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KLAGE PÅ ADRESSENAVN - LIUMSETERVEGEN, ROKVAMSETERVEGEN, 
MELGARDSETERVEGEN MFL.  
 
Vedlegg:  
KLAGE PÅ ADRESSENAVN – LIUMSETERVEGEN, ROKVAMSETERVEGEN, 
MELGARDSETERVEGEN MFL. – GAUSDAL KOMMUNE 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Planutvalget gjorde vedtak på veg- og områdenavn for adressering 18.mars 2022. 
Kartverket har i brev datert 20.april 2022 påklaget skrivemåten på noen av navnene. 
 
Kommunen velger navn og vedtar skrivemåten av offisielle adresser etter §7. Avgjerder i Lov 
om stadnamn.  
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunen meldte inn vedtatte veg- og områdenavn til kartverket i brev datert 31.mars 
2022.  
 
Kartverket har i brev datert 20.april 2022 klaget på noen av disse navna. 
"De fleste navna kommunen har valgt, er gode, lokale navn med en tilrådelig skrivemåte. 
Men noen av navna har fått en skrivemåte som ikke er i samsvar med primærnavnet, eller 
skrivemåten bryter med andre av de særskilte bestemmelsene i stedsnavnloven eller 
forskriften. Disse bør kommunen vurdere på nytt, og Kartverket benytter derfor den 
formelle klageretten vi har etter § 12 i lov om stadnamn for å få en ny vurdering i 
kommunen.  
Det gjelder disse navna: 
 
Liumsetervegen: Primærnavnet her er Liomsetra, og adressenavnet må dermed skrives 
Liomsetervegen. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Gamle Liumseterveg: Jf. forrige navn. Siden Liomsetervegen/Liumsetervegen skrives i 
bestemt form, må det samme gjelde for dette navnet. 
 
Rokvamsetervegen: Primærnavnet her er Rokvamssetra, og adressenavnet må dermed 
skrives Rokvamssetervegen. Etter norske rettskrivingsprinsipper skal binde-s også brukes når 
etterleddet begynner på s, jf. ord som ungdomssenter og tidsskjema. Skrivemåten -ssetra i 
seternavnet ble vedtatt av Kartverket 22.04.2021, og kommunen klagde ikke på vedtaket. 
 
Hellebergsetervegen: Primærnavnet her er Hellebergssetra, og adressenavnet må dermed 
skrives Hellebergssetervegen. Skrivemåten -ssetra i seternavnet ble vedtatt av Kartverket 
22.04.2021, og kommunen klagde ikke på vedtaket. 
 
Melgardsetervegen: Primærnavnet her er Melgardssetra, og adressenavnet må dermed 
skrives Melgardssetervegen. Skrivemåten -ssetra i seternavnet ble vedtatt av Kartverket 
22.04.2021, og kommunen klagde ikke på vedtaket. 
 
Leikvamsetervegen: Primærnavnet her er Leikvamssetra, og adressenavnet må dermed 
skrives Leikvamssetervegen. Skrivemåten -ssetra i seternavnet ble vedtatt av Kartverket 
22.04.2021, og kommunen klagde ikke på vedtaket. 
 
Fougnsetervegen: Primærnavnet her er Fognssetra, og adressenavnet må dermed skrives 
Fognssetervegen. Skrivemåten -ssetra i seternavnet ble vedtatt av Kartverket 22.04.2021, og 
kommunen klagde ikke på vedtaket. 
 
Bentseter-Blæstervegen: Denne vegen går til de tre setrene Bentsetra, Dokkfløy og Blæstern. 
Vanligvis benyttes kun ett primærnavn i avledede adressenavn, gjerne navnet på stedet som 
ligger i enden av vegen. I tilrådingen fra 15.08.2016 vurderte Språkrådet Bentsetrervegen og 
Blæstersetervegen som to separate navn, mens de i en ny tilråding fra 03.01.2019 satte 
spørsmålet om skrivemåte på vent da de fikk nytt forslag fra kommunen om Bentseter-
Blæstervegen pga. at de ventet på avklaring av spørsmålet om skrivemåten seter/sæter. 
Navnet må vurderes konkret av Språkrådet før kommunen kan gjøre endelig vedtak." 
 
De skriver videre  
Kartverkets klage på de sju førstnevnte navna faller bort dersom kommunen endrer vedtaket 
slik vi tilrår. I motsatt fall må kommunen behandle saken som ved første gangs behandling 
med ny høring lokalt og ny framlegging for Stedsnavntjenesten, jf. § 12 siste ledd i lov om 
stadnamn. Dersom kommunen etter ferdig behandling holder fast på det opprinnelige 
vedtaket, sender dere saken videre til Klagenemnda for stedsnavnsaker for endelig 
avgjørelse. 
 
Klagen på Bentseter-Blæstervegen gjelder i denne omgangen kun saksgangen. Hvis 
Språkrådet kun tilrår Bentseter-Blæstervegen, slik kommunen har tilrådd, faller klagen vår 
bort. Dersom Språkrådet derimot tilrår en annen navneform, må kommunen behandle saken 



  
 
 

  
 
 

 

 
på nytt og gjøre et nytt vedtak. Kartverkets klage blir i så fall stående fram til det nye 
vedtaket er gjort. 
 
Kommunen har vært av den oppfatningen at det bare var navneleddet -seter/-sæter som 
gjorde at vi måtte vente med navnevedtak. Det ble ikke opplyst om noe annet i Språkrådets 
tilråingsbrev fra 2016.  
Språkrådet skrev i januar 2019: 
"Stedsnavntjenesten reiste 15.8.2016 navnesak for navneleddet seter/sæter og flere andre 
navn i Gausdal kommune. Kommunen må vente til det er gjort vedtak i denne navnesaken 
før det kan gjøres vedtak om adressenavn med dette navneleddet. 
Stedsnavntjenesten sendte sin tilråding i navnesaken til Kartverket i november 2017, men vi 
kan ikke se at Kartverket har gjort vedtak ennå." 
 
Men ifølge kartverket var tilråinga i dette tilfellet bare at det måtte reises navnesak for 
navneleddet -seter/-sæter før resten av navnet kunne vurderes. (!) 
 
 
Når det gjelder klagen på Bentseter-Blæstervegen: 
Kommunen spurte i e-post 25.april om hva som gjør at navnet må vurderes på nytt konkret 
av Språkrådet før kommunen kan gjøre endelig på Bentseter-Blæstervegen? 
 
Kartverket svarer i e-post 26.april  
"Det er to årsaker. Ved første gangs behandling vurderte ikke Språkrådet navnet utover å 
påpeke at seter-/sæter-saken måtte behandles først, dvs. at de ikke realitetsbehandlet 
saken. Bentseter-Blæstervegen er en uvanlig navnekonstruksjon, og vi mener derfor at det 
er viktig at de realitetsbehandler navnet og tar stilling til om den er tilrådelig. For det andre 
er det interessant å få dem til å vurdere om skrivemåten Bentseter i førsteleddet er å regne 
som en grunnform eller en sammensetningsform, for det er ikke helt åpenbart. Kartverket 
vedtok Bentsetra som grunnform, men Bentseter- som sammensetningsform 
(Bentseterråket), så da er det av interesse om Språkrådet tilrår Bentsetra-Blæstervegen eller 
Bentseter-Blæstervegen. Som vi skrev i klagen, er det vanlig ved navnelaging å benytte ett 
primærnavn i avledede adressenavn, slik kommunen har gjort ellers ved adressering, og da 
bør det vurderes særskilt når kommunen fraviker det navnelagingsprinsippet." 
 
 
 
 
VURDERING: 
Saken med veg- og områdenavn for adressering i hovedsak Vest- og Nordfjellet ble startet opp i 
2015. 
For å bli ferdig tar vi klagene fra kartverket til følge og ber Språkrådet om ny tilråing av navnet 
Bentseter-Blæstervegen. 
 
Kommunen gjør nytt vedtak etter navnelovens § 7 for disse vegnavn. 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
navn     navnetype  
LIOMSETERVEGEN   vegnavn for adressering  
GAMLE LIOMSETERVEGEN vegnavn for adressering  
ROKVAMSSETERVEGEN  vegnavn for adressering  
HELLEBERGSSETERVEGEN  vegnavn for adressering 
MELGARDSSETERVEGEN  vegnavn for adressering  
LEIKVAMSSETERVEGEN  vegnavn for adressering  
FOGNSSETERVEGEN   vegnavn for adressering  
 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
Med hjemmel i Lov om stadnamn (stadnamnlova) § 7 vedtas navn og skrivemåten som vist i 
tabellen i saksfremlegget. 

Bentseter-Blæstervegen sendes til Språkrådet for ny tilråing. 

 


