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NAVNESAK 2017/14 - FÅRÅSTAD/FORRESTAD M.FL. - GAUSDAL KOMMUNE  
 
 
Vedlegg:  
Vedlegg 1 – KARTVERKETS VEDTAK - I NAVNESAK 2017-14 – FÅRÅSTAD-FORRESTAD MFL. – 
GAUSDAL KOMMUNE 
Vedlegg 2 – KARTVERKETS VEDTAK - NAMNELISTE SAK 2017-14 GAUSDAL KOMMUNE 
Vedlegg 3 - KARTVERKETS VEDTAK - NAVNELISTE SETERNAVN SAK 2017-14 GAUSDAL 
KOMMUNE 
 
 
SAMMENDRAG: 
Stedsnavnstjenesten, Gausdal kommune og Kartverket reiste navnesak 31.01.2017. 
Endelig vedtak ble gjort av Kartverket 22.04.2021. 
 
Kommunedirektøren påklager deler av vedtaket. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
En av kommunens oppgave er å adressere bolig-, nærings- og fritidseiendommer.  

Gausdal kommune fullførte dette arbeidet i 2009/10 for store deler av kommunen. Det 
gjenstod imidlertid å adressere i områder i vestfjellet og i nordfjellet samt en del nye veger. 

Alle navn til adresser skal behandles etter Lov om stadnavn. Kommunen bestemmer navn, 
men kartverket skal bestemme skrivemåten. Det ble nedsatt en egen navnekomite for å 
bestemme vegnavn og stedsnavn som skulle brukes. I 2019 ble navnekomiteen nedlagt og 
det ble bestemt at denne skulle erstattes av planutvalget.  

Både Stedsnavntjenesten i Språkrådet, Kartverket og Gausdal kommune tok opp navnesak 
for forskjellige navn der det var behov for avklaring av skrivemåten. Skrivemåte for navn som 
for eksempel seter/sæter og tjern/tjørn/tjønn skulle bestemmes. Også retting av navn i kart 
vi mente var feil ble tatt opp. Dette ble gjort i 2016. Kartverket sendte saken ut på lokal 
høring 31.01.2017. 



  
 
 

  
 
 

 

Kommunen har etterlyst vedtak av Kartverket siden 2017. Vi ble stadig lovet at det skulle 
komme. Men det ble stadig utsatt. På grunn av dette fikk vi aldri kommet i gang med resten 
av arbeidet med adresseringa. 

Endelig vedtak ble gjort av kartverket 22.04.2021, altså nesten 5 år etter at den startet. 
Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages. Saken er offentlig 
kunngjort på kommunens nettsider og i lokalavis, med klagefrist 05.06.2021. Gausdal 
kommune har fått forlenget klagefrist til 21.06.2021. 
 

Endelig vedtak av kommunen på alle veg- og adressenavn og stedsnavn der skrivemåten nå 
ble avgjort i navnesaken 2017/14 Fåråstad/Forrestad m.fl må vente til klagefristen er utløpt 
og eventuell klagebehandling av kartverket er gjort. 
 

Vedlegg «NAMNELISTE SAK 2017-14 GAUSDAL KOMMUNE» lister opp alle navn 
navnekomiteen mente burde endres.   

Disse skrivemåtene avviker fra Navnekomiteens forslag (lister her bare opp hovednavnet 
f.eks. Raua, ikke endinger -sjøen, -dalen, -myra.): 

Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Essdalslia. Vedtatt skrivemåte er Espedalslia 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Skjelbreia. Vedtatt skrivemåte er Skjellbreida 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Auggelia/Skjellbreidsvegen som det er i 
Lillehammer. Vedtatt skrivemåte er Skjellbreidsvegen 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Skjelbreibua.  Vedtatt skrivemåte er 
Skjellbreidsbua 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Kjernlia. Vedtatt skrivemåte er Kjennlia 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Kjernbotn. Vedtatt skrivemåte er Kjennbotn 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Roppadammen. Vedtatt skrivemåte er 
Roppdammen 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Forrestad. Vedtatt skrivemåte er Fåråstad 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Raua. Vedtatt skrivemåte er Rauda 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Løype. Vedtatt skrivemåte er Løypet 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Garstad. Vedtatt skrivemåte er Gardstad 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Bergum. Vedtatt skrivemåte er Bergom 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Svendsrud. Vedtatt skrivemåte er Svensrud 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Hemtjønnet. Vedtatt skrivemåte er 
Heimtjønnet 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Surnfløt. Vedtatt skrivemåte er Surnflot 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Ellandshusan. Vedtatt skrivemåte er 
Erlandhusom  
 
Vedlegg «NAVNELISTE SETERNAVN SAK 2017-14 GAUSDAL KOMMUNE» lister opp alle navn med 
etterleddet seter kartverket har gjort vedtak på.  



  
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
VURDERING: 
 
Gausdal kommune hadde på 70-tallet en egen nemnd – kartnemnda som jobbet aktivt med 
å sette navn i kartene. Resultatet av dette arbeidet ble synlig i økonomisk kartverk, disse 
navnene er benyttet fram til i dag av kommunen og i økonomisk kartverk.   
Kommunedirektøren mener vedtakene ikke samsvarer med skrivemåten i økonomisk 
kartverk fra 1970- tallet og i dagligtale i Gausdal, samt gårdsbøker og andre eldre kilder.  
 
Planutvalget må ta stilling til om de ønsker å klage på kartverkets vedtak, der det er avvik fra 
navnekomiteens forslag og vedtak fra kartverket. Det kan være alle skrivemåtene eller for 
enkelte navn.  
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
I medhold av § 12 i lov om stadnamn påklager planutvalget i Gausdal Kartverkets vedtak på følgende 
punkter: 
 
Planutvalget i Gausdal ønsker skrivemåten Essdalslia. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Espedalslia 
Planutvalget i Gausdal ønsker skrivemåten Skjelbreia. Kartverkets vedtak av skrivemåte er 
Skjellbreida 
Planutvalget i Gausdal ønsker skrivemåten Auggelia/Skjellbreidsvegen som det er i Lillehammer. 
Kartverkets vedtak av skrivemåte er Skjellbreidsvegen 
Planutvalget i Gausdal ønsker skrivemåten Skjelbreibua.  Kartverkets vedtak av skrivemåte er 
Skjellbreidsbua 
Planutvalget i Gausdal ønsker skrivemåten Kjernlia. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Kjennlia 
Planutvalget i Gausdal ønsker skrivemåten Kjernbotn. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Kjennbotn 
Planutvalget i Gausdal ønsker skrivemåten Roppadammen. Kartverkets vedtak av skrivemåte er 
Roppdammen 
Planutvalget i Gausdal ønsker skrivemåten Forrestad. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Fåråstad 
Planutvalget i Gausdal ønsker skrivemåten Raua. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Rauda 
Planutvalget i Gausdal ønsker skrivemåten Løype. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Løypet 
Planutvalget i Gausdal ønsker skrivemåten Garstad. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Gardstad 
Planutvalget i Gausdal ønsker skrivemåten Bergum. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Bergom 
Planutvalget i Gausdal ønsker skrivemåten Svendsrud. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Svensrud 



  
 
 

  
 
 

 

Planutvalget i Gausdal ønsker skrivemåten Hemtjønnet. Kartverkets vedtak av skrivemåte er 
Heimtjønnet 
Planutvalget i Gausdal ønsker skrivemåten Surnfløt. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Surnflot 
Planutvalget i Gausdal ønsker skrivemåten Ellandshusan. Kartverkets vedtak av skrivemåte er 
Erlandhusom  
 

 


