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TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN I PLANID 201301 «HAFJELL SKIANLEGG»
Vedlegg:
- 1. Kartbilag med parsellinndeling veg 1, 2 , 4 og 5.
- 2. Tilråding fra «Språkrådet» den 11.02.2021.
-

3. Innspill fra Einar Moe 30.08.2019

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
- Fremlegges i møte ved behov.
Sammendrag:
Forslag til høring av vegnavn og skrivemåte innenfor reguleringsplanen planid 201301
«Hafjell skianlegg» i sammenheng med offisiell adressetildeling i . h. t matrikkeloven §21
med forskrifter kap 12 , og lov stadnavn (sist endret 17.06. 2019) gjeldendende fra 1 .juli
2019 er:
Veg 1: Slåbekkvegen
Veg 2: Vintervegen
Veg 4: Skåka
Veg 5: Kvimsen
Saksutredning:
Som kommunens adressemyndighet i henhold til matrikkellovens §21 med forskrifter kap
12, skal det tildeles vegnavn med skrivemåte i.h.t Lov om stadnavn på definerte 4 stk
vegparseller for offisiell adressetildeling innenfor reguleringsplanen « Hafjell skianlegg»
med planid 201301 på «Mosætertoppen».
Reguleringsplan er vedtatt av kommunestyre den 19.02.2015, sak 7/15.
Det er i ettertid godkjent 4. stk i DS-saker, såkalte tomtedelingsplaner innenfor
planområde:
- Tomtedelingsplan for BR1 og BFR2 DS-PU 789/16 den 08.11.2016
- Tomtedelings/Situasjonsplan delområde FB7, BFR1+2 DS-PU 328/18 den 13.06.2018
- Tomtedelingsplan delområde FB7/BFR 3+4+5 DS-PU 703/19 den 10.02.2019
- Situasjonsplan delområde BFR6+7 DS-PU 597/18 den 23.08.2018 (endr den 04.01.2019)
Adresseringsområdet har vært vanskelig og lite forutsigbart for adressemyndigheten med
hensyn på definering av et hensiktsmessig adressesystem i. h.t adresseveileder, på grunn av
at reguleringsplanen ikke har inneholdt tilstrekkelig detaljregulering med formål for

definering av veg/adkomst -fremføringer og plassering/beliggenhet av
hytteenheter/boenheter og grunneiendommer på godkjenningsdato av planen. Spesielt
nummertildelingsprinsippene. Adresseringsområdet inneholder ca 150 adresseenheter.
Adresseparsellene ligger innenfor de gamle teigene «Mo storstugua» og «Mo oppigard».
Adresseparsellene ligger inntil fire andre reguleringsplaner på «Mosetertoppen», og støter
inntil tidligere tildelte vegnavn «Skåklevegen» i sør vedtatt US 05/10 den 08.02.2011.
Det er bedt om lokalhistorisk kunnskap og innspill fra tidligere grunneier Einar Moe på
forslag til vegnavn i området.
Han har kommet med innspill den 30.08.2019, og forslagene er:
Alt Gruppe 1 (knyttet til tømmerlunning/tømmerkjøring):
1 Vintervegen
3 Skåka
Forklaring: ( - bestemt form skåka, flertall sjæk) - laust drag for hesteredskap eller hestekjøretøy. En
skåk på hver side av hesten, altså de to sjæk`n.
4 Humulen
Forklaring: (- bestemt form ) Tverrtre som binder de to sjæk`n bak hesten ned mot slede eller
annen redskap.
5 Kvimsen (- bestemt form)
Forklaring: I hjørnet der skåka og humulen er føyd sammen er det festet en oval jernlekk. En
tilsvarende lekk er festet på redskapen. Sammenføyningen blir låst med en trebleig som lett kan
fjernes ved uhell eller redskapsskifte. Dette er kvimsen.
Alt Gruppen 2 ( knyttet til hogst/håndredskap)
1 Vintervegen
3 Stokksaga eller Bågåsaga
4 Klåvån
5 Svansen
Det foreligger også nærmere bilder av redskaper knyttet til navneforslagene om nødvendig.

Språkrådet er bedt om en foreløpig uttalelse til Einar Moe` s forslag.
Språkrådet har gitt sin tilrådning i dokumentet Vintervegen mfl datert den 11.02.2021.
(vedlagt i saken i sin helhet).
Ingen andre er foreløpig bedt om å komme med forslag til navn.
Det vil under møte i rådgivende organ for stedsnavn og høring gis mulighet for å komme
med andre forslag.
Parsellinndeling i feltet er noe endret etter nærmere detaljvurdering av situasjonsplaner i
en helhetlig sammenheng. Generelt bør omadressering unngås p.g.a uhensiktsmessig
adressesystem-inndeling, manglende nummer og skilting , da dette medfører ulemper for
private og offentlige register.
«Stadnavninnsamlinga» fra 90-tallet har ingen flere navn å by på i dette området enn de
som er registrert i SSR (Sentralt stedsnavn register)
I SSR er stedsnavn som finnes «Nørdre Slåbekken» og «Slæen» som godkjente navn
innenfor område.

Fra før er «Storslåvegen» brukt på Mosætra, og «Slåa» og «Slåttvegen» brukt på Roåker i
Øyer kommune.
Alle disse navn er antagelig avledet av «Slæen», som er nedarvet utale av «slåtter» som
finnes mange steder. Samme navn kan ikke brukes flere steder i kommunen og forveksling
ved uttale, beliggenhet og skrivemåter må unngås.
Vurdering:
Det er foreslått å forlenge Mosætervegen fra Utsikten krysset (korset) /ski-overgangen
Mosætervegen - Måsåbergvegen-Kronrøysa-Skåklevegen, frem til det som kalles «Hafjell
skianlegg/arena» eller «Mosetertoppen skianlegg». Kommunedirektøren mener heller
Mosætervegen bør forlenges frem til selve Mosætra på eksisterende sæterveg. Mosætra
og Svegårdssætra må få offisiell vegadresse. Hvordan vegselskaper har fordelt sin drift og
vedlikehold har liten betydning for vurdering av et hensiktsmessig adressesystem.
Skåklevegen med arm til skistadion anbefales slik systemet/inndeling av nummer nå
foreligger.
Å ta i bruk navn på geografiske og kulturhistoriske objekter, har lenge vært en god tradisjon
for navnsetting av veger i Øyer kommune.
Språkrådet har gitt sin vurdering av navnene.
De mener også, at det er positivt at kommunen trekker inn tradisjonell ordtilfang i valget av
nye vegnavn, men de mener navnet bør antyde at det er tale om en ferdselsåre.
I nærheten av området er det tidligere vedtatt navn som Pjeksen, Stuttingen, Kronrøysa,
Mellomrøysa, mm, uten at språkrådet tidligere har kommentert dette.
Variasjon i andre-leddet i navnet utenom bare «-vegen» som – stien, -gutua, -fallet, bakken, -kroken, -brinken etc, er å foretrekke.
De foreslåtte navn finnes ikke stedsnavnregistret (SSR) fra før.
Generelle prinsipper i adresseveileder pkt 6.6 er som følger:
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.

Kommunedirektøren mener navneforslagene tilfredsstiller alle generelle prinsipper.

Det skal altså i velges 4 stk vegnavn til høring i område.
PMU (Plan og miljø utvalget) er nå i.h.t «Reglementshefte for folkevalgte organer « vedtatt
av kommunedirektøren den 31.10.2019, endelig vedtaksorgan for stednavnsaker, der blant
valg av vegnavn.
Skrivemåten skal være i.h.t lov om stadnavn, og kartverket er vedtaksmyndighet der det er
konflikt med SSR om skrivemåte. Valg av navn kan ikke påklages, bare skrivemåten.
ROS har uttalerett i alle stedsnavnsaker, og skal bidra til at saken er så godt opplyst som
mulig før vedtak. I tillegg kan utvalget benyttes som kunnskapsbaserte rådgivere på
lokalkunnskap i tidlig faser av saksbehandlingen i navnesaker for offentlig bruk.
Til sakens valg av navn henvises det til språkrådets tilrådning.
Saksbehandler vil foretrekke navn fra gruppe 1.
Navnene henspeiler på virksomheten som har foregått i området i tidligere tider, nemlig
skogdrift. Navn som Skåklevegen, Stuttingen og Pjeksen er tidligere vedtatt brukt som
vegnavn i område. Kulturhistorisk verdi vil bli bevart i navn, som er et av hovedformålene i
fastsetting av offisielle vegadresser (vegnavn + nr), sammen med det å finne frem.
Det overlates til videre diskusjon i rådgivende organ for stedsnavnsaker (ROS), for å komme
frem til en anbefaling om navn som legges ut til offentlig høring.
Hvis det ikke skulle komme inn andre forslag til navn og skrivemåter etter høring, forslås
det, i dette tilfellet, at saken fremlegges direkte i PMU for endelig vedtak. Skulle det
derimot komme andre forslag fra høring eller i PMU, må saken tas opp igjen først i ROS for
uttalse/høres på nytt.
Det anses unødvendig med ytterligere vurderinger av navnene fra kommunedirektøren i
denne omgang.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Rådgivende organ for stedsnavn (ROS) forslag til høring av vegnavn og skrivemåte innenfor
reguleringsplanen planid 201301 «Mosetertoppen skianlegg» i sammenheng med offisiell
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn er:
Veg 1: Slåbekkvegen
Veg 2: Vintervegen
Veg 4: Skåka
Veg 5: Kvimsen
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