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SÆRUTSKRIFT 
 
Arkivsak: 19/1180   
 
PLANID 201603 - ADRESSERING VEGNAVN / NR TILDELING - HAMNINGA/SMØRLYKKJA 
 
 
Saksbehandler:  Johnny Høglien Arkiv: L32  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/19 Utvalg for stedsnavn 27.08.2019 
 
 
Vedlegg: 

- Kartbilag med parsellinndeling og forslag til navn.  
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Fremlegges i møte etter behov. 
 
Sammendrag: 
Forslag til høring av vegnavn og skrivemåte innenfor reguleringsplanen planid 201603 
«Hamninga- Smørlykkja» i sammenheng med offisiell adressetildeling i.h.t matrikkelloven 
§21 med forskrifter kap 12, og lov om stadnavn (sist endret 17.06.2019) gjeldende fra 1.juli 
2019 er: 
Veg 1:  Smørlykkja 
 
Saksutredning: 
Som kommunens adressemyndighet i henhold til matrikkelovens §21 med forskrifter kap 12, 
skal det tildeles vegnavn med skrivemåte i.h.t Lov om stadnavn på 2 stk vegparseller for 
offisiell adressetildeling innenfor reguleringsplanen «Hamninga- Smørlykkja» med planid 
201603.  Vedtatt av kommunestyre den 19.04.2018 sak 28/18.  
  
Planen er del B12 innenfor områderegulering «Bjørge – Skalmstad» i Sørbygda i Øyer. 
Gårdsbruket «Ilhaugen» ligger midt i området, som eies av Øystein Ihle.  
Planen har to adskilte boligområder, det nordre med avkjøring fra Sørbygdsvegen med 8 
tomter nedenfor «Ilhågån», og en søre del med avkjøring fra Bagstadvegen og har 21 
boligtomter.   
 
For å finne frem til forslag til navn er det kun snakket med Øystein Ihle som er grunneier og 
tiltakshaver for planen.  Vi har diskutert inndeling av adresseparseller og nav, og har blitt 
enige om at det kun er behov for et nytt vegadressenavn i planen, med avkjøring fra 
Bagstadvegen.  
I nordre del som er kalt «Hamninga» er det mest hensiktsmessig i adressesammenheng, å 
tilknytte adressenummer fra  «Sørbydsvegen», siden det kun er 8 tomter og ledige 
adressenummer høyre side.   
Ovenforliggende Ilhågån har også adresse fra Sørbygdsvegen.  
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I søre del er navnet «Smørlykkja» som geografisk stedsnavn benyttet i lang tid.  
I stadnavninnsamlinga fra 1990-tallet er «Smørlykkja» og «Smørlykkjebakken» oppført.  
Som opplysning om navnet er - God årssikker åker- nedskrevet av Sigurd Ile.  
Ellers ingen nærmere forklaring til navnet.  
Øystein Ile ønsker dette navnet og at skrivemåten er med – lykkja (kk) og ikke (k) som er 
brukt i planbeskrivelsen for planen.  
Navneforslaget er foreløpig ikke forelagt språkrådet, Stadnavntjenesten for Østlandet. 
 
Vurdering: 
Rådmannen mener forslaget «Smørlykkja» er et godt navn som passer på stedet og er i.h.t 
intensjon og formål med adresser og stadnavn.  Navnet finnes ikke fra før i SSR (sentralt 
stedsnavnregister) i dette området og vil nå bli sikret og tatt vare på der.   
Ellers ingen nærmere vurdering av navneforslaget.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Utvalg for stedsnavn (US) sitt forslag til vegnavn og skrivemåte til høring innenfor 
reguleringsplanen «Hamninga-Smørlykkja» planid 201603, i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkelloven §21 og Lov om stadnavn er:  
 
Veg 1: Smørlykkja  
 
 
Ådne Bakke Johnny Høglien 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Utvalg for stedsnavn den 27.08.2019 sak 5/19 
 
Behandling: 
Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak: 
Utvalg for stedsnavn (US) sitt forslag til vegnavn og skrivemåte til høring innenfor 
reguleringsplanen «Hamninga-Smørlykkja» planid 201603, i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkelloven §21 og Lov om stadnavn er:  
 
Veg 1: Smørlykkja  
 
 


