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PLANID 201711 - HØRING AV OFFISIELLE VEGNAVN - MUSDALSÆTER HØSVEA  
 
 
Vedlegg: 

1. Kartbilag med parsellinndeling veg 1, veg 2 og veg 3. 
2. Møteprotokoll fra ROS den 10.06.2022 
3. Samlet saksfremstilling ROS 10.06.2022 - innhente navneforslag 19 veger 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Tilråding fra «Språkrådet» den 24.08.2022. 

Fremlegges ved behov på møte.  
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår at det innenfor reguleringsplan, planid 201711 «Musdalsæter 
Høgsvea», legges ut følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med 
offisiell adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
 
Veg 1: Hongsgutua 
Veg 2: Mustjønnlia 
Veg 3: Høgsvea 
 
Saksutredning: 
Som kommunens adressemyndighet i henhold til matrikkellovens §21 med forskrifter kap 
12, skal det tildeles vegnavn med skrivemåte i.h.t Lov om stadnavn på definerte 3 stk nye 
vegparseller for offisiell adressetildeling med definert beliggenhet innenfor 
reguleringsplanen «Musdalssæter Høgsvea»  med med planid 201711, vedtatt i KS den 
17.06.2021 Arkiv sak 17/1844 
 
Alle parsellene har avkjøring fra «Djupdalvegen» offisielt vedtatt i utvalg for stedsnavn (US) 
Sak 10/122 arkiv sak 12/904 den 12.12.2012, men Djupdalsvegen som navn  har en lengre 
historie.  
 
Adresseparsellene ligger innenfor den gamle teigen til Skov, Hong søndre ,  Hong 
nordre(Nordistuen), Vasserud øvre(Oppistuen), Vasserud nedre(Neristuen),  Aurom og 
Lagetun.  
 
Nærmeste og tidligere tildelte vegnavn i område er ellers Auromsguta, Skybergsguta, 
Vassrudgutua og Søre Grønåsvegen. Alle vedtatt den 12.12.2012 Us sak 10/12 arkiv sak 
12/904.  
 
 



 
 
 
Prosess:  
Det er utsendt brev med kart og info fra stadnavninnsamlinga i 1994 og SSR, til 
grunneiere/festere langs parsellen den 12.05.2022, med tanke på innhenting av 
navneforslag og lokalhistorisk kunnskap tilknyttet parsellene.   
Følgende grunneiere er tilskrevet: Johannes Vasrud, Erik Lageton, Kjersti Stein, Birgit 
Wasrud, Ola Håkon Sætha Ourom, Stein Ingvald Vasrud, Torgeir Nordlien, Elin Hong, Stian 
Nordlien og Ouden Wasrud.     
 
I møtet i rådgivende organ for stedsnavnsaker den 10.06.2022, ble navneforslag fremsatt av 
Ola Håkon Sætha Ourom, som hadde drøftet forslagene internt i felleskap for 
hytteområdet.  
Forslagene var:  
Veg 1:  Hongsgutua 
Veg 2:  Mustjønnlia 
Veg 3: Høgsvea 
 
Forslagene ble  drøftet og behandlet i rådgivende organ for stedsnavnsaker (ROS) i møte 
den 10.06.2022.   
Det fremkom ingen andre forslag på møte.  
 
ROS sitt høringsforslag ble derfor vedtatt å være:  



Veg 1:  Hongsgutua 
Veg 2:  Mustjønnlia 
Veg 3: Høgsvea 
 
Navneforslaget som ble vedtatt i ROS som høringsforslag er oversendt språkrådet for 
kommentarer den 18. juli 2022.  
 
Svar fra språkrådet, er mottatt den 25.08.2022 i brev datert 22.08.2022. 
 Følgende kommentarer har de kommet med : 
Veg1: Hongsgutua. Veien ligger ikke i tilknytning til gården Hong, og navnet blir derfor 
misvisende. Kommunen bør finne et annet navn på denne vegen.  
Veg 2: Ingen merknader. Mustjønnet er vedtatt skrivemåte for naturnavnet som utgjør 
forleddet her, og bortfall av bestemt endelse i sammensetning (Mustjønn-) er i samsvar med 
vanlig norsk navnelaging.  
Veg 3: Høgsvea. Ingen merknader. Høgsvea er eneste godkjente skrivemåte for naturnavnet 
i sentralt stedsnavnregister (SSR) 
 
Vurdering: 
Generelle prinsipper i adresseveileder pkt 6.6 er som følger:  
De foreslåtte adressenavn må anses være gode og varige og forhold til matrikkelovens og 
stadnavnlovens intensjon, formål og prinsipper. Navneforslagene tilfredsstiller også alle 
generelle prinsipper i adresseveileder pkt 6.6: 
Utdrag fra veileder: Ved valg av navn bør følgende prinsipper gjelde: 
 

- Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering 
- Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen 
- Navnet bør passe på stedet 
- Navnet bør ikke virke støtende eller komisk 
- Navnene bør være varierte 
- Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale 

 
Å ta i bruk navn på geografiske og kulturhistoriske objekter, har lenge vært en god tradisjon 
for navnsetting av veger i Øyer kommune.  
 
Kommunedirektøren mener de forslåtte navnene føyer seg inn i rekken av tidligere gode 
geografiske vegnavn som tidligere er vedtatt i dette hyttefeltet på Musdalsæter.  
Mustjønnlia henviser til at vegen går inn mot Øvre- og Nedre- Mustjønnan som er påskrevet 
i det gamle historisk kartet fra 1920, og finnes i SSR.  
Det samme gjelder for forslaget Høgsvea som går forbi det geografiske navnet Høgsvea.  
Dette er også plasser i SSR.  
Språkrådet mener Hongsguta er misvisende, men kommunedirektøren mener forleddet 
Hong- henspeiler til de gamle teigene i området, og som tidligere ikke har vært kommentert 
fra språkrådet. Bruk av gårdsnavnene fra bygda med andre leddet «-gutua», skaper også 
variasjon i andre leddet og er tilknyttet område.  
Eneste usikre ved bruk av Hongsguta er at kommunedirektøren mener og ha hørt navnet i 
bruk på en tidligere vegforbindelse gjennom Hongsgardene mellom Musdalvegen og 
Polavegen. Dette kan i tilfelle være uheldig.  



Dette ble fremsatt i ROS sitt møte, men ikke avklart.  
 
De foreslåtte navnene fra ROS , mener kommunedirektøren tilfredsstiller alle generelle 
prinsipper, og alle aktuelle gjeldende paragrafer i «Lov om stadnavn».  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplan, planid 201711 «Musdalssæter- 
Høgsvea», følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
 
Veg 1: Hongsgutua 
Veg 2: Mustjønnlia 
Veg 3: Høgsvea 
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