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SÆRUTSKRIFT 
 
Arkivsak: 22/1651   
 
SAKER TIL BEHANDLING I ROS- RÅDGIVENDE ORGAN FOR STEDSNAVNSAKER 
 
 
Saksbehandler:  Berit Indbjør Larsen Arkiv: REGPL 201711 m.fl  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/22 Rådgivende organ i stednavnsaker 10.06.2022 
 
 
Vedlegg:  

1. Tabelloversikt med foreløpig statusoversikt  for i alt 19 stk vegparseller i 11 stk 
vedtatte reguleringsplaner , som skal tildeles adressenavn/vegnavn i.h.t 
matrikkelloven og lov om stadnavn.  

2. Kartoversikter med beliggenhet av alle parsellene.  
3. Kopier av brev om forespørsel om navneforslag til grunneiere og aktulle  parter (kopi 

tidligere oversent ROS medlemmer).  
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Fremlegges i møte ved behov, eksempelvis tidligere vedtatte vegnavn i kommunen, navn i 
SSR (sentralt stednavnregister), og innsyn fra vår egen kartinnsynsløsning  https:\\glokart.no 
 
Sammendrag:  
Kommunedirektøren oversender dette som et utfordrinsnotat til Rådgivende organ for 
stedsnavnsaker (ROS) i arbeidsmøter for videre drøfting og vedtak.  
Kommunedirektørens foreløpige fagvurdering og korte kommentarer på innkommende 
forslag, er satt opp i vedlagt tabell.  
Videre drøfting av navneforslag og prosess frem til endelig vedtak om tildeling av vegnavn vil 
fremkomme i møte ved gjennomgang.   
 
Saksutredning:  
På bakgrunn og hjemmel i matrikkellovens § 21 og forskriften §51   og Lov om stadnavn av 
1990 (m/senere endringer) ,  må det nå tildeles offisielle vegnavn/adressenavn  for i alt 19 
stk vegparseller definert av administrasjonen som adressemyndighet i.h.t kartverkets 
adresseveileder, i 11 stk vedtatte reguleringsplaner.  Tabelloversikt og veiledning skal danne 
grunnlag for drøfting i ROS møte den 10.juni 2022, med formål å komme frem til foreløpig 
forslag til vegnavn som skal fremlegges språkrådet for uttalelse. Deretter skal sakene  
fremlegges plan og miljøutvalget (PMU) for vedtak om offentlig høring av navneforslag.   
 
Vurdering: 
Tabelloversikten skal synliggjøre en del av utfordringene med å fremskaffe og velge gode 
navn som imatriell  kulturbærer.   
På noen av parsellene , er det foreløpig ikke fremkommet forslag til navn.  

https://glokart.no/Content/Main.aspx?layout=oyer&time=637898426656828083&vwr=asv
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Medlemmene i ROS-utvalget utfordres derfor til å arbeide videre med å fremskaffe gode 
forslag til adressenavn i.h.t prinsippene. Navnetilfangene generelt som er fremkommet er 
relativt få.  
Nye forslag til navn kan legges frem for drøfting direkte i møte.  
Det anbefales å studere språkrådets nettsider og informasjon. 
 
Med utdrag fra språkrådets nettsider poengteres følgende:  
https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/Kommunal-
navnsetting/Navngivingsprinsipper-for-adressenavn/ 
 
Navngivingsprinsipper for adressenavn 
I tillegg til stedsnavnloven, som gir regler for hvordan navn skal skrives, finnes det 
navngivingsprinsipper som er til hjelp i adresseringsarbeidet. 
 
Alle stedsnavn, også adressenavn, representerer viktige språklige og kulturelle verdier. De er 
en del av det lokale miljøet og den lokale historien og er med på å styrke folks følelse av å 
høre til på et sted. Når nye navn skal vedtas, må en ha i tankene at disse skal bli stående i 
generasjoner framover. Vei- og gatenavn er, som andre stedsnavn, en del av det kollektive 
minnet. 
 
Stedsnavnloven gir først og fremst regler om hvordan stedsnavn skal skrives, ikke om hvilke 
navn en kan og bør velge. Unntaket er lovens § 3 som skal hindre at en tar i bruk et 
stedsnavn der det tradisjonelt ikke hører hjemme, og at et nedarva stedsnavn uten videre 
blir bytta ut med et navn som ikke har tradisjon på stedet. Det fins imidlertid noen ulovfesta 
navngivingsprinsipper som en bør legge vekt på når en skal navnsette veier og gater. 
 
Navngivingsprinsippene nedenfor gjelder i første rekke adressenavn, men de samme 
prinsippene vil stort sett kunne gjelde ved navnsetting av andre lokalitetstyper der 
kommunen har vedtaksmyndighet, for eksempel navn på hyttefelt, boligfelt, kommunale 
skoler, barnehager, sykehjem, kaier, havner, idrettsanlegg, bruer og veikryss. 
 
1 Navnet skal ikke kunne forveksles med andre offisielle stedsnavn i kommunen 
2 Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen 
3 Navnet bør passe på stedet 
4 Navna bør være varierte 
5 Navnet bør ikke virke støtende eller komisk 
6 Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale 
7 En bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavna 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
ROS oversender følgende forslag til vegnavn og skrivemåte fremkommet i møter , til 
språkrådet som offisielle høringsinstans i.h.t stadnavnlova §13 , matrikkellovens § 21 og 
forskriften §51   og Lov om stadnavn av 1990 (m/senere endringer).  
Navneforslag som språkrådet ikke har kommentar til, fremlegges PMU for behandling som 
høringsforslag.  
 

https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/Kommunal-navnsetting/Navngivingsprinsipper-for-adressenavn/
https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/Kommunal-navnsetting/Navngivingsprinsipper-for-adressenavn/
https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/Kommunal-navnsetting/Navngivingsprinsipper-for-adressenavn/
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PlanID Planens navn saksnr i 
ESA  

Veg nr. 
i kart 

ROS sitt høringsforslag 

201808 Høghaugen H6B 21/1648 Veg 1   

201904 Roåker hyttegrend 21/1647 Veg 1   

201804 Haugan vest 2 21/869 Veg 1   

201408 Storsteinlia 21/868 Veg 7   

      Veg 8   

      Veg 9   
201501 Bjørgesætra 21/867 Veg 3   

      Veg 4   
      Veg 5   
      Veg 6   

201711 Musdalsæter 
Høgsvea  

21/866 Veg 1   

      Veg 2   

      Veg 3   

201504 Mosetertoppen 
Sentrum 

21/865 Veg 1   

201203 Høghaugen Øvre 21/864 Veg 1   

      Veg 2   
201709 Stubberudsætra 21/543 Veg 1   

201901 Nestingsætra 21/542 Veg 2   

201803 Ilseterura 21/541 Veg 1   

 
 
Åsmund Sandvik Johnny Høglien 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Rådgivende organ i stednavnsaker sak 1/22, møte 10.06.2022: 
 
Gruppa diskuterte ulike navn, og kom fram til følgende forslag til navn på vegparseller 
innenfor de enkelte reguleringsplaner. 
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PlanID 

Planens navn saksnr i 
ESA  

Veg nr. 
i kart 

ROS sitt høringsforslag 

201808 Høghaugen H6B 21/1648 Veg 1  Utsatt til neste møtet. Det jobbes med 
innhenting av navneforslag 

201904 Roåker hyttegrend 21/1647 Veg 1  Hundrelassvegen 

201804 Haugan vest 2 21/869 Veg 1  Hauganbakken 

201408 Storsteinlia 21/868 Veg 7  Utsatt til neste møtet. Det jobbes med 
innhenting av navneforslag 

      Veg 8  Utsatt til neste møtet. Det jobbes med 
innhenting av navneforslag 

      Veg 9  Utsatt til neste møtet. Det jobbes med 
innhenting av navneforslag 

201501 Bjørgesætra 21/867 Veg 3  Utsatt til neste møtet. Det jobbes med 
innhenting av navneforslag 

      Veg 4 Utsatt til neste møtet. Det jobbes med 
innhenting av navneforslag 

      Veg 5  Utsatt til neste møtet. Det jobbes med 
innhenting av navneforslag 

      Veg 6  Utsatt til neste møtet. Det jobbes med 
innhenting av navneforslag 

201711 Musdalsæter 
Høgsvea  

21/866 Veg 1  Hongsgutua 

      Veg 2  Mustjønnlia 

      Veg 3  Høgsvea 

201504 Mosetertoppen 
Sentrum 

21/865 Veg 1  Lekkje 
 

201203 Høghaugen Øvre 21/864 Veg 1  Langbrattbakken 

      Veg 2  Skålmyrvegen 
201709 Stubberudsætra 21/543 Veg 2 Stubberudsætra 

Ev. vegen 
201901 Nestingsætra 21/542 Veg 1 Nestingsætra 

Ev. Nestingsætervegen 
201803 Ilseterura 21/541 Veg 1  Ilsæterurda 

 
 
 
Tilrådning fra rådgivende organ i stedsnavnsaker: 
ROS oversender følgende forslag til vegnavn og skrivemåte fremkommet i møter , til 
språkrådet som offisielle høringsinstans i.h.t stadnavnlova §13 , matrikkellovens § 21 og 
forskriften §51   og Lov om stadnavn av 1990 (m/senere endringer).  
Navneforslag som språkrådet ikke har kommentar til, fremlegges PMU for behandling som 
høringsforslag.  
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PlanID 

Planens navn saksnr i 
ESA  

Veg nr. 
i kart 

ROS sitt høringsforslag 

201808 Høghaugen H6B 21/1648 Veg 1  Utsatt til neste møtet. Det jobbes med 
innhenting av navneforslag 

201904 Roåker hyttegrend 21/1647 Veg 1  Hundrelassvegen 

201804 Haugan vest 2 21/869 Veg 1  Hauganbakken 

201408 Storsteinlia 21/868 Veg 7  Utsatt til neste møtet. Det jobbes med 
innhenting av navneforslag 

      Veg 8  Utsatt til neste møtet. Det jobbes med 
innhenting av navneforslag 

      Veg 9  Utsatt til neste møtet. Det jobbes med 
innhenting av navneforslag 

201501 Bjørgesætra 21/867 Veg 3  Utsatt til neste møtet. Det jobbes med 
innhenting av navneforslag 

      Veg 4 Utsatt til neste møtet. Det jobbes med 
innhenting av navneforslag 

      Veg 5  Utsatt til neste møtet. Det jobbes med 
innhenting av navneforslag 

      Veg 6  Utsatt til neste møtet. Det jobbes med 
innhenting av navneforslag 

201711 Musdalsæter 
Høgsvea  

21/866 Veg 1  Hongsgutua 

      Veg 2  Mustjønnlia 

      Veg 3  Høgsvea 

201504 Mosetertoppen 
Sentrum 

21/865 Veg 1  Lekkje 
 

201203 Høghaugen Øvre 21/864 Veg 1  Langbrattbakken 

      Veg 2  Skålmyrvegen 
201709 Stubberudsætra 21/543 Veg 2 Stubberudsætra 

Ev. vegen 
201901 Nestingsætra 21/542 Veg 1 Nestingsætra 

Ev. Nestingsætervegen 
201803 Ilseterura 21/541 Veg 1  Ilsæterurda 

 
 
 
Åsmund Sandvik     Johnny Høglien 
Kommunedirektør     Saksbehandler 
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