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REFERATSAK US MØTE 23.10.2019 - PÅKLAGEDE ADRESSENAVN  
 
 
Vedlegg: 
Klage fra Kartverket datert 20.09.2019 
 
Sammendrag: 
Det er mottatt en klage fra Kartverket 20.09.2019 på 17 vedtatte adressenavn i Øyer 
kommune. Klagen sammen med rådmannens kommentarer til videre behandling av klagen, 
legges frem som en referatsak for utvalget.  
 
Saksutredning/Forslag til løsning: 
Det ble i forbindelse behandling av sak «adressering i Øyer Statsallmenning» meldt inn til Kartverket 
og SSR, alle vedtatte adressenavn i Øyer kommune. 
  
I brev datert 20.09.2019 benytter Kartverket sin klagerett iht §12 i lov som stadnamn, og påklager 17 
adressenavn i Øyer kommune. I tillegg anbefaler de en retting av to adressenavn, for å oppnå en 
helhetlig skrivemåte av ord.  Kartverket mener de fleste adressenavna kommunen har valgt, er gode, 
lokale navn med en tilrådelig skrivemåte, men at noen av navna har fått en skrivemåte som ikke er i 
samsvar med primærnavnet, eller har en skrivemåte som bryter med andre av de særskilte 
bestemmelsene i stedsnavnloven eller forskriften.   

Klagen fra kartverket kan kategoriseres i følgende tre grupper, og hvor følgende løsning kan velges:  

1) Adressenavnet bryter med primærnavnet som er godkjent og tilrådd i SSR for: 
 Sundgårdsvegen 
 Bagstadvegen 
 Kramprudvegen 
 Vedumsvegen 
 Bådstølykkja 
 Fonstadvegen 
 Landgårdsvegen 
 Tårstadvegen 
 Kringelåsvegen 
 Baullstulvegen 
 Kjøyllåsvegen. 
 Skjennfjellvegen 

 
Rådmannens eksempler på løsning:  
- Adressenavnet må behandles på nytt med ny høring, og vedtak fattes i tråd med 

primærnavnet. For eldre adressenavn krever dette omadressering og omskilting.  
- Adressenavnet beholdes, og det må reises navnesak for primærnavnet. 

- Adressenavnet beholdes. Primærnavnet i SSR er åpenbart feil og må rettes.  



2) Adressenavnene er for like: 
 Kneiken og Kneika. 
 Tutterudbakken og Tuterudvegen 

 
Rådmannens eksempler på løsning:  
- Ett av navnene må behandles på nytt med ny høring, og nytt navn. Det endrede 

adressenavnet krever omadressering og omskilting.  

3) Feil i skrivemåte 
 Kveinnvegen 
 Baullstulvegen 
 Nord-Tretten vegen 
 Sør-Tretten vegen 

 
Rådmannens eksempler på løsning:  
- Adressenavnet må behandles på nytt med ny høring, og vedtak i tråd med anbefaling. For 

eldre adressenavn krever dette omadressering og omskilting.  
- Adressenavnet beholdes, og det må reises navnesak for primærnavnet. 
- Adressenavnet beholdes, og det må dokumenteres at anbefalingen er åpenbart feil.  

4) Anbefalt endring for lik skrivemåte 
 Klokkerstien og Klukkerjordet. Klokke/Klukke. 
 Bekkevegen og Bekkjedalen. Bekke/Bekkje.  

 
Rådmannens eksempler på løsning:  
- Ulik skrivemåte aksepteres.  
- Ene skrivemåten velges fremfor den andre. Omadressering av tilhørende adressenavn.   

 

Anbefalt prioritering og behandling av klage:  

Flere av adressenavnene som er påklaget ble fastsatt før lov om stadnamn trådte i kraft i 1991, 
skilting er gjennomført, og eierne av de tilknyttede eiendommer har forholdt seg til den gitte 
adressen i lang tid. For disse adressenavnene vil en endring i tråd med primærnavnet medføre en ny 
høringsrunde og omadresseringsprosess, som kan tenkes å være like omfattende som å reise 
navnesak på primærnavnet. Samtidig ser en at noe av adresseringen fra gammelt av, ikke er 
gjennomført i tråd med retningslinjene, som igjen kan være en god nok grunn for å velge 
omadressering.  

For andre adressenavn er det i løpet av behandlingen allerede mottatt tilbakemeldinger på at 
skrivemåten er godkjent fra navnekonsulent, eller så har utvalget allerede vedtatt at det skal reises 
navnesaker / dokumenterte at skrivemåten i SSR er feil.  

Det er derfor viktig at all historikken for de påklagede adressenavnene innhentes, og at 
konsekvensene for de ulike løsningene belyses best mulig, før disse tas opp til ny vurdering. Klagen 
av 20.09.2019 bør i tillegg deles opp, og rådmannen anbefaler at de påklagede adressenavnene i 
Øyer statsallmenning prioriteres først, slik at tildeling av vegadresser og skilting i Øyerfjellet kan 
fullføres.  



De påklagede adressenavnene som vil bli tatt opp til ny vurdering i neste møte blir da Baullstulvegen, 
Kjøyllåsvegen,og Skjennfjellvegen. Alle navnene vedtatt i US sak 6/12 møtedato 06.09.2012 og 
10.09.2012, og rådmannen har foreløpige kommentarer: 

- Skinnfjellvegen er vedtatt ifølge protokollen, mens den matrikkelførte adressen er 
Skjennfjellvegen. Det må bringes klarhet i hvorfor det ikke er samsvar.  

- Baullstulvegen og Kjøyllåsvegen har utvalget valgt å beholde adressenavnene til tross for 
merknad fra navnekonsulentene. Rådmannen anbefaler at utvalget allerede i dette møtets 
work shop «feil i stedsnavn» kan diskutere disse to navnene.  

 
Tildeling av vegadresser og skilting i Øyerfjellet krever store ressurser, og vil bli administrasjonens 
prioriterte oppgave. Deretter vil behandling av nye adressenavn prioriteres fremfor behandling av de 
påklagede adressenavnene. Likevel er det viktig at de klagen fra Kartverket følges opp så snart som 
mulig, for å oppnå en korrekt og mest mulig fullstendig adressering i Øyer kommune. Rådmannen 
har derfor foretatt en foreløpig prioritering av adressenavnene, og vedlegger en tabell som viser 
hvilke adressenavn som prioriteres først, samt hvilke foreløpige kommentarer til adressenavnene 
som er innhentet. 



Påklaget 
adressenavn 

Primærna
vn i SSR 

Godkjent i 
SSR før 1991 

Årsak til 
klage. 

Fagansvarlig 
foreløpige 
kommentar 

Behandlinge
n i US må 
avklares 

ESA nr Pri
ori
ter
ing 

Alt. løsning 

800
5 

Baullstulvegen  Bollstulen 
(seter) 

 
Ulik 
primærnavne
t 

Reise navnesak.    1 Navnesak eller 
endre vedtak i US. 

801
0 

Kjøyllåsvegen  Kjøllåsvege
n 

 
Skrivemåten 
Kjøyll 

Endre vårt vedtak 
til Kjøllåsvegen 
før skilting og 
adressering. Eller 
navnesak? 

   1 Navnesak eller 
endre vedtak i US. 

801
5 

Skjennfjellvege
n  

 Skinnfjellet 
 

Ulik 
primærnavne
t 

Omadressere til 
Skinnfjellvegen 
eller reise 
navnesak? 
Nedarvet uttale. 

Skinnfjellvegen 
iht protokoll, 
matrikkelført 
Skjennfjellvege
n. Hva 
stemmer? 

 1 Kontrollee vedtak 
først. Navnesak 
eller endre vedtak i 
US. 

203
0 

505
0 

Kneiken 
Kneika 

 
 For like navn Enig. Bør 

omadresseres.  
   2 

 
Omadressering 

598
5 

599
8 

Tutterudbakke
n  
Tuterudbakke
n 

Tutrud Tutrud, 
Tutruddalen, 
Tutrudkampen 

For like navn. 
Tutrud 
bruksnavn 

Enig. Her bør 
omadresseres.  

   2 Omadressering 
begge vegene. 
Navnesak for flere 
navn. 

506
0 

Kveinnvegen   
 

Skrivemåten 
kveinn 

     3 Samtykke til 
skrivemåte, eller 
om adressering 



507
0 

Landgårdsvege
n 

 Langgard  Ulik 
primærnavne
t 

Skrivefeil i SSR. 
Må kunne rettes. 
Forskjell på lang 
og land 

Rådmann 
foreslo 
Bruslievegen.U
S endret i 
møte er 
foreslått? 

08/1039 3 Rette i SSR, 
Navnesak eller 
omadressering 

601
0 

Tårstadvegen  Torstad Torstad 
bruksnavn 

Ulik 
primærnavne
t 

     3 Omadressering el. 
Navnesak. 

711
0 

Kringelåsvege
n 

 Kringleåsen 
 

Ulik 
primærnavne
t 

Skrivefeil i SSR. 
Må kunne rettes. 
Aldri hatt noe 
med Kringle å 
gjøre. 

   3 Rette i SSR, 
Navnesak el.  
omadressering 

538
0 

Nord-Tretten 
vegen  

  
 

Nord-
Trettenvegen 
rett 
skrivemåte 

  rådmann har 
foreslått Nord-
Trettenvegen. 
Endret i US 
møte eller 
føringsfeil? 

08/1039 3 Kontrollere vedtak. 
Innhente samtykke 
til skrivemåte el 
omadressere. 

589
0 

Sør-Tretten 
vegen 

  
 

Sør-
Trettenvegen 
rett 
skrivemåte  

  rådmann har 
foreslått Sør-
Trettenvegen. 
Endret i US 
møte eller 
føringsfeil. 

08/1039 3 Kontrollere vedtak. 
Innhente samtykke 
til skrivemåte el 
omadressere. 

419
0 

Bådstølykkja  Båtstø 
 

Ulik 
primærnavne
t 

     4 Navnesak eller 
omadressering 

441 Fonstadvegen  Fonnstad 
 

Ulik     10/691 4 Navnesak eller 



0 primærnavne
t 

omadressering 

311
0 

Bagstadvegen  Bakstad 
 

Ulik 
primærnavne
t 

    08/937 5 Navnesak el. 
omadressering 

317
0 

Kramprudvege
n 

 Kramperud 
 

Ulik 
primærnavne
t 

  Rådmann 
foreslo 
Kramperudveg
en. US endret i 
møte 
17.09.2008?  

08/937 5 Rette, Navnesak el 
omadressering 

329
0 

Vedumsvegen  Vedem Vedem, 
Vedemslia, 
Vedemsdalen, 
Vedemselva, 
Vedemsætra 

Ulik 
primærnavne
t 

  Rådmann 
foreslo 
Vedemsvegen. 
US endret i 
møte 
17.09.2008? 

08/937 5 Omadressering 
eller stor Navnesak 
for mange navn. 

289
0 

Sundgårdsveg
en 

 Sundgarden 
 

Ulik 
primærnavne
t 

     6 Navnesak el. 
omadressering 

201
5 

Klokkersien 
Klukkerjordet 

  
 

Bør velge 
Klukke eller 
Klokke 

  
 

 6 Beholde begge el. 
omadressering el, 
stor navnesak . 

411
0 
746
5 

Bekkevegen 
Bekkjedalen 

 
 

Bør enten 
velge Bekke 
eller Bekkje 

  
 

 6 Beholde begge el. 
omadressering el, 
stor navnesak . 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Referatene med rådmannens kommentarer tas til underretning 
 
 
Ådne Bakke Anja L. Nygård 
Rådmann


