
Øyer kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Utvalg for stedsnavn 

 

Møtested: Møterom Lyngen - Tingberg 
Møtedato: 23.10.2019 Tid: 10:00 - 12:00 

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 61101008/97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 

SAKSLISTE 
 

Protokoll fra møtet i Utvalg for stedsnavn 27.08.2019 
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

8/19 19/1181     
  TILDELING AV OFFISIELT VEGNAVN - PLANID 201206 -  TINGBERG VEST 

II 2 GANGS BEHANDLING 
  

 
9/19 19/1180     
  TILDELING AV OFFISIELT VEGNAVN - PLANID 201603 -  

HAMNINGA/SMØRLYKKJA 2. GANGS BEHANDLING 
  

 
10/19 19/988     
  REFERATSAK US MØTE 23.10.2019 - PÅKLAGEDE ADRESSENAVN    
 
 
 
Workshop – FJELLET 
Medlemmene forbereder seg hver for seg 
 
    
Lisa Kramprud 
Leder 
 

mailto:laila.odden@oyer.kommune.no
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TILDELING AV OFFISIELT VEGNAVN - PLANID 201206 -  TINGBERG VEST II 
2 GANGS BEHANDLING 
 
Saksbehandler:  Anja L. Nygård Arkiv: L32  
Arkivsaksnr.: 19/1181     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/19 Utvalg for stedsnavn 23.10.2019 
 
Vedlegg: 

- Saksutredning og vedtak fra 1. gangs behandling i US møtedato 27.08.19, sak 6/19 
- Uttalelsen fra Språkrådet datert 03.09.19.  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsplan med planid 201206 «Tingberg Vest II», KST-sak 70/13, møte 28.11.13. 
 
Sammendrag: 
Det er ikke fremkommet merknader til høringsforslaget Flatstulsrabben. I sammenheng med 
offisiell adressetildeling iht matrikkelloven §21, matrikkelforskrift kap. 12 og lov om stadnavn 
anbefales adressenavnet og skrivemåte vedtatt for veg innenfor reguleringsplan med planid 
201206 «Tingberg Vest II».   
 
Saksutredning: 
Tildeling av offisielt vegnavn for en veg innenfor reguleringsplan «Tingberg Vest II» med 
planid 201206.  Formålet i planen er boligtomter og en tomt med formål bolig/kontor.  
 
Vegen som skal tildeles vegnavn har adkomst fra Vestsidevegen. 

 
 
 
I møte 27.08.19 sak 6/19 i Utvalget for stedsnavn (US), ble følgende vegnavn med skrivemåte 
vedtatt lagt ut på høring: Flatstulsrabben. 
  
Følgende høringsforslag ble annonsert i Lillehammer byavis torsdag den 05.09.19:  
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Saksdokumentene har i tillegg ligget ute på kommunens hjemmeside under høringer, og 
vært tilgjengelige ved kommunens servicetorg. Det er ikke mottatt merknader innen 
høringsfristen 30.09.19. 
 
Høringsforslaget er oversendt Språkrådet, Stedsnavntjenesten for Østlandet og 
Agderfylkene, som har gitt sin tilbakemelding i brev datert den 03.09.19. 
 
Vurdering: 
Det er viktig å skille mellom valg av adressenavn og vedtak om skrivemåten for navnet. 
 
Valg av navn Flatstulsrabben:  
Ved valg av adressenavn anbefaler Kartverket i sin veileder at følgende prinsipper følges:  
- adressenavnet bør være unikt innenfor en kommune. 
- 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. 
- navnet bør være lett å skrive, lese og uttale. 
 
Samtidig anbefaler Kartverket at en ved valg av adressenavn bør unngå: 
- navn på nålevende personer. 
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- navn som er knyttet til tidsbestemte, politiske forhold. 
- navn som forbindes med et bestemt eierskap.  
 
Historiske navn, eldre stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie, er 
dermed navn som gjerne kan brukes som utgangspunkt for navngiving.  
 
US valgte i møte av 27.08.19 Flatstulsrabben som adressenavn for vegen i ett boligområde 
som er fradelt gardsbruket Flatstulen. Boligområdet ligger langs en grusrygg som ofte er 
omtalt som Rabben. Valgt navn beskriver stedet, garden boligområdet er delt fra, og ivaretar 
stedets kulturhistorie meget godt. Samtidig er det ikke tildelt adressenavn i Øyer kommune 
som kan forveksles med Flatstulsrabben, og valgt navn er således unikt. Navnet vurderes å 
være i tråd med alle retningslinjene Kartverket anbefaler i sin adresseveileder.  
 
Skrivemåten Flatstulsrabben:  
Ved fastsettelse av skrivemåten for et stedsnavn må § 4 i Lov om Stadnavn følges. 
Hovedregelen er å ta utgangspunkt i nedarvet, lokal uttale, og normere etter gjeldende 
rettskrivingsprinsipper i Norsk. Skrivemåten skal ikke skygge for meningsinnholdet i navnet. 
Dersom primærnavnet i adressenavnet har en godkjent og tilrådd skrivemåte i 
stedsnavnregisteret (SSR), skal denne skrivemåten være retningsgivende for skrivemåten av 
adressenavnet.  
 
Det er godkjent og tilrådd navneobjektene Flatstulen og Flatstulsbakken i SSR, begge har 
skrivemåten Flatstul. Navnet Flatstulen er navnet på gården, som navnet fra opprinnelig er 
brukt på. Forleddet i adressenavnet følger derav primærnavnets skrivemåte.  
Navneobjektene knyttes sammen med Flatstuls. Dette samsvarer med Flatstulsbakken som  
har samme sammensetningsmåte. -s er også en godt innarbeidet sammensetningsmåte for 
andre ulike adressenavn i Øyer kommune. 
 
Høringsuttalelser 
Det er ikke innkommet merknader til valg av navn eller skrivemåte innen fristen 30.09.19.  
Språkrådet godkjenner i sin uttalelse av 03.09.19 skrivemåten Flatstulsrabben, og har ingen 
kommentarer ut over de som er nevnt i vurderingen.  
 
Valg av navn og vedtatt skrivemåte Flatstulsrabben anbefales. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
For offisielle adressetildeling og annen offentlig bruk, vedtar utvalg for stedsnavn (US) iht. 
matrikkellovens §21, forskriftene §5 og lov om stadnavn, følgende offisielle vegnavn med 
skrivemåte, på veg i reguleringsplanen , planid 201206 «Tingberg vest II» :  
 
Vegnavn: Flatstulsrabben 
 
 
Ådne Bakke Anja L. Nygård 
Rådmann 
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TILDELING AV OFFISIELT VEGNAVN - PLANID 201603 -  HAMNINGA/SMØRLYKKJA 
2. GANGS BEHANDLING 
 
Saksbehandler:  Johnny Høglien Arkiv: L32  
Arkivsaksnr.: 19/1180     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/19 Utvalg for stedsnavn 23.10.2019 
 
 
Vedlegg: 

- Kartbilag med parsellinndeling og forslag til navn 
- Saksutredning og vedtak fra 1.gangsbehandling den 27.08.2019 
- Språkrådets høringssvar datert den 03.0.9.2019 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Fremlegges i møte ved behov. 
 
2. gangsbehandling  i utvalg for stedsnavn.  
 
Sammendrag: 
Forslag til vedtak på vegnavn med  skrivemåte innenfor reguleringsplanen «Planid 201603, 
Hamninga – Smørlykkja» vedtatt av kommunestyre den 19.04.2018 sak 28/18, i 
sammenheng med offisiell adressetildeling i.h.t matrikkelloven §21 forskrifter §51 og lov om 
stadnavn er:  
Veg 1: Smørlykkja 
 
 
Saksutredning:  
Det henvises til saksutredning i til 1.gangsbehandling i utvalg for stedsnavn den 27.08.2019 
saknr 5/19.  
Følgende høringsforslag til vegnavn og skrivemåte fra vedtak den 27.0.82019, har vært 
annonsert i Lillehammer BY-avis torsdag den 5.september 2019:  
 
Høring av vegnavnforslag  
Adressenavn 
 
Utvalg for stedsnavn i Øyer kommune, har i 
sammenheng med offisiell adressetildeling med 
hjemmel i matrikkelloven §21 og lov om stadnavn, 
vedtatt den 27/08-2019 i US sak 5/19 og 6/19 å legge 
følgende navneforslag med navn og skrivemåte på 
veger ut på høring:  
Forslagene er:   
-innenfor reguleringsplaner: 
- Planid 201603«Hamninga/Smørlykkja»   
Veg1: Smørlykkja 
-Planid 201206 «Tingberg vest II» 
Veg1: «Flatstulsrabben» 
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Navneforslagets øvrige dokumenter kan sees hos Øyer kommune 
 på Tingberg eller på kommunens hjemmesider under høringer. 
  
Spørsmål kan rettes til Johnny Høglien el Anja Nygård  
tlf 61 26 81 00, eller sendes Øyer kommune, Kongsvegen 
325,  2636 Øyer evt. postmottak@oyer.kommune.no. 
 
Høringsfristen er 30.september 2019. 
 
 
Saksdokumenter har også vært utlagt  på kommunens hjemmesider under høringer og utlagt 
på kommunens servicetorg.  
Høringsforslaget er oversendt Språkrådet, Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene 
, som har gitt svarbrev datert den 03.09.2019 deres ref 16/396-9/LLH. 
 
 
Vurdering:  
Det har ikke kommet inn andre forslag eller merknader til navneforslag med skrivemåte 
innenfor høringsfristen som var 30.september. 
Språkrådet har ingen merknader , og skriver at: - navnet ikke er registrert i SSR, er tydeligvis 
kjent og brukt lokalt, og at skrivemåten er uproblematisk.  
 
Navneforslaget tilfredsstiller alle generelle prinsipper i adresseveilederens pkt 6.6, og spesielt 
at navnet skal passe på stedet og har vært brukt der i lengre tid.  
Navnet er allerede tatt i bruk av utbygger i prospektet for boligfeltet på nettadressen 
www.smørlykkja.no  
 
Det anses unødvendig med ytterligere vurderinger av navnet fra saksbehandler.  
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 
I henhold til matrikkellovens §21, forskriftene §5 og lov om stadnavn, vedtar utvalg for 
stedsnavn (US)  følgende offisielle vegnavn med skrivemåte på veg for offisielle 
adressetildeling og annen offentlig bruk, i reguleringsplanen , planid 201603 «Hamninga- 
Smørlykkja» vedtatt den 19.04.2018:  
 
Vegnavn: Smørlykkja 
 
 
 
Ådne Bakke Johnny Høglien 
Rådmann 
 

http://www.sm%C3%B8rlykkja.no/
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REFERATSAK US MØTE 23.10.2019 - PÅKLAGEDE ADRESSENAVN 
 
 
Saksbehandler:  Anja L. Nygård Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/988     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/19 Utvalg for stedsnavn 23.10.2019 
 
 
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.  
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- 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.  
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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 
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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
0 

Fonstadvegen  Fonnstad   Ulik 
primærnavne
t 

    10/691 4 Navnesak eller 
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 

08/937 5 Omadressering 
eller stor Navnesak 
for mange navn. 
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17.09.2008? 

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 
 


