
Øyer kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Utvalg for stedsnavn 

 

Møtested: Møterom Åsta - Tingberg 
Møtedato: 20.04.2018 Tid: 12:00 - 14:00 

 
Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 26 81 13 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Orientering/status vedr navnesaker (vedtak i sak 4/17 i Utvalg for stedsnavn den 
23.02.2017) 
 
    
 
 
Lisa Kramprud 
Leder 
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TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN I HAUGAN HYTTEOMRÅDE 
 
 

Saksbehandler:  Johnny Høglien Arkiv: L32  
Arkivsaksnr.: 17/188     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/18 Utvalg for stedsnavn 20.04.2018 
 
 
Vedlegg: 

- Kartbilag med parsellinndeling og forslag til navn 
- Uttalelse fra Språkrådet datert 18.01.2018 
- Vedtak fra 1.gangs behandling den 10.02.2017 
- Vedtak fra 2.gangs behandling den 23.02.2018. 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Fremlegges i møte ved behov. 
 
  

3.gangsbehandling i utvalg for stedsnavn den 20.04.2018  
 
Sammendrag: 
Forslag til vegnavn og skrivemåte innenfor del av regulert område «Haugan» i sammenheng 
med offisiell adressetildeling i.h.t matrikkelovens §21 og Lov om stadnavn er:  
 
Veg 1: Hauganvegen 
Veg 2: Jutulstadlykkja 
Veg 3: Hauganlia 
Veg 4: Blæsterfalla 
Veg 5: Kolgropa 
Veg 6: Hauganbrinken 
 
 
Saksutredning: 
Det henvises til saksutredning til 1. gangs- og 2. gangs-behandling.  
Følgende høringsforslag fra vedtak i utvalg for stedsnavn den 23.02.2017- sak 3/17,  
har vært annonsert for offentlig høring i Lillehammer Byavis den 21.12.2017:  
 

Høring av navneforslag  
Adressetildeling i Øyer kommune 
 

Utvalg for stedsnavn i Øyer kommune, har i 
sammenheng med offisiell adressetildeling med hjemmel 
i matrikkelloven §21 og lov om stadnavn, vedtatt i US sak 
3/2017 å legge følgende navneforslag med navn og 
skrivemåte på veger ut på høring:  

Forslagene er:   
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-innenfor reguleringsplan/ hytteområde «Haugan»   
(6 stk veger) :  

Hauganvegen, Jutulstadlykkja, Hauganlia, 
Blæsterfallet , Kolgropa og Hauganbrinken.  
 
Navneforslagets øvrige dokumenter kan sees hos Øyer kommune 
 på Tingberg eller på kommunens hjemmesider under  

http://www.oyer.kommune.no/adressetildeling.433241.no.html  
Spørsmål kan rettes til avd.ing Johnny Høglien tlf 61 26 81 00 
00, eller sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325,  2636 
Øyer evt. postmottak@oyer.kommune.no. 
 
Høringsfristen er 22. januar 2018. 
 
 
Saksdokumenter har også vært utlagt på kommunens 
hjemmesider og på kommunens servicetorg.  
 
 
Høringsforslaget er oversendt Språkrådet, Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene  , som 
har gitt sine merknader den 19.01. 2018 i skjemaet nedenfor. 
 
 

Nr. Navneforslag Merknader fra stedsnavntjenesten 

1 Hauganvegen Haugan er eneste godkjente skrivemåte i SSR for naturnavnet som 
utgjør forleddet her. Når et navn i bestemt form inngår som forledd i et 
annet navn, faller som regel den bestemte endelsen bort, slik at vi ville 
vente formen Haugavegen eller Haugsvegen her. Kommunen skriver 
imidlertid at navnet Hauganvegen har vært brukt på veien i femti år. 
Skrivemåten Hauganvegen må derfor være grei.  

2 Jutulstadlykkja Ingen merknader.  Jutulstad er tilrådd skrivemåte for bruksnavnet som 
utgjør forleddet her.  

3 Hauganlia Ingen merknader, jf. Navn nummer1.  

4 Blæsterfallet Blæsterfalla er eneste godkjente skrivemåte for naturnavnet i SSR. Vi 

tilrår derfor skrivemåten Blæsterfalla for adressenavnet.  

5 Kolgropa Ingen merknader.  

6 Hauganbrinken  Ingen merknader, jf.nummer 1.  

 

 
Vurdering: 
Det har ikke kommet inn noen merknader til høringsforslagene etter at de har vært ute til 
offentlig høring.  
Vegnavnforslaget ser og ut til å være greit fra Språkrådets side, med unntak av Blæsterfalla 
som er eneste godkjente skrivemåte i SSR.  
Det overlates til språkkyndige og de som har et godt kjennskap til lokal nedarvet uttale i US 
å vurdere rette skriveform for navnene.    
Det anses unødvendig med ytterligere vurdering av navnene fra saksbehandlers side i saken. 
 
 
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:  
 

http://www.oyer.kommune.no/adressetildeling.433241.no.html
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Veg 1: Hauganvegen 
Veg 2: Jutulstadlykkja 
Veg 3: Hauganlia 
Veg 4: Blæsterfalla 
Veg 5: Kolgropa 
Veg 6: Hauganbrinken 
 
 
 
Ådne Bakke Johnny Høglien 
Rådmann 
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TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN FOR MOSÆTERTOPPEN FB9 
 
 

Saksbehandler:  Johnny Høglien Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/834     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/18 Utvalg for stedsnavn 20.04.2018 
 
 
Vedlegg: 

- Kartbilag med parsellinndeling for veger 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Legges frem i møte etter behov.  
 
Sammendrag: 
Forslag til vegnavn og skrivemåte til høring av vegnavn i hytteområde og reguleringsplanen 
Mosætertoppen FB9, i sammenheng med offisiell adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 
med forskrifter kap 12 og Lov om stadnavn er:  
 
Veg 1: Kronrøysa 
Veg 2: Midtrøysa 
 
 
Saksutredning: 
Som kommunens adressemyndighet i henhold til matrikkellovens § 21 med forskrifter kap 
12, skal det tildeles vegnavn og skrivemåte i.h.t Lov om stadnavn, på inndelte vegparseller 
for offisiell adressetildeling i Mosætertoppen FB9  hytteområde. Reguleringsplan er vedtatt 
24.11.2016, og har planid 201601. Området ligger rett nord-øst for Mosætra ved Søre 
Slåbekken og mot reguleringsplan «Mosætertoppen  FB8-1 og FB8-2»  der vegnavnet  
Måsåberget er tildelt i Øyer.  Planen grenser inntil Øyer statsalmennings grense i sør-øst.  
Tomter fradeles i hovedsak fra gnr 17 bnr 50, med grunneier Ola Erlend Kester Moe.   
 
For å finne frem til  navneforslag på vegparseller, er det bedt om navnforslag fra Einar Moe, 
som er lokalkjent og tidligere grunneier  og Jon Steinar Svegården som er grunneier av gnr 
16 bnr 1,  på  en mindre del i sør  innenfor reguleringplanen i sør.  
 
Navneforslag er kommet fra Einar Moe og er som følger:  
Som kjent er allmenningsgrensa gjennom fjellet markert med røyser, noen store oppmurte 
varder kalt Kronrøys og noen  mindre mellom kronrøysene kalt Mellomrøys. 
Disse gamle betegnelsene Kronrøys og Mellomrøys mener jeg gjerne kan sikres og tas inn  
bruk, og en god anledning vil være å ta de i bruk som vegnavn. 
FB 9 grenser opp mot allmenningsgrensa. Et steinkast sør for FB 9 ligger Kronrøys 12 i Øyer. 
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Forslag:   
Rød veg langs ytterkanten av FB 9 får navnet KRONRØYSA. 
Blå veg som er mellomliggende veg inne i feltet får navnet MELLOMRØYSA 
 
Det er ingen andre lokale navn i nærheten som "roper på" å bli brukt.  
Mvh Einar Moe 
 
Disse navneforslag er drøftet med Jon Steinar Svegården som synes det må være greie navn 
og ta i bruk.  Han har ingen andre forslag.  
Stadnavninnsamlinga fra 90-tallet har heller ingen flere navn å by på enn de som er 
registrert i SSR.  
Ingen andre navneforslag er foreløpig fremkommet.  
 
Vurdering: 
Å ta i bruk navn på geografiske og kulturhistoriske objekt, har lenge vært en god tradisjon 
for navnsetting av veger i Øyer.  Nærmeste er Vardvegen som er tildelt offisielt vegnavn i 
Hafjelltoppen hyttegrend og ligger langs almenningsgrensen.  Denne har sin navneårsak til 
vardene langs almenningsgrensen.   
 
Litt forklarende historie om almenningsgrenser og dens merkerøyser tatt ut fra Øyer 
fjellstyrets hjemmeside på internett:  
 

Gudbrandsdalskommisjonen 

De store fjellområdene hadde i alle tider tjent fjellbygdenes behov.  

Utover 1800 tallet oppstod behovet for en mer nøyaktig beskrivelse og 

avgrensning av allmenningene.  Ved kongelig resolusjon av 22. 

desember 1874 ble det nedsatt en kommisjon hvis mandat var å 

undersøke utstrekningen og beskaffenheten av Statens rettigheter til 

statsallmenningene i Gudbrandsdalen. 
  

Kommisjonen arbeidet i 8 år.  Den ferdige innberetning er datert 30. 

april 1882.  Innberetningen ble trykket i 1884, og er senere trykket på 

nytt. Det er brukt gotisk skrift.  Fjellstyret har derfor fått transkribert den 

del av kommisjonens arbeid som gjelder Øyer. 

Innhogd kongekrone på toppsteinen 

på kronvarden på Eldåhøgda.   

Kommisjonen sørget for at allmenningenes grenser ble tydelig merket.  Grensene ble gjerne lagt over 

lett gjenkjennelige punkt, som de høyeste fjelltoppene.  Der hvor grensen gjorde en knekk, ble det 

murt opp firkantede røyser, 2 alen (= ca 1,2 meter) i firkant ("kronrøyser").  På Toppen ble det satt en 

flat stein, med innhugget kongekrone.  Krona var vendt mot allmenningen. 

Mellom knekkpunktene ble det murt opp "mellomrøyser", disse var 1,5 alen (=ca 90 cm) i firkant.  På 

toppen ble det reist en flat sten med innhugget kryss.  Krysset vendte mot allmenningen.  Antallet 

mellomrøyser varierte med hvor langt det var mellom kronrøysene.  

Kommisjonen sørget også for at det ble tegnet kart over allmenningene.  Ut fra de metoder som var 

tilgjengelige, er dette meget nøyaktige kart.  Kartene er gode kilder til navnebruk, og de viser de gamle 

setervegene slik de var før bilvegene ble bygget.  Et av originalkartene oppbevares på 

fjellstyrekontoret.  Interesserte kan få kjøpe kopier, de er ubrettede og fine til å ramme inn. 
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Sitat slutt:  
 
 
Det vil ha egenverdi som kulturhistorie å bevare og ta i bruk navn fra fysiske objekter, som 
også er bevart og i bruk i dag.  
 
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 
 
 
 
Ådne Bakke Johnny Høglien 
Rådmann 
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TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN INNENFOR REGULERINGSPLANEN "SÆTERBERGET" PÅ 
LISÆTRA 
 
 

Saksbehandler:  Johnny Høglien Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/857     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/18 Utvalg for stedsnavn 20.04.2018 
 
 
Vedlegg: 

- Kartbilag med parsellinndeling.  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Fremlegges på møte etter behov.  
 
Sammendrag: 
Forslag  til høring av vegnavn og skrivemåte innenfor reguleringsplanen «Sæterberget» på 
Lisætra i sammenheng med offisiell adressetildeling i.h.t matrikkelloven §21 med forskrifter 
kap.12, og Lov om stadnavn er:  
 
Veg 1: Øverlisætra 
 
Saksutredning: 
Som kommunenes adressemyndighet i henhold til matrikkellovens § 21 med forskrifter kap. 
12, skal det tildeles vegnavn og skrivemåte i.h.t  Lov om stadnavn,  på vegparseller for 
offisiell adressetildeling innenfor reguleringsplanen « Sæterberget « planid 201406, vedtatt i 
kommunestyre den 27.08.2015.   
Planen ligger like ved «Øverlisætra»( SSR) eller «Øverli hemsætra» som eies av Erling 
Skjønsberg.  Opprinnelig delteiger i planen er fra grunneiendommene «Li nordre» og «Li 
oppigard».  Tomter i dag fradeles fra grunneiendommer gnr 28 bnr. 87 og gnr 27 bnr 17. ,  
tilhørende Vestsida eiendom AS.  
 
Det foreligger ikke detaljregulering/bebyggelsesplan for enkelte tunområder. Dette gir liten 
forutsigbarhet for dimensjonering av adressenummer og parsell-inndeling i 
adressesammenheng.  
 
Utbygging i område er godt i gang med tomtefradelinger, bygging av veger og hytteenheter,  
etter godkjent reguleringsplan med bestemmelser.  
 
For å finne frem i område vil man først komme inn fra Hornsjøvegen og så fra tidligere 
tildelte vegnavn Furtholoa  og Sæterberget i første deler,  og deretter innover mot 
Øverlisætra.   
 
Sæterberget som dette plangrunnlaget er kalt, er altså brukt tidligere for vegnavn i del av 
reguleringsplan »Lisætra2».  Denne nye planen burde nok hatt et annet navn siden det ikke 
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helt passer på stedet.  Det geografiske navnet Sæterberget ligger noe lenger sør på kart fra 
1920.   
 
For å finne frem til navneforslag på inndelte vegparseller, er det bedt om forslag fra Hans 
Kristian Lien som er lokalkjent i området.   
Han vegnavnforsalg er: Gauperekstet, Øverlisætra eller Bekkedalen.  
 
Hans forklaring til Gauperekstet er at gaupa hadde lett for å gå langs en rygg i område der.  
Etterledet –rekstet er før brukt som kjent uttrykk for sti eller «far» i Øyer, og er tidligere 
brukt på vegnavn i Hafjellomådet.  Forleddet Gaupe- er nok ellers brukt mange steder i 
landet.  
De andre forslag til navn er også selvforklarende.  
 
Har snakket med Johan Nordby som er tidligere grunneier i område.  
Han mener Øverlisætervegen eller Sæterbergmyra kan brukes, men foretrekker 
Øverlisætervegen.   Han mener forslaget Bekkedalen ligger noe lenger ned i området.  
 
Har også snakket med Gudbrand Skjønsberg.  
Han nevner også Brynssæterråket  kunne vært brukt selv om det nå blir veg.  
 
 Det er foreløpig ikke ellers kommet frem  flere  stedsnavn og velge i for adresseringsformål. 
   
Stadnavninnsamlinga fra 90-tallet har ingen flere navn å by på i område.  
 
Vurdering: 
Saksbehandler som fastsetter parsellinndeling i.h.t matrikkelovens adresseveileder, har vært 
noe i tvil om behovet eventuelt flere vegparseller for feltet da har 4.stk stikkveger.  
Hovedveg er vanskelig å definere. Dessuten noe usikkerhet om antall adresseenheter for 
hver tomt.  Flere vegnavn er allikevel vurdert unødvendig.  
Gjenfinning av adresseenheter lar seg nok best praktisk løse i adressesammenheng med kun 
et vegnavn med henvisningskilt av nummer (fra-til) inn og ut av stikkvegene.   
 
Ellers ingen nærmere vurdering av navneforslagene som diskuteres videre i US.  
  
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  
 
 
Ådne Bakke Johnny Høglien 
Rådmann 
 


