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SÆRUTSKRIFT 
 
Arkivsak: 18/857   
 
TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN INNENFOR REGULERINGSPLANEN"SÆTERBERGET" PÅ 
LISÆTRA 
 
 
Saksbehandler:  Johnny Høglien Arkiv: 033  
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.   
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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 
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  
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Ådne Bakke Johnny Høglien 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Utvalg for stedsnavn den 20.04.2018 sak 3/18 
 
Behandling: 
Utvalget fremmet følgende forslag: 
 
Veg 1: Bekkjedalen 
Saken legges ut på høring og legges fram for utvalget i et nytt møte.  
 
Utvalgets forslag ble vedtatt. 
 
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: Bekkjedalen 
Saken legges ut på høring og legges fram for utvalget i et nytt møte.  
 
 


