
Øyer kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Utvalg for stedsnavn 

 

Møtested: Møterom Lyngen - Tingberg 
Møtedato: 28.05.2019 Tid: 12:00 - 15:00 

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 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

1/19 18/834     
  TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN FOR MOSÆTERTOPPEN FB9    
 
2/19 18/857     
  TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN INNENFOR REGULERINGSPLANEN 

"SÆTERBERGET" PÅ LISÆTRA  
  

 
3/19 19/988     
  STATUS SAKER MED FRAMDRIFTSPLAN    
                      Sakspapirene ettersendes i løpet av et par dager. 
 
 
 
 
Lisa Kramprud 
Leder 
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TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN FOR MOSÆTERTOPPEN FB9 
 
 
Saksbehandler:  Johnny Høglien Arkiv: L32  
Arkivsaksnr.: 18/834     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/19 Utvalg for stedsnavn 28.05.2019 
 
 
Vedlegg: 

- Kartbilag med parsellinndeling og forslag til navn. 
- Saksutredning og vedtak fra 1.gangsbehandling den 20.04.2018 
- Språkrådets høringssvar datert 03.05.2019. 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Fremlegges i møte ved behov.  
 
 
2.gangsbehandling i utvalg for stedsnavn den 28.mai 2019.  
 
Sammendrag: 
Forslag til vegnavn og skrivemøte innenfor Planid 201601 «Mosetertoppen FB9» vedtatt KS 
den 24.11.2016, i sammenheng med offisiell adressetildeling i.h.t matrikkelloven §21, 
forskrifter §51 og Lov om stadnavn er:  
 
Veg 1: Kronrøysa 
Veg 2: Mellomrøysa 
 
 
Saksutredning: 
Det henvises til saksutredning til 1. gangs-behandling . 
Følgende høringsforslag til vegnavn og skrivemåte fra vedtak i utvalg for stedsnavn den 
20.04.2018 sak 2/18 , har vært annonsert  offentlig i Lillehammer Byavis den 04.april 2019: 
 
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 2/18 og 3/18 å legge følgende 
navneforslag med navn og skrivemåte på veger ut på 
høring:  
Forslagene er:   
-innenfor reguleringsplaner/ hytteområder: 
- Planid 201601«Mosætertoppen FB9»   
Veg1: Kronrøysa og veg2: Mellomrøysa 
-Planid 201406 «Sæterberget» 
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Veg1: «Bekkjedalen» 
 
 
 
Navneforslagets øvrige dokumenter kan sees hos Øyer kommune 
på Tingberg eller på kommunens hjemmesider under høringer. 
  
Spørsmål kan rettes til avd.ing Johnny Høglien tlf 61 26 81 
24, eller sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325,  2636 
Øyer evt. postmottak@oyer.kommune.no. 
 
Høringsfristen er 26. april 2018. 
 
 
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 den 03.05.2019- ref 16/396-7)/LLH.  
 
 
Vurdering: 
Det har ikke kommet inn merknader til navneforslag med skrivemåter etter offentlig høring.  
Språkrådet har ingen merknader til skrivemåten.   
Navnene finnes ikke stedsnavnregistret (SSR) fra før.  
Det er ikke klageadgang på valg av navn.  
 
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 
- En bør unngå å bruke navn på nålevende personer, og det bør helst gå 5–10 år etter 

en persons død før navnet eventuelt tas i bruk. Navn på personer fra nyere tid skrives 
slik personen selv skrev det. Generelt tilrådes tilbakeholdenhet i bruk av personnavn. 

- Kategorinavn (konsentrasjon av betydningsgrupper) kan brukes når det synes tjenlig, 
men denne navngivingsmåten får lett et stereotypt preg og bør ikke overdrives. 

 
Det anses unødvendig med ytterligere vurderinger av navnene fra saksbehandler.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
I henhold til matrikkelforskriften §21,  forskriften §51 og lov om stadnavn, vedtar utvalg for 
stedsnavn følgende offisielle vegnavn med skriveform på veger for offisielle adressetildeling 
og annen offentlig bruk, innenfor reguleringsplan «Mosetertoppen FB9» : 

- Veg 1: Kronrøysa 
- Veg 2: Mellomrøysa 

 
 

Ådne Bakke Johnny Høglien 
Rådmann 
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TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN INNENFOR REGULERINGSPLANEN "SÆTERBERGET" PÅ 
LISÆTRA 
 
 
Saksbehandler:  Johnny Høglien Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/857     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/19 Utvalg for stedsnavn 28.05.2019 
 
 
Vedlegg: 

- Kartbilag med parsellinndeling og forslag til navn 
- Uttalelse fra Språkrådet datert 03.05.2019 
- Saksfremstilling og vedtak fra 1.gangs behandling den 20.0.4.2018 US sak 3/18 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Fremlegges i møte ved behov.  
 
 
2. gangsbehandling i  utvalg for stedsnavn den 28.mai 2019 
 
Sammendrag: 
Forslag til vegnavn og skriveform innenfor del av regulert område med Planid 201406 
«Sæterberget» i sammenheng med offisiell adresstildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om 
stadnavn er:  
Veg navn: - Bekkjedalen  
 
 
Saksutredning: 
Det henvises til vedlagt saksutredning til 1.gangsbehandling.  
Følgende høringsforslag fra vedtak i utvalg for stedsnavn den 20.4.2018 US-sak 3/18, har 
vært annonsert for offentlig høring i Lillehammer By-avis den 4.april 2019:  
 
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 2/18 og 3/18 å legge følgende 
navneforslag med navn og skrivemåte på veger ut på 
høring:  
Forslagene er:   
-innenfor reguleringsplaner/ hytteområder: 
- Planid 201601«Mosætertoppen FB9»   
Veg1: Kronrøysa og veg2: Mellomrøysa 
-Planid 201406 «Sæterberget» 
Veg1: «Bekkjedalen» 
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Navneforslagets øvrige dokumenter kan sees hos Øyer kommune 
 på Tingberg eller på kommunens hjemmesider under høringer. 
  
Spørsmål kan rettes til avd.ing Johnny Høglien tlf 61 26 81 
24, eller sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325,  2636 
Øyer evt. postmottak@oyer.kommune.no. 
 
Høringsfristen er 26. april 2018. 
 
 
Saksdokumenter har også vært utlagt på kommunenes hjemmesiderunder høring, og på 
kommunens servicetorg.  
 
Vegnavnforslaget er oversendt Språkrådet, Stedsnavntjenesten for Østlandet og 
Agderfylkene, som har gitt svar den 03.05.2019.  
Høring anses være tilstrekkelig gjennomført i.h.t stadnavnlovens §6. 
 
 
Vurdering: 
Det har ikke kommet inn noen merknader til høringsforslaget innen høringsfristen.  
Språkrådet har ingen merknader adresseforslaget Bekkjedalen.   
Skriveformen «-bekk» i andre ledd , er konsekvent brukt for navn med navnetype «bekk» i 
stedsnavnregistret (SSR) i Øyer fra før.  
 
Formen med nedarvet uttale i skriftform kommenteres  ikke fra språkrådet og må da anses å 
være greit i forhold til stadnavnlovens intensjon , formål og prinsipper.    
Det kan diskuteres er om navnet med skrivemåten «Bekkjedalen» er lett å skrive, lese og 
uttale i forhold til pkt 6.6. i adresseveileder.  
Navnet passer på stedet.  
Det foreligger heller ingen andre navneforslag etter høringen.  
Valg av navn kan ikke påklages.  Skrivemåten kan påklages i.h.t stadnavnloven §10. 
 
Det anses unødvendig med ytterligere vurdering av navnet fra saksbehandleres side.   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I henhold til matrikkelovens §21, forskriftene §51 og lov om stadnavn, vedtar utvalg for 
stedsnavn følgende offisielle vegnavn med skriveform på veg for offisiell adressetildeling og 
annen offentlig bruk, på reguleringsplan id 201406 «Sæterberget» vedtatt KS den 
27.08.2015: 
 
Vegnavn: Bekkjedalen 
 
 
 
Ådne Bakke Johnny Høglien 
Rådmann 
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STATUS SAKER MED FRAMDRIFTSPLAN 
 
 
Saksbehandler:  Anja L. Nygård Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/988     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/19 Utvalg for stedsnavn 28.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt over status saker med framdriftsplan. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Utvalg for stedsnavn tar saken til etterretning. 
 
 
Ådne Bakke         Anja L. Nygård 
Rådmann 
 


