

Per Nermo fremmet følgende forslag til veg 1 og veg 2: 
«Den nedre veien (veg 1 ) inn (gml.skogsbilvei) kalles Haugan nedre (eller nedre Haugan). 
Den øvre veien (veg 2) , den som ble bygd i sommer,  kalles Haugan øvre (eller øvre Haugan). 
Jutulstadlykkja vil da være ledig og kan brukes på det feltet som Gade har kjøpt nå av 
Jutulstad. Det ligger mellom der det bygges ut nå og Hornsjøvegen ved nettopp 
Jutulstadlykkja». 

Det ble først stemt over forslagene til veg 1 og veg 2: 
Rådmannens forslag til navn til høring på veg1: Hauganvegen og veg 2: Jutulstadlykkja,  ble 
vedtatt med 4 mot 2 stemmer.  

Rådmannens forslag til navn på veg 3 : Hauganlia ble enstemmig vedtatt.  

Einar Moe fremmet følgende  forslag til veg 4:  
«Veg 4 kalles Blæsterfallet. Navnet er brukt som stednavn i området fra før».  

Rådmannens trakk sitt forslag. 

Einar Moes forslag til navn på veg 4: Blæsterfallet ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til navn på veg 5 med skrivemåten Kolgropa ble enstemmig vedtatt.  

Rådmannens forslag til navn på veg 6: Hauganbrinken ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Vedtak: 
Utvalg for stedsnavn forslag til vegnavn og skrivemåte til høring,  innenfor regulert 
område «Haugan» i sammenheng med offisiell adressetildeling i. h. t. matrikkelloven §21 
og Lov om stadnavn er: 
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Veg 1: Hauganvegen 
Veg 2: Jutulstadlykkja 
Veg 3: Hauganlia 
Veg 4: Blæsterfallet 
Veg 5: Kolgropa 
Veg 6: Hauganbrinken 
 
 
 
4/17   
ADRESSETILDELING I FJELLET - KLAGE PÅ VEDTAK I UTVALG FOR STEDSNAVN  
 
 
1.gangsbehandling møte i utvalg for stedsnavn den 10.02.2017 – sak 2/17  
Klager: Øyer fjellstyre 
  
Konklusjon: 
Rådmannen kan ikke se at det foreligger noen formelle forhold som tilsier at det er 
nødvendig å endre vedtak fattet av i utvalg for stedsnavn i Øyer kommune den 09.10.2013 i 
sak 1/13. Vedtaket kan derfor oppretteholders slik det foreligger i saken. 
 
Med henvisning til at navnesaker ofte er sterkt knyttet til lokal kunnskap og lokal forståelse 
av hvordan navn skal skrives, finner rådmannen det riktig å legge saken fram uten forslag til 
vedtak. 
 
Behandling/vedtak i Utvalg for stedsnavn den 10.02.2017 sak 2/17 
 
Behandling: 
Leder konstaterte at utvalget ikke var vedtaksført på grunn av inhabilitet og forfall. Saken 
utsettes til nytt møte torsdag den 23/02-2017. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til møte i utvalg for stedsnavn den 23.02.2017. 
 
 
2.gangsbehandling møte i utvalg for stedsnavn den 23.02.2017 – sak 4/17 
 
Sammendrag av klage:  
Den 19.11.2013 hadde Øyer fjellstyre møte og der ble det utformet en klage på kommunalt 
vedtak utvalg for stedsnavn den 09.10.2013 i sak 1/13 - ESA -sak 12/905.  

Klagen gjelder flere forhold: 

1.Fjellstyret beklager måten navneutvalget har arbeidet med denne saken.  

2.Vedtatt skrivemåte på endingen sæter og ikke seter som fjellstyret mener er rett 
skrivemåte.   
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3.Vedtatt skrivemåte Akksjø med to kk og ikke med en k som fjellstyret mener er rett 
skrivemåte .  

4.Vedtatt skrivemåte Vedemsbua og ikke Veemsbua som fjellstyret mener er rett skrivemåte 
 
Behandling: 
Vurdering av habilitet Edgar Enge: 

Edgar Enge er fjelloppsyn og daglig leder av Fjellstyret i Øyer, og har deltatt i 
saksbehandlingen i fjellstyret i 2012, bla høringsinnspillet og i utformingen av fjellstyrets 
klage.   

Enge har selv tatt opp sin habilitet med ordfører, som har konsultert fylkesmannen. 
Leder i utvalget fremmet forslag om at Edagar Enge er inhabil i henhold til forvaltningsloven 
§ 6 første ledd bokstav a. Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
Edgar Enge fratrådte møte.  

Behandling av klagesaken:  
Einar Moe fremmet følgende forslag:  

1. «Utvalget legger ikke til grunn at foreligger feil i saksbehandling, men registrerer 
likevel at fjellstyres anmodning om utsettelse ikke synes være behandlet eller stemt 
over. 

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

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

Det ble stemt over Einar Moes forslag punkt for punkt: 

Punkt 1: Einar Moes forslag ble enstemmig vedtatt og klagen avvises. 

Punkt 2: Einar Moes forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer og klagen tas til følge. 

Punkt 3: Einar Moes forslag ble enstemmig vedtatt og klagen avvises. 

Det ble så stemt over punkt 4 i klagen: 
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 tilkommet nye opplysninger som tilsier at det er grunn til å støtte klagen og klagen 
avvises.  

 
Vedtak: 
 

1. Fjellstyret beklager måten navneutvalget har arbeidet med denne saken. Utvalget 
kan ikke se at det foreligger noen formelle saksbehandlingsfeil eller forhold som 
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tilsier at det er grunn til å støtte klagen og klagen avvises.  
 

2. Vedtatt skrivemåte på endingen seter som fjellstyret mener er rett skrivemåte.  
Utvalget har dermed med knapt flertall tatt klagen til følge og gått inn for å endre en 
godkjent skrivemåte.  Saken må dermed oversendes til språkrådet, kartverket evt 
klagenemd  som navnesak for endelig vedtak.   
 

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

4. Utvalget for stedsnavn har tatt klagen til følge ved at Fjellstyrets skrivemåte 
Veemsbua ble enstemmig vedtatt. Navnevedtaket sendes til høring i.h.t 
stadnavnloven, og sendes som navnesak til kartverket da skrivemåten ikke er i 
samsvar med SSR. 
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