ØYER KOMMUNE

Bygg, Areal, Geomatikk

Til:
Gerd Marit Pedersen
Karin Sagmoen
Fredin Wiker
Steinar Ødegård
Vidar Ødegård
Astrid Høyesveen
Saksnr:. 21/1647-1

Arkivkode: REGPL 201904

Dato: 12.05.2022

Saksbehandler: Berit Indbjør Larsen

FORSLAG TIL VEGNAVN INNENFOR REGULERINGSPLAN - planid. 201904 Roåker Hyttegrend
Kommunen velger navn som skal brukes til adresse, jf. matrikkelforskriften § 51 første ledd,
og i den forbindelse innhentes navneforslag fra grunneiere i området.
Vedlagt er kart med parsellinndeling for nye veger innenfor planid. 201904 Roåker
Hyttegrend. Området ligger langs Roåkervegen, og det vil bli opprettet en ny veg i området
som vi ønsker navneforslag på.
Fra Stadnavninnsamlingen i 1994 ble det registrert følgende navn:
Kommunen mangler listen over navn som er samlet inn i 1994, så vi ser dessverre ikke hvilke
navn det gjelder. Men nedenfor er et kart som viser hvor det er innhentet navn.
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I Stadnamnregisteret er Roåkervegen, Slåbakkhaugen og Hundrelassmyra registrert. For søk i
Stadnamnregisteret se https://kartverket.no/til-lands/stadnamn/sok-stadnamn-i-kart.

I nærheten av området er det fra tidligere tildelt følgende vegnavn:
Roåkervegen, Langmyrvegen, Abbortjønnvegen, Slåa og Midtgrenda.
Tilbakemelding fra deg:
Dersom du har navneforslag til veg 1 ved Haugan Vest 2, ber vi om at dette sendes oss snarest
og innen 01.06.22.
Navneforslaget vil bli forelagt Rådgivende organ for Stedsnavnsaker som vurderer alle
navneforslag og kommer med sin anbefaling. Deres neste møte er 10.06.22. Skrivemåten av
vegnavnet skal deretter godkjennes av Språkrådet, før valgt navn blir vedtatt lagt ut på høring
av Plan og Miljø utvalget.
Vi har tilskrevet følgende grunneiere/festere:
Gerd Marit Pedersen, Karin Sagmoen, Fredin Wiker, Steinar Ødegård, Vidar Ødegård og Astrid
Høyesveen.
Med hilsen
Berit Indbjør Larsen
Rådgiver deling/matrikkel

Kopi er sendt Rådgivende organ i stednavnsaker.
Dette brevet er godkjent med elektronisk signatur
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Informasjon om regler for skrivemåte av navn, og valg av adressenavn:
Skrivemåten av stedsnavn
Regler om skrivemåten av stedsnavn er nedfelt i lov om stadnamn § 4 som sier at det ved fastsetting av
skrivemåten skal tas utgangspunkt i den nedarvede uttalen. Skrivemåten skal følge gjeldende
rettskrivingsprinsipp for norsk. Har skrivemåten vært lenge i bruk, og er vel kjent og innarbeidd, kan en
fravike gjeldende rettskriving og rettskrivingsprinsipp.
Når det samme navnet er brukt om ulike navneobjekt, skal den skrivemåten som er brukt for det
navneobjektet navnet opprinnelig ble brukt om, som hovedregel være retningsgivende for skrivemåten
for de andre navneobjektene.

Valg av adressenavn:
Adressenavnet er sammen med adressenummeret det konkrete og synlige uttrykket for adressen. Det
er viktig å etablere gode og varige navn. Det er viktig å ivareta navnevernet, slik det blir pekt på i § 3 i
lov om stadnamn. Ved valg av navn bør følgende prinsipper gjelde:
-

-

Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale.
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.
Det skal ikke være samme adressenavn to steder i kommunen.
Adressenavn skal ikke kunne forveksles i skrivemåte eller uttale med andre adressenavn i
kommunen.
Navnet bør ha en praktisk og enkel skrivemåte, jf. § 1, første ledd i stedsnavnloven.
Navnet bør ikke inneholde navn på nålevende personer. Det bør gå 5–10 år etter en persons
død før navnet eventuelt tas i bruk. Navn på personer skrives slik personen selv skrev det. Folks
omdømme endrer seg over tid. Generelt bør kommunen begrense bruken av personnavn (Vær
særlig tilbakeholden med skrivemåter som ikke er i samsvar med norske
rettskrivingsprinsipper.)
Kategorinavn (av typen Ekornvegen og Gaupefaret eller Flintveien og Granittveien) kan brukes
der det er hensiktsmessig. Slike navn får lett et stereotypt preg og bør ikke overdrives.
Kommunen bør unngå navn som er så like at de kan forveksles, enten det gjelder i skrift eller
uttale, f.eks. Bakkavegen/Bakkeveien. Eventuelle gruppenavn eller navn som assosieres med
hverandre, som Blåbærtoppen, Blåbærvegen og Blåbærstubben, bør legges til samme
geografiske område.

Nærmere råd om god navnepraksis finnes i Adresseveileder kap. 6 Stedsnavn og navnebruk i adresser .
https://kartverket.no/eiendom/adressering/kommunen-som-adressemyndighet/adresseveilederhandbok#heading-16349
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